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Zygmunt Łysogórski (1902—1970)

Łysogórski Zygmunt, ps. Józef Gluza, lekarz, urodził się 27 IV 1902 w Łysej 
Górze, koło Siewierza, powiat Zawiercie. Był synem Marcina Machury, chłopa 
i Marii z domu Góralczyk.1

Do gimnazjum uczęszczał początkowo w Sosnowcu a następnie w Królewskiej 
Hucie (obecnie Chorzów), gdzie w 1923 r. ukończył Gimnazjum Matematycz
no-Przyrodnicze. Od 20 V 1919 r. do 15 X 1920 r. jako ochotnik w 6 Pułku Ułanów 
uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej.2

W stąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. Po rezygnacji ze studiów 
teologicznych przez rok pracował w charakterze aspiranta w Sądzie Grodzkim 
w Mikołowie. W 1925 r. rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Poznańskiego. D nia 23 V 1932 r. otrzymał dyplom lekarza.3 W 1932 r. zmienił 
nazwisko z M achura na Łysogórski. W czasie studiów od 1929 r. pracował jako 
lekarz asystent w Wojewódzkim Zakładzie Psychiatrycznym pod Poznaniem.

Po studiach odbył jednoroczny staż podyplomowy w Powiatowym Szpitalu 
w Będzinie. Od 1934 r. do 1939 r. był lekarzem okręgowym górniczej Spółki 
Brackiej i pracował także w hutniczej kasie chorych i jako lekarz szkolny w okręgu 
Nowa Wieś—Wirek—H alem ba (obecnie w granicach Rudy Śląskiej).4 Pracując 
w miejscowości nad granicą polsko-niemiecką uczestniczył w 1939 r. w zwalczaniu 
niemieckiej „piątej kolumny” prowadzącej działalność dywersyjną i szpiegowską.

We wrześniu 1939 r., jako szef sanitarny okręgu w którym pracował, ewakuował 
służbę sanitarną tego okręgu do Kielc. Stamtąd udał się do Warszawy, skąd 
9 września wyruszył na Wschód uciekając przed Niemcami. Zatrzymał się 
w województwie poleskim, gdzie przeżył wkroczenie Armii Czerwonej na ziemie 
polskie dnia 17 DC 1939. W  wyniku „czwartego rozbioru Polski” znalazł się 
w strefie okupacyjnej sowieckiej. Pracował w szpitalach powiatowych w Drohiczy
nie i w Kobryniu. Chcąc uniknąć represji stalinowskich podjął decyzję powrotu na 
Górny Śląsk, który był w strefie okupacyjnej niemieckiej. W listopadzie 1939 r. 
poprzez Białystok, Warszawę przedostał siędo Sosnowca. Tutaj został uprzedzony, 
że na Górnym Śląsku jest poszukiwany przez gestapo. Udał się więc do rodzinnej
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wioski Łysej Góry, gdzie pracował do jesieni 1940 r. Górny Śląsk i rodzinne strony 
Łysogórskiego w październiku 1939 r. Niemcy włączyli do III Rzeszy. Powiat 
Zawiercie początkowo był w rejencji katowickiej a od 1940 r. w rejencji opolskiej. 
Łysogórski, poszukiwany w Łysej Górze przez żandarmów niemieckich uciekł do 
Zawiercia, skąd po kilku tygodniach ukrywania się przedostał się przez zieloną 
granicę do Generalnej Guberni (dalej skrót GG). Na terenie GG w Częstochowie 
Łysogórski nawiązał kontakt z polskim podziemiem i od tej pory współpracował 
z polskim ruchem oporu.

Dzięki pomocy polskiego podziemia objął od 1 I X 1940 kierownictwo prywatnej 
Kliniki i Zakładu Położniczego w Warszawie-Pradze, przy ul. Ząbkowskiej 44, 
będącej własnością dra Samuela Zamkowego. Tutaj mieścił się punkt kontaktowy 
dla konspiracji. Łysogórski był wówczas członkiem Izby lekarskiej w Warszawie 
wchodzącej w skład Izby Zdrowia w G G .5 Jesienią 1941 r. gestapo rozszyfrowało 
ten punkt kontaktowy i Łysogórski musiał uciekać z Warszawy.

W tym czasie werbowano w Warszawie lekarzy do pracy na Wileńszczyźnie, 
która w wyniku agresji w czerwcu 1941 r. Niemiec na Związek Radziecki, znalazła 
się w strefie okupacyjnej niemieckiej. Wileńszczyzna pozbawiona była polskich 
lekarzy wywiezionych przez stalinowców wraz z polską inteligencją w trzech 
deportacjach w latach 1940— 1941 w głąb Związku Radzieckiego. N a miejscu 
pozostali nieliczni lekarze Białorusini i Litwini oraz lekarze pochodzenia żydows
kiego. N a przykład w Grodnie z 75 lekarzy w 1939 r. w 1941 r. byli poza 
lekarzami-Żydami, tylko dwaj lekarze Białorusini. Niemcy lekarzy-Żydów umiesz
czali w gettach, co jeszcze bardziej zmniejszało dostępność do lekarzy. Dr 
Łysogórski podjął pracę w listopadzie 1941 r. na Grodzieńszczyźnie w Sopoć- 
kiniach, gdzie prowadził do wiosny 1942 r. miejscowy szpitalik. (Dodajmy na 
marginesie, że Sopoćkinie zapisały się w historii wojny obronnej 1939 r. Po agresji 
wojsk radzieckich na Polskę 17IX, do ciężkich walk z wojskami sowieckimi doszło 
w rejonie Grodna, Oran i Wilna. D nia 22 IX poległ pod Sopoćkiniami dowódca 
DOK III i Obszaru Warownego „G rodno” gen. Olszyna-Wilczyński.) W maju 
1942 r. Łysogórski został przeniesiony przez Niemców do miejscowości Marcin- 
kańce, zamieszkałej przez ludność litewską, gdzie pracował do lipca 1943 r. W tym 
czasie jeden zpolskich lekarzy z Grodna, współpracujący jako Białorusin do 1941 r. 
z NKW D a później z gestapo (po wojnie mieszkając w Warszawie współpracował 
z UB) wydał członków A K  w Grodnie. Według pisemnej relacji dra Łysogórskiego 
Niemcy dnia 13 VII 1943 rozstrzelali w Grodnie około 18 rodzin, w tym trzy 
rodziny lekarskie. D r Łysogórski obawiając się losu kolegów uciekł z Marcinkańc 
i znalazł się w Puszczy Ruskiej w partyzantce polsko-białoruskiej. Dr Łysogórski 
tak wspomina ten okres: „Nadszedł bardzo nieprzyjemny moment, kiedy pomiędzy 
polskimi i białoruskimi partyzantami doszło do zbrojnego konfliktu. Zginęło 
wówczas wielu wartościowych ludzi. Opuściłem te szeregi i nawiązałem kontakt 
z Warszawą. Prosiłem o instrukcje i rozkazy, wyjaśniając sytuację. Otrzymałem 
odpowiednie papiery, na mocy których skierowany zostałem przez władze okupacyj
ne do wyjazdu na przyfrontowe tereny wschodnie celem przebadania stanu 
sanitarnego i zdrowotnego polskich kolumn pracowniczych przyfrontowych. Po 
wykonaniu tego zadania wróciłem przez Mińsk i Brześć n. Bugiem do Warszawy.
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Po złożeniu sprawozdania radzono mi Warszawę opuścić, gdyż rzekomo na tym 
terenie byłem „spalony” . Udałem się do Częstochowy i stąd jesienią 1943 r. 
przedostałem się przez granicę na teren tzw. „W artenau” , czyli Zawiercia. [Niemcy 
dnia 21 V 1941 r. nazwę Zawiercia zamienili na W arthenau — K. B.]. Tutaj 
zorganizowałem dla siebie ziemiankę w lasach zawierciańskich [i miał oparcie 
w domu rodzinnym w Łysej Górze — K. B.]. Napotkałem przy swoich wędrówkach 
leśnych 2-ch radzieckich uciekinierów jeńców. Jeden z nich — to kpt. Szelest 
[Mikołaj — K. B. ] pochodzący z Moskwy. Drugi zaś, którego nazwiska już nie 
pamiętam, Pwan Sawinczuk — K. B.] był marynarzem floty bałtyckiej. W czasie 
przemierzania lasu znalazłem na wpół wycieńczonego żołnierza radzieckiego 
pochodzenia tatarskiego, którego doprowadziłem do ziemianki i wyleczyłem 
[Wasyl, którego nazwiska nie ustalono — K. B.] Niebawem nawązałem kontakt 
z Armią Krajową (szef szt. dyw. śląskiej inż. Berbecki i dowódca tejże dywizji 
„Szary” , [chodzi prawdopodobnie o Legion Śląski AK, będący w strukturze 
organizacyjnej Okręgu Śląskiego A K  od początku 1944 r. — K. B.]. Zostałem 
zamianowany szefem sanitarnym dywizji śląskiej AK. Udzielałem pomocy lekars
kiej rannym i chorym. N a mój wniosek delegowano mnie na Śląsk Cieszyński, 
zaopatrując mnie w fałszywe dokumenty, które są do dziś [relacja pisemna Z. 
Łysogórskiego z 1 X I 1968 — K. B.j w moim posiadaniu. Tu wykonywałem zlecone 
mi zadania.”6

Od początku 1944 r. był lekarzem oddziałów partyzanckich AK w Beskidzie 
Śląskim. Udzielał pomocy oddziałowi partyzanckiemu „Czantoria.”7 W kon
spiracji używał pseudonimu Józef Gluza. Ukrywał się w domu swoich teściów 
w Ustroniu. Łączniczką AK, k tóra dra Łysogórskiego doprowadza do po
trzebujących pomocy była Stefania Wawak z d. Frąckowiak. Została aresztowana 
dnia 18 IV 1944 przez gestapo i była więziona w obozie koncentracyjnym 
w Oświęcimiu i w Ravensbruck8.

Po wyzwoleniu od okupanta hitlerowskiego, od 18 II 1945 pracował w Szpitalu 
Miejskim w Bielsku. Od 26 V 1945 podjął pracę w Ustroniu, który był pozbawiony 
lekarza.9 Został lekarzem okręgowym Ubezpieczalni Społecznej. W willi dra 
Śniegonia (przedwojenny i z czasów okupacji hitlerowskiej lekarz ustroński dr 
FranciszekŚniegoń (ur. 1892, dypl. lek. 1917) został zamordowany dnia 6 V 1945 
przez stalinowców z Urzędu Bezpieczeństwa10 — obecnie, po 1989 r. nastał czas by 
upamiętnoć męczeńską śmierć dra Śniegonia i przypomnieć tego ustrońskiego 
lekarza) przy obecnej ulicy Mickiewicza, dr Łysogórski uruchomił przychodnię. 
W tym czasie z darów  amerykańskich przychodnia otrzymała penicylinę, którą 
podawano wówczas co 4 godziny. W tym celu Łysogórski w przychodni zor
ganizował 4—5-łóżkowy szpitalik. Dwa pokoje przeznaczył na porodówką. 
W powojennym okresie do lat pięćdziesiątych pracował jako jedyny lekarz 
w Ustroniu i okolicy. Poza Przychodnią Rejonową uruchomił ambulatorium 
przyfabryczne „Kuźni” Ustroń i przedwojenny Zakład Balneologiczny. Poza pracą 
lekarza ogólnego, przemysłowego oraz balneologa pracował jako ftyzjatra w Pora
dni Przeciwgruźliczej w Ustroniu i w Państwowym Prewentorium dla Dzieci 
„Poniwiec” w Ustroniu jako lekarz szkolny. W 1953 r. uzyskał specjalizację 
I stopnia w zakresie ftyzjatrii. Całą dobę był do dyspozycji pacjentów, bowiem
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nie istniało wówczas pogotowie ratunkowe. Kierownikiem Przychodni był do 
1955 r.

W 1955 r. dr Łysogórski stał się obiektem pomówień. Okręgowa Komisja 
Kontroli Zawodowej przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalino- 
grodzie (ówczesna nazwa Katowic) uznała Łysogórskiego winnym wykroczenia 
zawodowego i został ukarany zakazem pracy w powiecie cieszyńskim z nakazem 
pracy w województwie rzeszowskim w Ustrzykach Dolnych. W arto w tym miejscu 
nadmienić, że była to  praktyka ówczesnych władz. N a przykład za postawę 
antykomunistyczną podobnie został ukarany dr med. Franciszek Martinczak, 
lekarz ogólny ze Szczyrku.11.

Po październiku 1956 r. d r Łysogórski w 1957 r. został zrehabilitowany przez 
Okręgową Komisję Kontroli Zawodowej przy Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Katowicach. Dzisiaj można przypuszczać, że nagonka władz 
powiatowych w Cieszynie i wojewódzkich w Katowicach mogła mieć podłoże 
polityczne. Łysogórski manifestował swą antykomunistyczną postawę, która 
wyrażała się m.in. nie uczestniczeniem w manifestacjach 1-majowych. Również 
okupacyjna współpraca z AK predysponowała do represji przez stalinowców.

W arto przytoczyć obronę społeczeństwa ustrońskiego swego lekarza w tamtych 
stalinowskich czasach. N a sesji nadzwyczajnej Osiedlowej Rady Narodowej 
w Ustroniu, odbytej w dniu 24 III 1955: „postanowiono w imieniu społeczeństwa 
Osiedla Ustroń wyrazić przekonanie, że Obyw. Dr Zygmunt Łysogórski posiada 
pełne zaufanie miejscowego społeczeństwa i równocześnie przekreślić wszelkie 
zarzuty skierowane i czynione jemu z tego tytułu. Nie zauważono, by wyżej 
wymieniony kiedykolwiek nie należycie wywiązał się ze swoich obowiązków jako 
lekarz i kierownik Ośrodka Zdrowia w Ustroniu.”

Dnia 4 XII 1956 wystosowano rezolucję do Wydziału Zdrowia Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej w Cieszynie i Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Katowicach o następujpcej treści: „R ada Zakładowa Zw. Zawodowego M etalo
wców przy Przedsiębiorstwie Państwowym Kuźnia Ustroń w Ustroniu, po 
uprzednim wysłuchaniu grup związkowych na oddziałach produkcyjnych, uchwali
ła na swej plenarnej sesji w dniu 4 XII 1956 przy obecności 13 członków 
jednogłośnie następującą rezolucję: Rada Zakładowa Zw. Zawodowego M etalo
wców przy Państwowym Przedsiębiorstwie Kuźnia Ustroń, działając w imieniu 
1400-nej rzeszy robotników i pracowników zakładu, domaga się niezwłocznego 
zatrudnienia w społecznej służbie zdrowia na terenie tutejszej miejscowości lekarza 
ob. D ra Zygmunta Łysogórskiego.

Wobec zakończenia w stosunku do wymienionego postępowania dyscyplinar
nego na najwyższym szczeblu kontroli zawodowej przy Ministrze Zdrowia, dalsza 
dyskryminacja osoby D ra Łysogórskiego nie znajduje w oczach nas robotników 
żadnego usprawiedliwienia, przeciwnie, uważana być może jako dalsze pielęg
nowanie tradycji niesławnej pamięci okresu kultu jednostki, zwłaszcza, że powrotu 
do społecznej służby zdrowia wymienionego lekarza tu  na terenie Ustronia 
domagają się tysiące osób, gdy tymczasem jednostka, lub jednostki, od których 
zależy powrót D ra Łysogórskiego do społecznej służby zdrowia w Ustroniu, 
zupełnie z opinią tych tysięcy się nie liczą.
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Byłby czas, aby to NOW E, [tak w oryginale — K. B.], które utorowało sobie 
drogę na najwyższych szczeblach w naszym kraju dotarło nareszcie także na nasz 
teren w niewypaczonej formie i aby z głosami nas robotników liczono się 
w praktyce, a nie w teorii.

Zaufania chorych do lekarza nie da się jednym aktem administracyjnym 
podważyć.

Nasi robotnicy dalej korzystają z wiedzy i doświadczeń D ra Łysogórskiego, 
z tym, że z woli niektórych osób muszą za to płacić, gdyż lekarz ten m a tylko 
praktykę prywatną, a robotnicy domagają się zatrudnienia go w społecznej służbie 
zdrowia, aby z jego porad i wiedzy korzystać bezpłatnie.

Podpisana R ada nie sądzi, aby niniejsza rezolucja została skwitowana dalszym 
milczeniem, lub przewlekaniem sprawy w nieskończoność jak to m a miejsce 
z uchwałą na ten temat Rady Narodowej Osiedla Ustroń — i dlatego wzywa 
Wydział Zdrowia do konkretnego pozytywnego i niezwłocznego ustosunkowania 
się do żądań tut. załogi.”

Z dniem 1 I 1957 dr Łysogórski na powrót podjął pracę jako lekarz w poradni 
ogólnej Ośrodka Zdrowia w Ustroniu. W 1958 r. przeszedł na rentę inwalidzką II 
grupy. Życie w stałym lęku w wojnie obronnej 1939 r., w latach okupacji 
hitlerowskiej i stalinowskiej, nadm iar pracy po 1945 r., nagonka w okresie 
stalinizacji Polski, odbiły się na zdrowiu. Pracował jednak dalej poświęcając się 
ziołolecznictwu w swojej praktyce prywatnej. Miał pacjentów z całej Polski. 
Zajmując się ziołolecznictwem, kontynuował tradycje rozwinięte przez teściową 
Eleonorę Frąckowiak (1894— 1961), która ukończyła szkolę lecznictwa natural
nego w Niemczech. E. Frąckowiak wraz z rodziną przebywała w Niemczech 
w ramach emigracji zarobkowej w Nadrenii-Westfalii. Powróciła do Polski po 
pierwszej wojnie światowej i osiedliła się w Chorzowie, gdzie prowadziła ziołolecz
nictwo. K rótko przed wybuchem wojny teściowie przenieśli się do Ustronia, gdzie 
E. Frąckowiak kontynuowała ziołolecznictwo. W spółpraca dra Łysogórskiego 
w zakresie ziołolecznictwa była jednym z zarzutów w 1955 r.: „Współpraca lekarza 
w celach komercyjnych z ob. Frąckowiak stanowi wykroczenie zawodowe 
pracownika służby zdrowia naruszające zasady etyki zawodowej.” 12

Do 1939 r. dr Łysogórski był członkiem Towarzystwa Lekarzy Polaków na 
Śląsku, Związku Gospodarczego Lekarzy Województwa Śląskiego oraz Śląskiej 
Izby Lekarskiej. Należał przed i po wojnie do Polskiego Związku Zachodniego 
i Polskiego Czerwonego Krzyża. Nie należał do żadnej z partii politycznych.

Podnosił kwalifikacje zawodowe na kursach doskonalenia podyplomowego, 
m.in. w 1948 r. w Cieplicach Śląskich z zakresu chorób reumatycznych, w 1950 r. 
rentgenologiczny w Krakowie, w 1951 r. w Łodzi w zakresie ftyzjatrii a w 1952 r. 
w Katowicach i Jastrzębiu Zdroju w zakresie reumatologii.

Ożeniony był z Heleną z d. Frąckowiak. Miał dzieci: Włodzimierza (1934— 1937) 
zmarłego we wczesnym dzieciństwie, Mirosławę (1937—1985), farmaceutkę, 
pracującą w Aptece w Ustroniu, Lesławę (ur. 1948) lekarkę pracującą w Przychodni 
Rejonowej w Ustroniu.

Będąc nestorem lekarzy ustrońskich zmarł 21 I 1970, w 68. roku życia. 
Pochowany jest na miejscowym cmentarzu. Pozostawił wśród społeczeństwa
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ustrońskiego pamięć dobrego człowieka i lekarza wykonującego pełny zakres pracy 
lekarza domowego, łącznie z odbieraniem porodów z domach swoich pacjentów.13

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Ogólnej i Środowiskowej 
w Lublinie wystąpił do Burmistrza Miasta Ustronia z próbą o rozważenie propozycji 
nadania imienia D ra Zygmunta Łysogórskiego Przychodni Rejonowej w Ustroniu. 
Próba ta była kontynuacją tradycji Towarzystwa, które występuje o upamiętnienia 
zasłużonych lekarzy ogólnych. M.in. podobna inicjatywa Towarzystwa została 
zrealizowana dnia 2 X  1988 w Istebnej, gdzie nadano Gminnemu Ośrodkowi 
Zdrowia imię dra Jana Raszyka (1890 1937), podczas II Krajowego Zjazdu 
Polskiego Towarzystwa Medycyny Ogólnej i Środowiskowej w Bielsku-Białej.14

Inicjatywa upamiętnienia dra Z. Łysogórskiego spotkała się z poparciem m.in. 
nestora lekarzy Beskidu Śląskiego dra Teodora Cienciały (ur. 1908) z Wisły, który 
w liście z dnia 15 IV 1993 napisał: „Podzielam całkowicie zamiar nadania tej 
Przychodni patrona w osobie Z. Łysogórskiego, bo dla tej placówki położył duże 
zasługi a także dla m iasta.” 15

Zarząd Towarzystwa otrzymał od Burmistrza M iasta Ustroń odpowiedź z dnia 
30IV 1993: „W  sprawie nadania placówce opieki zdrowotnej w Ustroniu imienia dr 
Zygmunta Łysogórskiego zasięgnąłem opinii Radnych i Komisji Rady. Uzyskałem 
opinię, że akceptują ten zamiar.”16 Zrezygnowano jednak z nadania imienia 
Przychodni ponieważ budynek był własnością dra F. Śniegonia, cieszącego się 
dobrą pamięcią wśród Ustronian, którzy zaproponowali tego lekarza dla Przycho
dni.17 Koło Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Cieszynie postanowiło „wstrzy
mać się od głosu w powyższej sprawie.” 18

Lekarze ogólni zgromadzeni w Ustroniu w dniach 27—29 V 1993 na Konferencji 
Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Ogólnej i Środowis
kowej na temat: Nieurazowych chorób narządów ruchu oraz podstaw homeopatii 
uczcili pamięć d ra  Z. Łysogórskiego. Dnia 29 V 1993 odbyło się spotkanie 
w Ustroniu z udziałem rodziny dra Z. Łysogórskiego i miejscowych lekarzy na 
którym przedstawiono drogę życia dra Łysogórskiego oraz złożono kwiaty 
i zapalono znicz na grobie D oktora. Również zapalono znicz i złożono kwiaty na 
grobie D ra Franciszka Śniegonia.19

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Ogólnej i Środowiskowej 
nadanie imienia D ra Zygmunta Łysogórskiego ulicy w Ustroniu lub skwerowi 
przed starym Domem Zdrojowym przylegającym do Przychodni Rejonowej.

Przypisy

1 Artykuł biograficzne o Z. Łysogórskim ukazały się: T. Brachaczek: Dr Zygmunt 
Łysogórski, „Wiadomości z ulicy Bielskiej” Cieszyn 1993, nr 10, s. 7. Informator Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Cieszynie; K. Brożek: Lekarz i żołnierz [o dr Z. Łysogórskim — K. B.], 
„Gazeta Ustrońska” 1993, nr 32, s. 7 (fot.); Tenże: Zygmunt Łysogórski (1902—970), lekarz, 
uczestnik antyhitlerowskiego i antystalinowskiego ruchu oporu, „Medycyna Wiejska” 1993, 
t. 28, s. 163— 169 (fot); T. Cienciała: Pozostaną w naszej pamięci. Dr med. Zygmunt 
Łysogórski, „Służba Zdrowia” 1970, nr 17, s. 2.

2 Dane biograficzne pochodzą z: Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach, teczka
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personalna; Główna Biblioteka lekarska w Warszawie. Zbiory Specjalne, teczka personalna 
z lat 1940— 1941 z Izby Lekarskiej w Okrągowej Izbie Zdrowia Generalnej Guberni 
w Warszawie; Archiwum Zakładowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, teczka 
personalna; Archiwum domowe Lesławy Łysogórskiej-Raszyk w Ustroniu: Autobiografia 
dra Z. Łysogórskiego z 1968 r.

3 Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej Polskiej na 1933/34. Rok I. Warszawa 1933, s. 14,
580.

4 Spis Lekarzy, lekarzy-specjalistów, lekarzy-dentystów, techników dentystów, położo
nych, szpitali, aptek, kas chorych, ośrodków zdrowia i zakładów opiekuńczych Województwa 
Śląskiego. Katowice 1939, s. 34.

5 Verzeichnis der Mitglieder der Heilberufe im Generalgouvemement. Kraków 1944, s.
55.

6 Archiwum domowe L. Łysogórskiej-Raszyk w Ustroniu: Autobiografia dra Z. 
Łysogórskiego z 1968 r.; relacja pisemna Z. Łysogórskiego o motywach zbrodni dokonanej na 
członkach AK, m.in. lekarzach w Grodnie w 1943 r. i relacja Z. Łysogórskiego o jego próbie, 
w latach powojennych zdemaskowania lekarza z Grodna kolaboranta z NKWD, gestapo 
i UB; J. Fierowski, W leśnej głuszy, „Głos Kombinatu” . Poręba, Dąbrowa Górnicza. 
Jędrzejów 1974, nr 1, s. 3, nr 2, s. 3, nr 3, s. 3, nr 5, s. 3 (fot.) Organ Fabryki Urządzeń 
Mechanicznych „Poręba”; D. Moska: Konspiracyjna służba zdrowia w byłej rejencji 
katowickiej, „Przegląd Lekarski” 1977, t. 34, nr 1, s. 178.

7 M. Heller, Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim w latach 1939— 1945. Opole 1982, s.
156.

8 Wywiad autora z 1993 r. z Heleną Łysogórską i Stefanią Wawak.
9 Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej Polskiej na rok 1948. Warszawa 1949, s. 268; Spis 

fachowych pracowników służby zdrowia. Warszawa 1964, s. 206.
10 Wywiad autora z 1993 r. z: Tadeuszem Brachaczkiem, zam. w Cieszynie, Janiną 

Małecką zam. w Ustroniu.
11 K. Brożek: Dr hab. n. med. Franciszek Martinczak (1910— 1988). Lekarz i historyk 

medycyny. W piątą rocznicę śmierci. „Biuletyn Informacyjny” Bielsko-Biała 1993, nr 10. 
Beskidzka Izba Lekarska, s. 81—83; Dnia 26 III 1993 r. V Okręgowy Zjazd Lekarzy 
Beskidzkiej Izby Lekarskiej wystąpił z apelem: „Okręgowy Zjazd Lekarzy zwraca się do 
Radnych Miasta Szczyrk z propozcją nazwania jednej z ulic Szczyrku imieniem Braci 
Martinczaków — lekarza i księdza; Zasłużonych dla Regionu Podbeskidzia”.

12 Archiwum Zakładowe Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, teczka personalna.
13 Wywiad autora z 1993 r. z Kazimierzem Hanusem, zam. w Ustroniu. Józef Pilch, zam. 

w Ustroniu w liście do autora z dnia 5 IV 1993 r. napisał i Z. Łysogórskim: „Dla mnie 
lekarzem i dobrym człowiekiem...”

14 K. Brożek: „Nasz Doktór”. Wspomnienie o dr med. Janie Raszyku (1890— 1973) 
z Istebnej. ,.Medycyna Wiejska” 1989, t. 24, z. 1, s. 57— 61.

15 List od dra med. Teodora Cienciały, zam. w Wiśle do autora z dnia 15 IV 1993.
16 Pismo do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ogólnej i Środowis

kowej w Lublinie (do wiadomości autora) z 30IV 1993 r. od mgra inż. K. Hanusa, Burmistrza 
Miasta Ustroń.

17 Pismo do Józefa Pilcha z Komisji Historycznej Towarzystwa Miłośników Ustronia 
(do wiadomości autora) z 15IV 1993 r. od mgr inż. K. Hanusa, Burmistrza Miasta Ustroń.

18 List od autora z 26 V 1993 lek. Piotra Firczyka, zam. Hawierzów — Górna Sucha 
(Zaolzie), Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Koło w Cieszynie.

!9 (M.D.): Kronika Miejska [Informacja o konferencji poświęconej Z. Łysogórskiemu 
dnia 29 V 1993 r. w Ustroniu oraz fotografia z uroczystości nad grobem Z. Łysogórskiego 
— K B.], „Gazeta Ustrońska” 1993, nr 30, s. 3.
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