
Po stać prof. Ire ne usza Wie rze jew skie go zaj mu je
szcze gól ne miej sce wśród twór ców dzie dzi ny me dy -
cy ny na zwa nej or to pe dią. Oso ba pro fe so ra Wie rze -
jew skie go (Ryc. 1) łą czy wszyst kie śro do wi ska le kar -
skie zaj mu ją ce się cho ro ba mi na rzą du ru chu od po -
cząt ku, gdy Oj czy zna na sza pod no si się z roz bi cia
roz bio ro we go, do dnia dzi siej sze go, sta no wiąc ro dzaj
wzor ca za cho wań. Po stać to wy jąt ko wa: le karz, ak -
tyw ny uczest nik ży cia na uko we go, or ga ni za tor Pol -
skie go To wa rzy stwa Or to pe dycz ne go i je go or ga nu
Chi rur gii Na rzą du Ru chu i Or to pe dii Pol skiej i w koń -
cu pierw szej kli ni ki uni wer sy tec kiej. Był to również
czło wiek wplą ta ny w lo sy pań stwa pol skie go: uczest -
nik Po wsta nia Wiel ko pol skie go, żoł nierz, do wód ca,
a póź niej po li tyk i dzia łacz spo łecz ny.

Mi mo swych nie wąt pli wych za sług dla or to pe dii,
śro do wi ska le kar skie go i aka de mic kie go, syl wet ka
prof. Ire ne usza Wie rze jew skie go jest ma ło zna na.
W związ ku z ob cho da mi 100-le cia Pol skiej Or to pe dii
w 2013 ro ku chciał bym tę wiel ką po stać przy po m -
nieć. Je go krót kie ży cie (49 lat), było pełne wielkich
dokonań. Do ko na nia te nie zo sta ły opi sa ne w żad nej
bio gra fii, na któ rą pro fe sor Wie rze jew ski za słu gu je.
Naj peł niej szą for mą w peł ny i do cie kli wy spo sób opi -
su ją cą oso bę pro fe so ra jest pra ca dok tor ska Krzysz -
to fa Przy by ła napisana na Po mor skim Uni wer sy te cie
Me dycz nym w Szcze ci nie w 1999 ro ku. Pra ca po -
wsta ła na pod sta wie ana li zy wszel kich do stęp nych
w Pol sce źró deł: Ar chi wów Akt No wych, Cen tral ne go
Ar chi wum Woj  sko we go, Ar chi wum Pań stwo we go
Mia sta Po zna nia, Ar chi wum Po znań skie go To wa rzy -
stwa Przy ja ciół Na uk oraz zbio rów pry wat nych i in -
for ma cji od wnucz ki pro fe so ra Mał go rza ty Wie rusz
Ko złow skiej. Korzystając ze zgromadzonych przez
doktora Przybyła materiałów przed sta wię oso bę le ka -
rza, or to pe dy, na ukow ca, pa trio ty, dzia ła cza spo łecz ne -
go pro fe so ra Ire ne usza Wie rze jew skie go.

Ire ne usz Wie rze jew ski uro dził się w dniu 23.03.
1881 ro ku w Ko zło wie (gmi na Opa le ni ca, po wiat no -
wo to my ski) w Wiel ko pol sce. Był dru gim dziec kiem
Wła dy sła wa i Ma rii (z do mu Moj zy kie wicz) Wie rze -
jew skich. Dzie ciń stwo Ire ne usz spę dził u bo ku ro dzi -
ców. Uczęsz czał do szko ły lu do wej w Bu ku. Skrom -
na pen sja nad le śni cze go star cza ła na nie zbyt wie le.
Stąd z ini cja ty wy oj ca Wie rze jew ski ubie gał się
o sty pen dium Fun da cji Księ dza Ko smow skie go. Po
ukoń cze niu szko ły lu do wej prze niósł się do Po zna -
nia. Tam włą czył się w ruch so ko li, w któ rym kształ -
to wał swą oso bo wość w du chu ów cze sne go pol skie -
go pa trio ty zmu i tę sk no ty za nie pod le głą Pol ską.

Po ukoń cze niu szko ły śred niej miał za miar pod jąć
stu dia me dycz ne, co po now nie po sta wi ło Wie rze jew -
skie go przed pro ble mem zdo by cia środ ków na dal sze
stu dia. Nie mo gąc li czyć na po moc oj ca za pi sał się
na prak ty kę w fa bry ce Hi po li ta Ce giel skie go. Rok
prak ty ki po zwo lił ze tknąć się z tech ni ka mi spo ty ka -
ny mi w za wo dach for mie rza, od lew ni ka, sto la rza,
ślu sa rza, to ka rza i ko wa la. Zdo by te w tych dzie dzi -
nach do świad cze nie oka za ło się istot ne w póź niej szej
pra cy za wo do wej, zwłasz cza zro zu mie niu i po tem

Jarosław Czubak

Prof. Marian Ireneusz Teodor Wierzejewski 
1881-1930 – Twórca Ortopedii Polskiej
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pro jek to wa niu urzą dzeń i apa ra tów or to pe dycz nych.
Być mo że, ten epi zod z je go ży cia miał wpływ na
wy bór spe cjal no ści chi rur gicz nej, ja ką by ła po cząt -
ku ją ca wów czas or to pe dia.

Po mi mo roz wi ja ją cych się za in te re so wań in ży -
nier skich, osta tecz nie w 1903 ro ku zde cy do wał się
na stu dia le kar skie na naj mniej szym, ale do dziś dzia -
ła ją cym wy dzia le le kar skim Uni wer sy te tu w Gre ifs -
wal dzie. Ty po wo jak na ów cze sne zwy cza je, stu dia
kon ty nu ował, zmie nia jąc wy dzia ły i uni wer sy te ty. Po
ro ku prze niósł się do Ber li na, na stęp nie tra fił na uni -
wer sy tet w Wurz bur gu. Już po po nad dwóch la tach stu -
diów przy stą pił do wstęp ne go eg za mi nu le kar skie go.
Następnie prze niósł się do Mo na chium, gdzie spę dził
koń co we la ta stu diów i w po ło wie 1908 ro ku zdał po -
myśl nie eg za min przed Kró lew ską Le kar ską Ko mi sją
Eg za mi na cyj ną. Jak z te go wy ni ka, stu dia me dycz ne
za ję ły Wie rze jew skie mu tak jak współ cze śnie, 6 lat.

Ka rie ra za wo do wa roz po czę ła się w je sie ni 1908
ro ku w za kła dzie lecz ni czym Ru dol fa von Hos sli na.
Nie by ło to miej sce wy ma rzo ne przez Wie rze jew -
skie go. Stąd za pla no wał on wy jazd do Gre iswal du do
prof. Pey ra, by za ra dą prof. Lan ge go za jąć się chi -
rur  gią. Nie ste ty, po krót kim cza sie pra cy w kli ni ce
pro fe so rów An ge re ra i Lan ge go, nie uzy sku jąc eta tu
pod jął de cy zję o opusz cze niu Mo na chium.

Mi lo wym kro kiem w ka rie rze Wie rze jew skie go
by ła pro tek cja prof. Lan ge go, dzię ki któ rej uzy skał
pra cę w za kła dzie dok to ra Kon ra da Bie sal skie go w Ber -
li nie, kie row ni ka Za kła du dla Ka lek zaj mu ją ce go się
głów nie or to pe dią. By ło to w sierp niu 1908 ro ku. Zo -
stał pierw szym asy sten tem Bie sal skie go, co ozna cza -
ło wio dą cą po zy cję wśród szko lą cych się le ka rzy
asy sten tów. Pra ca w za kła dzie dok to ra Bie sal skie go
mia ła nie zwy kle istot ne zna cze nie w ka rie rze za wo -
do wej Wie rze jew skie go. Sam dr Bie sal ski na zy wa ny
był przez Niem ców opie ku nem ka lek, bar dzo kom -
plek so wo zaj mo wał się le cze niem, uspraw nia niem,
a ta kże wspo ma gał po wrót nie peł no spraw nych do
pra cy. Słyn ną by ła de wi za Bie sal skie go: „od po bie ra -
ją ce go jał mu żnę do płat ni ka po dat ków”. Ire ne usz
Wie rze jew ski był pierw szym, któ ry krze wił te idee
na zie miach pol skich. W cza sie pra cy w Za kła dzie
Bie sal skie go, Wie rze jew ski pu bli ko wał ar ty ku ły
w cza so pi smach nie miec kich i pol skich na te mat: po -
stę pów w le cze niu po ra żen nych wad stóp, wro dzo nych
przy kur czów, uszko dzeń n. strzał ko we go po oste oto -
miach bli ższe go koń ca ko ści pisz cze lo wej, po wi kła -
niach zwią za nych z za bie ga mi or to pe dycz ny mi, wła -
snych roz wią zań i udo sko na leń sprzę tu. Zwień cze -
niem pra cy na uko wej w tym cza sie by ła roz pra wa
dok tor ska pt. „O wro dzo nym ubyt ku ko ści łok cio -
wej”, obro nio na na uni wer sy te cie w Lip sku w 1910
ro ku. Miał wów czas 29 lat.

Do świad cze nie i pra ca w za kła dzie Bie sal skie go,
usta bi li zo wa ły sy tu ację ma te rial ną Wie rze jew skie go.
Skut ko wa ło to wa żnym kro kiem ży cio wym, to jest
po ślu bie niem swo jej mi ło ści – Ele ono ry Ślą ży ków -
ny. Po ślu bie ma łżon ko wie mie li za miar prze nieść się
do Ber li na. Tak by się pew nie sta ło, gdy by nie wy da -
rze nie, któ re na za wsze zmie ni ło ich pla ny. Mia ło to
miej sce w 1910 ro ku. W cza sie pod ró ży do Ber li na
Wie rze jew ski spo tkał w po cią gu He le nę Gą sio row -
ską, wła ści ciel kę dóbr ziem skim w oko li cach By ty -
nia. Pa ni Gą sio row ska by ła oso bą nie peł no spraw ną
po prze by ciu cho ro by He ine go -Me di na. Pod wpły -
wem uro ku oso bi ste go Ire ne usza Wie rze jew skie go
pod ję ła de cy zję o wy bu do wa niu za kła du lecz ni cze -
go. Na ten cel prze zna czy ła nie ba ga tel ną su mę 2 mln
ma rek w zło cie. In sty tu cja mia ła być wzo ro wa na na
ber liń skiej Krup pel He il und Fur so ge dok to ra Kon ra -
da Bie sal skie go. W krót kim cza sie po wo ła no spół kę
Cha ri tas, w skład któ rej we szli wy bit ni Po zna nia cy
(Chła pow ski, Nie go lew ski, Tur no, Mot ty i in ni). Spół -
ka po wo ła ła Wie rze jew skie go na kie row ni ka in sty tu -
cji. Po mo zol nych przy go to wa niach, na któ re skła da ły
się mię dzy in ny mi licz ne wi zy ty w Ber li nie, ce lem ze -
bra nia do świad czeń z funk cjo no wa nia Za kła du Bie -
sal skie go, mia no przy stą pić do bu do wy. Au to rem
pro jek tu był Mie czy sław Po widz ki. Przed się wzię cie
po le ga ło na wy bu do wa niu szpi ta la o pro fi lu or to pe -
dycz nym, wy po sa żo ne go w sa le cho rych, pra cow nię
rent ge now ską, gip sow nię, warsz ta ty or to pe dycz ne
(me dy ko -me cha nicz ne), sa le ma sa żu i fi zy ko te ra pii,
izo lat ki, po ko je ba dań, sa lę ope ra cyj ną, ste ry li za cję
i la bo ra to rium. Pro jekt jed nak nie przy sta wał do wi -
zji Wie rze jew skie go, któ ry ocze ki wał na wy bu do wa -
nie za kła du na 250 łó żek. Re ali za cja bu do wy szpi ta -
la na po tka ła istot ne prze szko dy. W związ ku z tym,
je sie nią 1911 ro ku Wie rze jew ski prze niósł się do Po -
zna nia i otwo rzył 10 łó żko wy szpi tal or to pe dycz ny
z am bu la to rium. Z po wo du bra ku zgo dy władz pru -
skich na bu do wę, zde cy do wa no aby na po trze by za -
kła du na być wil lę le żą cą w dziel ni cy Ła zarz w Po -
zna niu, przy ul. Aka cjo wej (obec nie Gą sio row skich).
Prze bu do wę wil li po wie rzo no po now nie ar chi tek to -
wi Po widz kie mu. Po szyb kim za koń cze niu prac, przy -
stą pio no do wy po sa ża nia bu dyn ku. Urzą dzo no sa lę
ope ra cyj ną, za in sta lo wa no 2 apa ra ty rent ge now skie.
W za my słach Wie rze jew skie go za kład miał być rów -
nież miej scem szko le nia no wych or to pe dów. W związ -
ku z tym Wierzejewski brał czyn ny udział w pra cach
Ko mi sji Le kar skiej To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk
w Po zna niu. Nie by ło w tym cza sie w Po zna niu żad -
nej pol skiej uczel ni i w związ ku z tym żad ne go wy -
po sa że nia dy dak tycz ne go. Za kład za opa trzo no we
współ cze sne środ ki au dio wi zu al ne, przy rzą dy do mi -
kro fo to gra fii, pro jek to ry fil mo we. Za kład po sia dał
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ta kże sa lę dy dak tycz ną, któ rą Wie rze jew ski udo stęp -
niał To wa rzy stwu Przy ja ciół Na uk. W pod zie miach
szpi ta la zna la zły miej sce warsz ta ty or to pe dycz ne, co
jak wie my, ma istot ne zna cze nie prak tycz ne w pra cy
ka żde go or to pe dy. Opis te go przed się wzię cia wy ka zu -
je kom plek so we roz wią za nia, któ re mo gą na wet dziś
sta no wić wzór w cza sie two rze nia po dob nych in sty tu -
cji. Na le ży do dać, że wie le współ cze snych ośrod ków
or to pe dycz nych, nie w peł ni ma opi sa ną struk tu rę.
Wcze śniej sze za in te re so wa nia tech nicz ne (pra ca
w za kła dach Ce giel skie go) spra wi ły, że oso bi ście an -
ga żo wał się w two rze nie in dy wi du al nych przed mio -
tów za opa trze nia or to pe dycz ne go, a za wsze ja ko czło -
nek Ce chu Rze mieśl ni cze go eg za mi no wał kan dy da -
tów na mi strzów tech ni ki or to pe dycz nej.

Za kład miał też ma łą część na uko wą, któ rą sta no -
wi ła ho dow la zwie rząt do świad czal nych – świ ń do -
mo wych.

3 kwiet nia 1913 ro ku za kład zo stał od da ny do
użyt ku. Na zwę usta lo no, zgod nie z su ge stią Wie rze -
jew skie go dla uczcze nia fun da tor ki na Po znań ski Za -
kład Or to pe dycz ny im. Bro ni sła wa Sa tur ni na Gą sio -
row skie go na By ty niu (Ryc. 2). Za kład po cząt ko wo
dys po no wał 36 łó żka mi, ale z bie giem cza su miał mo -
żli wość le cze nia sta cjo nar ne go na wet 60 cho rych.

Bar dzo cie ka wą informacją jest skąd czer pa no
środ ki na dzia łal ność Za kła du. Fun du sze po cho dzi ły
wów czas z od se tek od kwo ty po da ro wa nej przez hra -
bi nę Gą sio row ską, opłat lo ka to rów dwóch ka mie nic
za ku pio nych przez spół kę, dy wi den dy ak cji ko lei Mo -
skwa – Ki jów – Wo ro neż, Pol skich i Po znań skich Li -
stów Za staw nych, ak cji ban ków i dat ków wpła ca -
nych do bro wol nie. Jed nak z cza sem za czę to po bie rać

opła ty za le cze nie i szcze gól nie za opa trze nie or to pe -
dycz ne dla dzie ci za mo żniej szych ro dzi ców (Ryc. 3).
Wart jest za cy to wa nia w tym miej scu frag ment opi -
nii, któ rą Wie rze jew ski wy ra ził, a któ ra rów nież
współ cze śnie mo gła by mieć za sto so wa nie: „Mi mo
szczu płych swo ich roz mia rów za kład przy słu żył się
znacz nej licz bie ka lek (…) W pierw szych la tach cho -
rzy re kru to wa li się głów nie z lud no ści ubo gich (…)
po nie waż zo rien to wa łem się, że lu dzie no to rycz nie
za mo żni za kład wy zy sku ją, przyj mo wa li śmy pa cjen -
tów nie pła cą cych je dy nie za oka za niem świa dec twa
ubó stwa. To też fre kwen cja tych pa cjen tów na tych -
miast się zmniej szy ła”.

Po od zy ska niu przez Pol skę nie pod le gło ści istot nie
zmie ni ły się wa run ki fi nan so wa nia. W 50% środ ki
na le cze nie i utrzy ma nie po cho dzi ły z ka sy cho rych.

W pierw szym ro ku dzia ła nia Za kła du wy ko na no
1444 pro ce du ry lecz ni cze, w tym 218 du żych i 242
mniej sze ope ra cje. Pra ce ope ra to rów peł ni ło wów -
czas je dy nie dwóch chi rur gów, to jest Wie rze jew ski
i dr Hen ryk Cet kow ski. Za kład, co wy da je się dziś
nie praw do po dob nym, był je dy ną pla ców ką słu żą cą
po mo cą pol skim dzie ciom na te re nie za bo ru pru skie -
go. Za kład dzia łał bar dzo spraw nie, być mo że dzię ki
za an ga żo wa niu umie jęt nie do bra nych współ pra cow -
ni ków Wie rze jew skie go. Biu ro zaj mu ją ce się ca ło ścią
ad mi ni stra cji skła da ło się wy łącz nie z dwóch osób: se -
kre tar ki i księ go wej. Uczci wość i wza jem ne za ufa nie
sta no wi ły pod sta wę spraw ne go współ dzia ła nia.

Nie ste ty wraz z wy bu chem woj ny w 1914 ro ku,
lo sy no we go Za kła du i je go kie row ni ka zmie ni ły się
ra dy kal nie. Wła dze pru skie prze kształ ci ły Za kład
w szpi tal for tecz ny, a Wie rze jew ski zo stał sze fem szpi -
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ta la w ran dze ka pi ta na. Po cząt ko wo uda ło się utrzy mać
część Za kła du w do tych cza so wej funk cji, ale wraz
z na ra sta niem licz by ran nych, szpi tal le czył wkrót ce
głów nie ran nych żoł nie rzy. Przy dat na oka za ła się bar -
dzo wie dza z za kre su za opa try wa nia ner wów ob wo -
do wych, wy nie sio na w cza sie prak ty ki w za kła dzie
Bie sal skie go. W związ ku z wzo ro wą opi nią i do bry -
mi wy ni ka mi swo jej pra cy, Wie rze jew ski zy skał uzna -
nie w oczach władz pru skich i zo stał mia no wa ny na -
czel nym or to pe dą V Kor pu su Ar mii Pru skiej. Miał
na wet zo stać pro fe so rem, ale je go pol skie po cho dze -
nie i do tych cza so wa dzia łal ność pa trio tycz na spo wo -
do wa ły zmia nę de cy zji władz woj sko wych.

Zbli ża ją cy się ko niec woj ny i nie uchron nej po ra -
żki za bor ców spo wo do wał sil ne ru chy pa trio tycz ne,
w któ re Wie rze jew ski włą czył się w ra mach dzia ła nia
taj nej or ga ni za cji woj sko wo -le kar skiej. Wi dział on
szan se na jak naj szyb sze pod ję cie pra cy stwo rzo ne go
przez sie bie Za kła du. Licz ba ka lek, w tym tych, któ -
rych woj na po zba wi ła le cze nia by ła ogrom na.

Woj na przy nio sła Za kła do wi nie po we to wa ne stra -
ty. De wa lu acji ule gły de po zy ty He le ny Gą sio row skiej
w ban kach, do szło do utra ty ak cji, sy tu acja fi nan so -
wa spół ki bar dzo się po gor szy ła. To unie mo żli wi ło
utwo rze nie ośrod ka re ha bi li ta cyj ne go dla dzie ci
w oko li cach Po zna nia. Wie rze jew ski na był z wła snych
środ ków dom w Char to wie (pra wo brze żna część Po -
zna nia) dla re ha bi li ta cji dzie ci po ope ra cjach.

Po wy bu chu po wsta nia wiel ko pol skie go 27 grud -
nia 1918 ro ku, Wie rze jew ski od po cząt ku włą czył się

w pra ce Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża. Jed na kże od -
dzia ły po wstań cze by ły po zba wio ne słu żb sa ni tar nych.
W pierw szych dniach stycz nia 1919 ro ku do wód ca
po wsta nia mjr Sta ni sław Ta czak, opra co wał plan Urzę -
du Sa ni tar ne go, któ re go or ga ni za cję po wie rzył Wie -
rze jew skie mu. Dzię ki je go dzia łal no ści w krót kim
cza sie sy tu acja ran nych ule gła dra ma tycz nej po pra -
wie. To spo wo do wa ło mia no wa nie Wie rze jew skie go
na In spek to ra Sa ni tar ne go ar mii po wstań czej (Ryc. 4).
Wie rze jew ski nie tyl ko nad zo ro wał two rze nie i mo -
dy fi ko wa nie struk tur za bez pie cze nia sa ni tar ne go, ale
czę sto oso bi ście brał udział w wal kach, na przy kład
w zdo by ciu lot ni ska Ła wi ca w Po zna niu. Od dru giej
po ło wy stycz nia 1919 ro ku, na roz kaz Pił sud skie go,
do wód cą po wsta nia zo stał gen. Do wbór Mu śnic ki,
któ ry miał za miar stwo rzyć 70 ty sięcz ną ar mię. Po -
cią gnę ło to za so bą ko niecz ność roz bu do wy słu żb sa -
ni tar nych. Wie rze jew ski roz ka zem ge ne ra ła Do wbór
Mu śnic kie go zo stał sze fem słu żb sa ni tar nych, któ re
bez po śred nio pod le ga ły do wód cy ar mii (Ryc. 5). Po
okre sie or ga ni za cji, słu żby skła da ły się z 219 le ka rzy,
23 den ty stów i 1300 pod ofi ce rów i sze re go wych sa -
ni tar nych. Łącz nie na po trze by ar mii po wstań czej dys -
po no wa no 6248 ło żka mi w 33 szpi ta lach. Tak roz bu -
do wa ne słu żby wy ma ga ły sta łe go za opa trze nia. Dzię ki
oso bi ste mu za an ga żo wa niu Wie rze jew ski unie mo żli -
wił wy wie zie nie do Nie miec za pa sów nie miec kiej
skład ni cy sa ni tar nej. Środ ki i ma te ria ły zdo by te od
Niem ców by ły tak du że, że słu ży ły one nie tyl ko ar -
mii po wstań czej, ale ta kże two rzo nym od dzia łom ar -
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Ryc. 3. Dysplazja  prawego stawu biodrowego leczona zachowawczo – pierwotnie opatrunek gipsowy, następnie aparat ortope -
dyczny. Po zakończeniu leczenia objaw Trendelenburga ujemny. W zbiorach rodzinnych dr J. Wierzejewskiej 
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mii pol skiej w War sza wie. Wie rze jew ski jak zwy kle
roz wią zy wał pro blem kom plek so wo. Two rzył struk tu -
ry skład ni cy sa ni tar nej i do bie rał lu dzi. Na stęp nie mo -
dy fi ko wał jej dzia ła nie w mia rę za uwa ża nych po trzeb.

Do ce nia jąc ol brzy mi wkład Wie rze jew skie go, In -
spek to ra Sa ni tar ne go ar mii, w pro ce sie or ga ni za cji
za bez pie cze nia sa ni tar ne go wojsk po wstań czych,
Ko mi sa riat Na czel nej Ra dy Lu do wej de kre tem nadał
mu sto pień le ka rza ge ne ra ła pod po rucz ni ka (Ryc. 6).

Na le ży w tym miej scu wspo mnieć, że po mi mo
na tło ku za jęć, Wie rze jew ski sta rał się kon ty nu ować
swo ją mi sję i le czył i ope ro wał dzie ci w Za kła dzie Gą -
sio row skie go. Nie ste ty, w tym cza sie ar mia po wstań cza
zo sta ła włą czo na przez na czel ne go wo dza w struk tu ry
ar mii pol skiej i w związ ku z trwa ją cym kon flik tem
z Ro sją Ra dziec ką, Wie rze jew ski zo stał de le go wa ny
na front wschod ni. Zo stał Sze fem Sa ni tar nym I Ar mii.
W ró żnym stop niu był za an ga żo wa ny w wal ki na fron -
cie wschod nim, or ga ni zu jąc i nad zo ru jąc głów nie pion
sa ni tar ny ar mii. W związ ku z po gar sza ją cym się sta -
nem zdro wia, na po cząt ku 1921 ro ku Wie rze jew ski
wy stą pił o urlo po wa nie z woj ska i osta tecz ne we wrze -
śniu 1921 ro ku zo stał prze nie sio ny do re zer wy. Za po -
nie sio ne za słu gi zo stał dwu krot nie od zna czo ny Krzy -
żem Wa lecz nych.

Po roz sta niu się z ar mią Wie rze jew ski wró cił do
pra cy w Za kła dzie Gą sio row skie go. Za kład był w złym
sta nie ma te rial nym, był znisz czo ny, część na rzę dzi
i sprzę tu prze pa dły wraz z wo jen ną za wie ru chą. Mi -
chał Gro bel ski, asy stent w za kła dzie, wspo mi na o bar-
dzo zu ży tym apa ra cie rent ge now skim, do któ re go nie
by ło fil mów, co spo wo do wa ło cho ro bę po pro mien ną
u Hen ry ka Cet kow skie go. W tych trud nych wa run -
kach uru cho mio no za kład w za kre sie po przed nich
za dań. Po wrót Wie rze jew skie go zbiegł się w cza sie
z dzia ła nia mi zmie rza ją cy mi do utwo rze nia wy dzia -
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Ryc. 4. Polowy przegląd Oddziałów Powstańczych. I. Wierzejewski – pierwszy z prawej. W zbiorach rodzinnych dr J. Wierze -
jewskiej 

Ryc. 5. Gen. ppor. lek. I. Wierzejewski w mundurze Wojska
Wielko polskiego. W zbiorach rodzinnych dr J. Wierzejewskiej
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łu le kar skie go na Uni wer sy te cie Po znań skim. Pra ce
te trwa ły już od 1918 ro ku i zaj mo wał się ni mi głów -
nie prof. He lio dor Świę cic ki. Utwo rze nie kli ni ki or -
to pe dycz nej w opar ciu o ba zę Za kła du Gą sio row skie -
go, któ ry na le żał do spół ki 12 udzia łow ców, nie by ło
ła twą spra wą. Wła dze uczel ni lo ka li zo wa ły kli ni ki
w bu dyn kach pu blicz nych, z re zer wą pod cho dząc do
or ga ni za cji kli nik na ba zie ob cej, wte dy pry wat nej.
Pierw sze wy kła dy z or to pe dii od by ły się w grud niu
1921 ro ku. Wie rze jew skie mu po wie rzo no Kli ni kę 
Or to pe dycz ną po przed sta wie niu pra cy ha bi li ta cyj nej
pt. „O przy ro dzo nych zmia nach krę go słu pa” i Ra da
Wy dzia łu pod ję ła uchwa łę o ha bi li ta cji Ire ne usza
Wie rze jew skie go. W dniu 21.01.1923 ro ku Mi ni ster -
stwo Wy znań Re li gij nych i Oświe ce nia Pu blicz ne go
po wo ła ło na sta no wi sko dy rek to ra Kli ni ki Or to pe -
dycz nej UP.

Ba zą lo ka lo wą Kli ni ki zo stał Za kład Gą sio row -
skie go. Kie row ni kiem za kła du i od po wie dzial nym za
go spo dar kę fi nan so wą był Gro bel ski. Pierw szy mi asy -
sten ta mi zo sta li: od 1.10.1923 – Fran ci szek Ra sze ja
i od 1.04.1924 – Wik tor De ga (Ryc. 7). Od po wiedzial -
ność uni wer sy te tu ogra ni cza ła się do opła ca nia eta tu
Wie rze jew skie go i je go dwóch asy sten tów. Po pię ciu
la tach dzia łal no ści w trud nym ma te rial nie okre sie
two rze nia się pol skiej pań stwo wo ści, pod ko niec
1929 ro ku Kli ni ka za trud nia ła po za ww, jesz cze 5 le -
ka rzy, 1 po ło żną i 10 pie lę gnia rek. Wie rze jew ski sta -
le dbał o do bre wy po sa że nie Za kła du. Wy po sa żył ga -
bi net elek tro te ra pii i la bo ra to rium oraz na był dro gi
wło ski stół do re dre sji krę go słu pów Ga le az zie go.

Kli ni ka dzia ła ła w opar ciu o 4 oso bo wy skład le -
kar ski. W jej skład w ro ku 1928 we szli do dat ko wo dr

Ry szard Zie liń ski i dr Jó zef Wolsz czan. Za ję cia pro -
wa dzo ne by ły dla 30-40 stu den tów z V i VI ro ku.
Obej mo wa ły one wy kła dy, za ję cia prak tycz ne, tech -
ni ki gip so wa nia i ma sa żu. Wie rze jew ski ja ko kie row -
nik Kli ni ki Or to pe dycz nej, a jed no cze śnie Dy rek tor
Za kła du for mal no -praw nie sta no wił je dy ny po most
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Ryc. 6. I. Wierzejewski z kadrą dowódczą powstania (zbliżenie). Obok siedzą gen. J. Dowbor Muśnicki i I. Wierzejewski. W zbio -
rach rodzinnych dr J. Wierzejewskiej 

Ryc. 7. I. Wierzejewski (pierwszy od lewej) wraz z perso ne -
lem, przed budynkiem Kliniki Ortopedycznej. Powyżej stoją od
lewej: M. Groblewski, F. Raszeja, W. Dega. Zdjęcie wykona ne
ok. 1923 r. W zbiorach rodzinnych dr J. Wierzejewskiej
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po mię dzy dwie ma in sty tu cja mi. Ja ko pro fe sor Uni -
wer sy te tu (od 18.04.1924) od po wia dał za pra cę na -
uko wo -dy dak tycz ną, a ja ko Dy rek tor Za kła du mu siał
za dbać o ma te rial ną stro nę in sty tu cji. Mi mo na wa łu
pra cy, Wie rze jew ski roz sze rzał swo je kon tak ty sta ra -
jąc się po pu la ry zo wać za cho wa nia proz dro wot ne spo -
łe czeń stwa. W tym ce lu zwią zał się z dzia łal no ścią
Stu dium Wy cho wa nia Fi zycz ne go i pro wa dził po rad -
nię spor to wą.

Po po wsta niu Kli ni ki Or to pe dycz nej, co by ło z pew -
no ścią urze czy wist nie niem ma rzeń Wie rze jew skie go,
oka za ło się, że je go ży wio ło wa oso bo wość nie po zwa la
ogra ni czyć mu się je dy nie do pra cy na uko wej i lecz ni -
czej w Za kła dzie Gą sio row skie go. Wie rze jew ski na -
le żał do wie lu or ga ni za cji spo łecz nych: był Pre ze sem
Związ ku Ofi ce rów Re zer wy Pol ski Za chod niej, Związ -
ku Zie mia Oj czy sta, Związ ku Le ka rzy Pol ski Za chod -
niej i in nych. W cza sie wy sta wy kra jo wej (tzw. Pe wu -
ki) zor ga ni zo wał pa wi lon przed sta wia ją cy po stę py
w le cze niu ułom no ści i ka lectw na rzą dów ru chu oraz
osią gnię cia no wo cze snej tech ni ki za opa trze nia or to -
pe dycz ne go. Był to we dług prof. De gi je go ży cio wy
cel – kom plek so we roz wią za nie pro ble mów cho rych
nie peł no spraw nych ru cho wo, zwłasz cza dzie ci.
W cza sie tej wy sta wy po raz pierw szy przed sta wi ciel
Mi ni ster stwa Pra cy i Opie ki Spo łecz nej po twier dził
za miar utwo rze nia sze re gu in sty tu cji, ce lem le cze nia
i na uki dzie ci ka le kich. Jesz cze nie pa dło okre śle nie
re ha bi li ta cja. Nie ste ty, za mia ry te nie zo sta ły urze -
czy wist nio ne za ży cia pro fe so ra. Nie wi dząc szans na
re ali za cję swo ich po my słów do tych cza so wy mi spo -
so ba mi Wie rze jew ski pod jął kro ki, któ re włą czy ły go
w nurt bie żą cej po li ty ki. W 1928 ro ku wy star to wał
w wy bo rach do Se na tu i zo stał se na to rem z ra mie nia
Na ro do wej Par tii Ro bot ni czej Le wi ca, ale dzia łał
w ra mach blo ku BBWR. Pro ble mo wi nie peł no spraw -
nych po świę cił jed no ze swych prze mó wień w mar -
cu 1929 ro ku. Zda niem Wie rze jew skie go klu czo wym
by ło uchwa le nie usta wy, któ ra po prze pro wa dze niu
ba dań sta ty stycz nych po trzeb w tym za kre sie, re gu lo -
wa ła by obo wiąz ki pań stwa wo bec oby wa te li, głów nie
dzie ci do tknię tych nie peł no spraw no ścią ru cho wą. Ja -
ko przed sta wi ciel i kie row nik kli ni ki or to pe dycz nej,
Wie rze jew ski był wiel kim au to ry te tem. Przy czyn bra -
ku dzia łań or ga ni za cyj nych na le ża ło szu kać w wie lu
płasz czy znach, rów nież po stro nie śro do wi ska le kar -
skie go. Uwi docz ni ło się to na XXII Zjeź dzie Chi rur -
gów Pol skich 1926 ro ku, gdzie re fe rat prof. Wie rze -
jew skie go umiesz czo ny w koń cu pro gra mu nie spo -
tkał się z wła ści wym za in te re so wa niem. W związ ku
z tym, Wie rze jew ski pod jął dal sze dzia ła nia.

W kwiet niu 1928 ro ku na XXIV Zjeź dzie To wa -
rzy stwa Chi rur gów Pol skich po wo ła no Tym cza so wy
Za rząd ma ją ce go po wstać Pol skie go To wa rzy stwa Or -

to pe dycz ne go z prze wod ni czą cym Ire ne uszem Wie -
rze jew skim na cze le. W ten spo sób mia ła się zma te ria -
li zo wać idea pro pa go wa na od lat przez Wie rze jew -
skie go i in nych chi rur gów zaj mu ją cych się or to pe dią.
W tym sa mym cza sie ini cja ty wę po wo ła nia to wa rzy -
stwa pod ję li doc. Wa cław Ła piń ski i dr Ka zi mierz
Opac ki z je dy nej Uni wer sy tec kiej Kli ni ki Or to pe dycz -
nej z War sza wy. Roz mo wy na te mat or ga ni za cji To wa -
rzy stwa prze cią ga ły się od 1925 ro ku, praw do po dob -
nie na sku tek pew nej ry wa li za cji du że go, sku pia ją ce -
go naj więk szą licz bę or to pe dów ośrod ka Kli ni ki Or -
to pe dycz nej w War sza wie i Kli ni ką prof. Wie rze jew -
skie go, po wsta łą, dziś  po wie dzie liby śmy, w ośrod ku
nie pu blicz nym. W koń cu, po za koń cze niu żmud nych
prac przy go to waw czych, w dniu 17 li sto pa da 1928 ro -
ku w Sa li Lu brań skie go Col le gium Mi nus Uni wer sy te -
tu w Po zna niu do ko na no otwar cia I Zjaz du Pol skie go
To wa rzy stwa Or to pe dycz ne go. Po po łu dniu te go dnia
od by ło się pierw sze po sie dze nie Wal ne go Ze bra nia To -
wa rzy stwa. Przy ję to na li stę człon ków wszyst kich przy -
by łych na Zjazd. Na pierw szym po sie dze niu przy ję to
sta tut To wa rzy stwa, na pre ze sa wy bra no Ire ne usza
Wie rze jew skie go, wi ce pre ze sem Wa cła wa Ła piń skie -
go, se kre ta rzem, Hen ryk Cet kow ski, dru gim se kre ta -
rzem Ka zi mierz Opac ki, skarb ni kiem Mi chał Gro -
bel ski. W skład Ko mi sji Re wi zyj nej we szli Mi chał
Lat kow ski z War sza wy, Adam Gru ca ze Lwo wa i Ju -
liusz Za rem ba z Kra ko wa. Na za koń cze nie pod ję to trzy
uchwa ły, po dzię ko wa nia dla H. Gą sio row skiej, fun da -
tor ki Za kła du, me mo ria łu do mi ni ster stwa i na wnio sek
doc. Ła piń skie go wnio sek o roz po czę cie prac nad pol -
sko ję zycz nym pod ręcz ni kiem z or to pe dii. Ko lej ne Zjaz -
dy od by wa ły się co 2 la ta po sze rza jąc gro no orto pe dów
z ca łej Pol ski.

Ol brzy mim osią gnię ciem Wie rze jew skie go by ło
po wo ła nie or ga nu PTO cza so pi sma „Chi rur gia Na -
rzą dów Ru chu i Or to pe dia Pol ska” (Ryc. 8). Pierw -
szy nu mer uka zał się już w cza sie trwa nia I Zjaz du.
Dzię ki ak tyw no ści Wie rze jew skie go ze szy ty by ły
współ fi nan so wa ne przez Za kład Ubez pie czeń Spo -
łecz nych, co i tak nie za wsze by ło wy star cza ją cym
wspar ciem. W sło wie wstęp nym pierw sze go nu me ru
Wie rze jew ski przed sta wił swo je po glą dy na te mat or -
to pe dii, opie ki nad nie peł no spraw ny mi ru cho wo oraz
o sty mu lu ją cej ro li pism bra nżo wych w no wo od ra -
dza ją cej się oj czyź nie.

Cho ro ba i śmierć prof. Wie rze jew skie go (we dług
opi su prof. De gi)

W grud niu 1926 r. na de szło do na sze go za kła du
z miej sca wcza sów, na któ rych prze by wał Wie rze jew -
ski, te le gra ficz ne po le ce nie, by wsta wić łó żko do ga -
bi ne tu pro fe so ra, któ ry miał nie szczę śli wy wy pa dek.
W tym okre sie miesz ka łem w ma łym po ko iku w za kła -
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dzie i peł ni łem nie ja ko funk cję sta łe go le ka rza dy żur -
ne go. Gdy wie czo rem przy wie zio no prof. Wie rze jew -
skie go na no szach i umiesz czo no go w je go ga bi ne -
cie, mu sia łem mu zmie nić opa tru nek i to ści śle we -
dług je go wska zó wek. Nie chciał, by po pro sić ko go -
kol wiek z chi rur gów. Oświad czył sta now czo, że bę -
dzie się le czył sam. Trzy mał się te go upar cie, co skoń -
czy ło się nie szczę śli wie, bo przy plą ta ła się in fek cja
gron kow co wa. Wie rze jew ski lu bił bar dzo to wa rzy stwo,
to też co dzien nie miał od wie dzi ny licz nych przy ja ciół
i zna jo mych. Go ścił ich chęt nie, prze wa żnie ko nia kiem
i wi nem. Wie czo ra mi, gdy już wszy scy go ście ode szli,
mu sia łem mu do trzy my wać to wa rzy stwa, co wy ni ka ło
z mej funk cji per ma nent ne go noc ne go le ka rza dy żur -
ne go. Gdy wsze dłem do je go po ko ju, po wi tał mnie sło -
wa mi: „Chło pysz ku, zaj rzyj tyl ko do sza fy, tam za sto -
sem bie li zny mu si być jesz cze jed na bu tel ka hun ga ri ko -
na. Ka za łem od sta wić ją dla nas, wszyst ko in ne już wy -
pi li”. Po wta rza ło się to co wie czór. By ły to dla mnie
nie za po mnia ne ga wę dy do póź nej no cy. 

W dniu 16 lip ca 1929 r. Wie rze jew ski uległ wy pad -
ko wi sa mo cho do we mu, pod czas któ re go do znał zła ma -
nia most ka i oka le czeń twa rzy. Do łą czy ło się po wol ne

za pa le nie wsier dzia (en do car di tis len ta) i tej cho ro bie
uległ. Zmarł w dniu 8 mar ca 1930 r. w War sza wie.

Uro czy sto ści po grze bo we roz po czę ły się w Za kła -
dzie im. Gą sio row skich, skąd wy nie śli śmy trum nę je -
go na na szych bar kach. Uczest ni czy ły tłu my lu dzi,
a wśród nich przed sta wi cie le uni wer sy te tu i władz miej -
skich, le ka rze, stu den ci, pa cjen ci, zna jo mi i wiel bi cie le.
Prof. Wie rze jew ski zmarł li cząc 49 lat, a więc w si le wie -
ku, ma jąc przed so bą do speł nie nia wiel kie za da nia ja -
ko na uko wiec, wy cho waw ca mło dzie ży i spo łecz nik. Or -
to pe dia pol ska po nio sła cię żką stra tę. Bez po śred nie
skut ki je go zgo nu da ły się na tych miast od czuć w Za -
kła dzie na szym, a zwłasz cza w Kli ni ce.

Ire ne usz Wie rze jew ski był nie wąt pli wie jed nym
z naj wy bit niej szych pol skich chi rur gów po cząt -
ków XX wie ku. Był też pro pa ga to rem no wo cze sne go
my śle nia o or to pe dii, oraz spo łecz ni kiem, któ ry czuł,
że nie wszyst ko w me dy cy nie przy no si zysk ma te -
rial ny. Dla te go tak wie le cza su po świę cił idei kom -
plek so we go le cze nia uspraw nia ją ce go w skład któ re -
go wcho dzi ło le cze nie or to pe dycz ne ope ra cyj ne
i nie ope ra cyj ne, le cze nie uspraw nia ją ce i nie odzow -
ne wła ści we za opa trze nie or to pe dycz ne. Ten wzo rzec
zo stał wpro wa dzo ny w ży cie ja ko pol ski mo del re ha -
bi li ta cji przez na stęp ców prof. Wie rze jew skie go: De -
gę, Gru cę, We is sa i in nych. Dziś wy da je się, że po -
trze ba nam po wro tu do te go mo de lu, któ ry świet nie
dzia łał przez la ta. Nie ste ty, ten mo del dzia ła w wie lu
eu ro pej skich kra jach za wy jąt kiem na sze go. Gdzie
ma my się go na no wo uczyć? Tym gorz kim py ta niem
koń czę opo wieść o jed nym z naj więk szych pol skich
or to pe dów.

Pró bu jąc kon ty nu ować część po my słów prof. Wie -
rze jew skie go za czą łem or ga ni zo wać spo tka nia (sym -
po zja) po świe co ne le cze niu scho rzeń sta wu bio dro -
we go z je go za cho wa niem. Pa tro nem spo tkań zo stał
prof. Ire ne usz Wie rze jew ski i stąd ka żde spo tka nie
na zwa ne jest Wie rze jew skie go Sym po zjum Sta wu
Bio dro we go. Od by ły się już trzy i ka żdo ra zo wo po -
za za gad nie nia mi cho rób sta wu bio dro we go oma wia -
my w se sji hi sto rycz nej in ną wy bit ną po stać pol skiej
or to pe dii. Na stęp ne spo tka nie od bę dzie się 24-
25.10.2014 ro ku – bę dzie to już IV Wie rze jew skie go
Sym po zjum Sta wu Bio dro we go. 

PI ŚMIEN NIC TWO
1 Krzysz tof Przy był. Ire ne usz Wie rze jew ski (1881-1930) –

twór ca or to pe dii pol skiej.; Pra ca dok tor ska. PAM w Szcze -
ci nie 1999.

2. Wik tor De ga, Kwar tal nik Hi sto rii Na uki i Tech ni ki” R. 29:
1985 z. 2 s. 259-322 

Jubileusz 100-lecia Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
100th Anniversary of the Polish Society of Orthopaedics and Traumatology

OOrr ttooppeedd iiaa Traumatologia Rehabilitacja
© MEDSPORTPRESS, PTOiTR 2013

Ryc. 8. Strona tytułowa pierwszego zeszytu „Chirurgii Na -
rządów Ruchu i Ortopedii Polskiej”, Chir. Narz. Ruchu i Ortop.
Polska, 1928, 1, nr 1, str. 1
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