
Dnia trze cie go grud nia 1893 ro ku, we wsi Maj dan
Sie niaw ski w po wie cie ja ro sław skim, Do ro ta z Brzy -
skich Gru ca uro dzi ła sy na. Na chrzcie otrzy mał imię
Adam. Miał szczę ście na le żeć do po ko le nia, któ re wy -
da ło wie lu wy bit nych Po la ków i nie szczę ście dzie lić
wraz z ni mi tra ge die dwóch wo jen świa to wych.

Oj ciec Ka zi mierz go spo da rzył na nie wiel kim ka -
wał ku zie mi, od da lo nej dzie siąt ki ki lo me trów od śro do -
wisk cy wi li za cyj nych. Dzie ciń stwo Ada ma by ło bo se,
głod ne i chłod ne, jed na kże peł ne swo bo dy i bo ga te
w nie za tar te wra że nia, któ rych do star cza ła przy ro da. Te -
mu dzie ciń stwu na le ży przy pi sać znaw stwo pta ków
i zwie rząt i to cie płe, oso bli we po dej ście do szpa ków,
ku la wych go łę bi, wie wió rek i psów [1]. Jak wspo mi na
Wan da Ossow ska: „Opo wia dał mi Pro fe sor, jak w tym
bied nym do mu ro dzin nym, gdzie by ła du ża gru pa dzie -
ci, speł niał zwy kłe po słu gi go spo dar skie – pasł kro wy.
I wte dy za czął le pić z gli ny fi gur ki, któ re przed sta wia ły
syl wet ki ludz kie. Lu bił zbie rać oka zy na tu ry. Ry so wał,
rzeź bił. Miał swo je punk ty ob ser wa cyj ne, ulu bio ne
miej sca tak jak Pa ran dow ski miał swo ją aka cję na jed -
nej z ulic Lwo wa” [2].

W 1902 ro ku Gru ca roz po czy na na ukę w czte ro let -
niej szko le po wszech nej w Maj da nie Sie niaw skim. Jak
pi sa ła R. Se ra fin: „Na uczy ciel ka szko ły pod sta wo wej
H. Ostrow ska (...) zwra ca uwa gę na in te li gent ne go
chłop ca i zaj mu je się je go roz wo jem, do star cza jąc mu
ksią żek ze skrom nej bi blio tecz ki oso bi stej. Ży cio rys Ta -
de usza Ko ściusz ki wy wie ra wiel kie wra że nie na chłop cu
i po stać ta sta je się je go wzo rem i ide ałem” [3]. Bar dzo
du żo czy ta, naj bar dziej in te re su je go hi sto ria Pol ski
i ży cio ry sy sław nych Po la ków, wy ró żnia się szcze gól -
ny mi zdol no ścia mi, nie zwy kłą pra co wi to ścią i am bi cją.

Dzię ki życz li wo ści swej wiej skiej na uczy ciel ki,
w 1906 ro ku zo sta je przy ję ty do bur sy I Gim na zjum
w Ja ro sła wiu, dzię ki cze mu mo że kon ty nu ować na ukę.
Gru ca czę sto wspo mi nał tę prze pro wadz kę: „Ile ja prze -
cier pia łem, po je cha łem do Ja ro sła wia w por t kach z ko -
szu lą na wierz chu, wszyst kie dzie ci ubra ne po miej sku
śmia ły się ze mnie, po ka zy wa ły mnie pal ca mi” [4].
W szko le śred niej bar dzo szyb ko zo rien to wa no się, że
jest to uczeń, któ ry wy bi ja się po nad prze cięt ność kla sy.
Zo sta je pry mu sem, jest pierw szy w na uce i spo rcie, bar -

dzo in te re su je się an giel skim skau tin giem [5]. Jak wspo -
mi na M. Gar lic ki: „W ro dzi nie chłop skiej, w któ rej
przy szedł na świat, wy sła nie sy na na na ukę do gim na -
zjum w Ja ro sła wiu sta no wi ło na pew no du ży ma te rial -
ny wy si łek. Dla te go od po cząt ku mło dy, zdol ny chło -
piec zda ny był ra czej na wła sne si ły„[6]. Ży je w nę dzy,
za ra bia na na ukę i ży cie ko re pe ty cja mi. We dług Ste fa -
na Ma law skie go „Był nie prze cięt nie zdol nym uczniem,
chło ną cym wie dzę, wy czu lo nym na pro ble my spo łecz ne,
w szcze gól no ści na spra wę nie pod le gło ści Pol ski. Na la ta
je go dzie ciń stwa przy pa da okres bu dze nia się świa do mo -
ści na ro do wej wśród chło pów i spo łecz nej eman cy pa cji
tej kla sy, któ ra za czę ła wy cho dzić z opłot ków wiej skich
i ak tyw nie włą cza się w ży cie spo łecz ne„[7].

Dla te go też w 1909 ro ku Gru ca roz po czy na dzia łal -
ność pa trio tycz ną w „Za rze wiu” – or ga ni za cji kon spi ra -
cyj nej dzia ła ją cej na te re nie Ja ro sła wia. Jest to or ga ni za -
cja zaj mu ją ca się dzia łal no ścią kon spi ra cyj no -ide ową
i roz wo jem fi zycz nym mło dzie ży wg pro gra mu wzo ro -
wa ne go na an giel skim skau tin gu. W ra mach ru chu za -
rze wiec kie go Gru ca jest współ re dak to rem cza so pi sma
„Oj czy zna, Na uka, Cno ta” [8].

W la tach 1911-1913 zo sta je kie row ni kiem sku pie nia
„Za rze wie” w Ja ro sła wiu [9]. W tym cza sie za czy na pi -
sać re flek syj ne wier sze, na ce cho wa ne mi ło ścią do oj -
czy zny.

W jed nym z nich czy ta my:

Ty le ro bo ty dziś tu na mnie cze ka,
Ła ciń ski, grec ki i pry wat ne lek tu ry,
Ale mo jej wo li ja na giąć nie mo gę,
By w na zna czo ne pa mięć po szły lo sy mo je.

I myśl przed mio tem po wa żnym za ję ta
Nie da ła od czuć cze go nie do sta je,
Lecz pa mięć mo ja do Cie bie przy pię ta,
Jak mo tyl sła by na sil nym łań cu chu.

Mnie się zda wa ło, że ja nic nie czu ję,
Prócz mo że nie co przy jaź ni do Cie bie.
Te raz spo strze głem, że duch mój w Twym du chu,
Jak iskra w ka mień wy klę ta po ku tu je [10].

Janusz Tyszka

Życie i działalność Adama Grucy: okres lwowski

„Ażeby być dobrym lekarzem, trzeba kochać medycynę. Ale nie można 
jej kochać właściwie, jeżeli nie kocha się tych, którzy doprowadzili ją

do dzisiejszego stanu”
Edward Rist
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16 czerw ca 1913 ro ku Gru ca koń czy gim na zjum,
zda je eg za min doj rza ło ści z pro mo cją do stu diów na
Uni wer sy te cie.

Pod su mo wu jąc ten okres ży cia Gru cy, po wie dzieć
mo żna, iż „Ży cie Je go a zwłasz cza mło dość, to jak by
ob raz wy ję ty z kart po zy ty wi stycz nej po wie ści o lo sach
wiej skie go chłop ca żąd ne go na uki i wie dzy i spła ca ją ce -
go póź niej dług za cią gnię ty wo bec spo łe czeń stwa” [11].

W 1913 ro ku Gru ca wy je żdża do Lwo wa, gdzie roz -
po czy na stu dia na Wy dzia le Le kar skim Uni wer sy te tu
Ja na Ka zi mie rza.

La ta przed wy bu chem I woj ny świa to wej by ły dla
Lwo wa okre sem roz kwi tu. We Lwo wie mie ści ła się sie -
dzi ba Na miest nic twa i wszyst kich władz cen tral nych
Ga li cji. Nie da le ko le żał Bo ry sław sły ną cy ze złóż ro py
naf to wej oraz Wo łyń i Po do le słyn ne z czar no zie mów,
gdzie zie mia ro dzi ła ogrom ne ilo ści zbo ża. Lwów był
mia stem par ków, te atrów, ho te li, jak np. Ho tel Geo r gia,
gdzie dwu krot nie sta cjo no wał Ho no riusz Bal zak. Ogrom -
ny na pływ mło dzie ży do Lwo wa wy ni kał z ist nie nia tam
świet nej Po li tech ni ki, Uni wer sy te tu Ja na Ka zi mie rza,
Aka de mii Me dy cy ny We te ry na ryj nej, Wy ższej Szko ły
Eko no micz nej. Jak pi sał S. La skow nic ki: „W buj nie
kwit ną cym ży ciu noc nym mia sta wie dli prym szcze gól -
nie stu den ci. A jed nak wśród te go roz gar dia szu pra co -
wa li lu dzie po wa żni, ucze ni, stu dio wa ła pil nie ro zum -
niej sza część mło dzie ży, choć w tych wa run kach, wśród
ty lu po kus, trud no by ło się wy łą czyć z ki pią ce go nur tu
we so łe go mia sta” [12].

W ta kich wa run kach roz po czął Gru ca na ukę me dy -
cy ny i ży cia. W. Ossow ska wspo mi na: „Opo wia dał mi
Pro fe sor, jak bar dzo by ło mu cię żko. Mi mo na wa łu za -
jęć uczel nia nych i znacz nych trud no ści fi nan so wych mu -
siał zna leźć czas na da wa nie ko re pe ty cji uczniom szkół
śred nich. W ten spo sób zdo by wał środ ki na skrom ne ży -
cie, na ksią żki i ze szy ty” [13].

Na pierw szym ro ku stu diów naj wa żniej sze by ły wy -
kła dy z ana to mii opi so wej. Pro wa dził je pro fe sor Jó zef
Mar kow ski (1874-1939), czło nek Pol skiej Aka de mii
Umie jęt no ści i To wa rzy stwa Na uko we go we Lwo wie.

Uczo no się wów czas ze świet ne go, nie miec kie go, dwu -
to mo we go pod ręcz ni ka „Ana to mii” Ge gen bau ra. Fi zjo -
lo gię wy kła dał wy bit ny uczo ny prof. Adolf Beck (1862-
1941). Nad ca ło ścią za jęć i wy kła dów czu wał ów cze sny
dzie kan, prof. Lu dwik Ry dy gier [14].

Za mor do wa nie w Sa ra je wie 28 czerw ca 1914 ro ku
au striac kie go na stęp cy tro nu, ar cy księ cia Fran cisz ka
Fer dy nan da, przez serb skie go na cjo na li stę do pro wa dzi ło
do wy bu chu I woj ny świa to wej [15].

1 sierp nia 1914 ro ku Gru ca prze ry wa stu dia le kar -
skie, gdyż w cha rak te rze sa ni ta riu sza, sze re gow ca wcie -
lo ny zo sta je do ar mii au striac kiej [16]. Pra cu je w szpi -
ta lach po lo wych. Czę sto wspo mi nał ten okres: „Mia łem
wie le kło po tów, prze cież ja by łem stu den tem, a wy ma -
ga no ode mnie, że bym był le ka rzem” [17].

W lip cu 1917 ro ku Gru ca tra fia na cię żki front wło -
ski. Uczest ni czy w trud nych wal kach kam pa nii wło -
skiej na Mon te Grap pa, Mon te Ga brie le i nad dol ną Pia -
vą. Jest świad kiem bez sen su za bi ja nia i oka le cza nia lu -
dzi, któ rym sta ra się nieść po moc mi mo nie peł nych
kwa li fi ka cji.

Tak wspo mi na Gru cę T. Wi twic ki: „Prze kra cza jąc
w wo jen nym tru dzie gó ry i rze ki wło skie, sta le opie ku je
się ran ny mi i po wo li do ra sta do za wo du chi rur ga. W ple -
ca ku żoł nie rza trud nej i żmud nej kam pa nii wło skiej ma ło
jest rze czy oso bi stych, za miast do dat ko we go ko ca są tam
cię żkie pod ręcz ni ki ana to mii i chi rur gii” [18].

Po roz pa dzie Ce sar stwa Au striac kie go Gru ca wstę -
pu je ochot ni czo do Woj ska Pol skie go. Ja ko pod le karz
w stop niu pod po rucz ni ka 6 li sto pa da 1918 ro ku roz po -
czy na słu żbę w 6 Puł ku Uła nów. Dal sza dro ga woj sko -
wa Gru cy jest zło żo na. Od 19 grud nia 1919 ro ku słu ży
w Szpi ta lu Okrę gu Lwow skie go a od 30 sierp nia 1920
ro ku w 34 Puł ku Pie cho ty [19].
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Ryc. 1. Adam Gruca wśród profesorów i uczniów klasy gimnaz -
jalnej, Jarosław, 1909.

Ryc. 2. Adam Gruca, 1912 rok.
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Jak twier dzi M. Gar lic ki: „Je dy nym za dość uczy nie -
niem tak dłu giej prze rwy w stu diach był fakt, że ostat -
nie la ta słu żby woj sko wej od był w sze re gach ar mii pol -
skiej, w wol nej oj czyź nie” [20].

Wal ka o gra ni ce od ra dza ją ce go się kra ju roz po czy -
na się już na po cząt ku li sto pa da. 1 paź dzier ni ka 1918
ro ku od dzia ły ukra iń skie opa no wa ły naj pierw Lwów,
a po tem in ne mia sta Ga li cji. Ustę pu ją ce wła dze au striac -
kie uła twia ły Ukra iń com opa no wa nie mia sta. Lud ność
Lwo wa sa mo rzut nie roz po czę ła obro nę. Po trzech ty go -
dniach walk, gdy przy by ło z od sie czą woj sko pol skie,
mia sto zo sta ło od bi te z rąk Ukra iń ców [21].

Fak tycz ną słu żbę woj sko wą Gru ca za koń czył 20
grud nia 1920 ro ku, bę dąc bez ter mi no wo urlo po wa nym;
w 1921 ro ku ofi cjal nie prze nie sio ny zo sta je do re zer wy
i awan so wa ny do stop nia ka pi ta na [22].

Po za koń cze niu dzia łań wo jen nych po wra ca Gru ca
do Lwo wa, gdzie kon ty nu uje stu dia le kar skie, ale jed no -
cze śnie od 1 paź dzier ni ka 1921 ro ku pra cu je ja ko ko asy -

stent w Kli ni ce Chi rur gicz nej UJK, pro wa dzo nej przez
prof. Hi la re go Schram ma, ucznia słyn ne go wie deń skie -
go chi rur ga – The odo ra Bil l ro tha. Otrzy ma nie wów czas
te go sta no wi ska by ło wiel kim wy ró żnie niem i za szczy -
tem, da wa ło mo żli wo ści zdo by wa nia wie dzy prak tycz -
nej. Gru ca pil nie się uczy: 22 czerw ca 1922 ro ku otrzy -
mu je dy plom dok to ra wszech na uk me dycz nych. pro -
mo to rem jest prof. Hi la ry Schramm [23].

Już ja ko asy stent kli nicz ny Gru ca spe cja li zu je się
w chi rur gii. jak wspo mi na R. Se ra fin: „W okre sie od
1922 ro ku do 1928 ro ku, to jest do ha bi li ta cji, miesz ka
w Kli ni ce ja ko sta ły le karz dy żu ru ją cy. W dzień i w no -
cy jest do dys po zy cji cho re go, wie czo ra mi uczy się ję -
zy ków: fran cu skie go, an giel skie go i wło skie go. Gro ma -
dzi i pu bli ku je ma te riał na uko wy” [24]. Jest in dy wi du -
ali stą. Tak pi sał o nim S. La skow nic ki: „Za sa dą na Kli -
ni ce by ło, że ka żdy no wo przy ję ty asy stent za czy nał
pra cę od in stru men to wa nia pro fe so ro wi i zbie rał wte dy
naj więk sze cię gi. (…) Pa mię tam jak pro fe sor krzy czał
do Ada ma: „Pan je steś upar ty jak Maur!” [25].

W 1926 ro ku prof. Schramm ob cho dził ju bi le usz
czter dzie sto pię cio le cia pra cy za wo do wej. Asy sten ci urzą -
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Ryc. 3. Świadectwo dojrzałości A. Grucy z 1913 roku.

Ryc. 4. Gmach Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

Ryc. 5. Gmach Teatru Wielkiego we Lwowie.

Ryc. 6. Szpital Zapasowy Nr 2 Andrychów, 1914 r. Adam
Gruca w randze kaprala.
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dzi li swe mu Mi strzo wi ban kiet w sa lach Ho te lu Geo r  gia.
Ka żdy otrzy mał od Ju bi la ta je go fo to gra fię z au to gra fem
[26].

Jak pi sał S. La skow nic ki: „Szyb ko za czął się wy bi -
jać ja ko ope ra tor Adam Gru ca – był jed nym z naj pil niej -
szych i naj pra co wit szych. Do sko na le ry so wał i miał
świet ny zmysł prze strzen ny. Pro fe sor go ce nił i lu bił [27]. 

W 1926 ro ku de le go wa ny przez swe go prze ło żo ne -
go wy je żdża Gru ca do Włoch na staż na uko wy. W cią -
gu trzech mie się cy zwie dził uni wer sy tec ką Kli ni kę Chi -
rur gicz ną i Or to pe dycz ną w Bo lo nii, kie ro wa ną przez
prof. Wik to ra Put tie go, za ło żo ną w 1802 ro ku przez ce -
sa rza Na po le ona I, Kli ni kę Chi rur gicz ną i Or to pe dycz -
ną w Me dio la nie, Rzy mie, Pa dwie, We ne cji. Po znał naj -
now sze osią gnię cia z za kre su chi rur gii sta wu bio dro we -
go, sko lio zy, po znał ope ra cje wy twór cze, z któ rych sły -
nę ła w świe cie bo loń ska kli ni ka.

Gru ca tak pod su mo wu je po byt we Wło szech: „Wie -
le kli nik na szych po zo sta je pod wzglę dem wa run ków
pra cy w ty le za bar dzo wie lo ma kli ni ka mi za gra nicz ny -
mi (...). Naj wię cej jed nak otu chy do da je wra że nie (...),
że mi mo znacz nie gor szych wa run ków, wy ni ki na szej
pra cy w wie lu dzie dzi nach nie są gor sze. Stwier dze nie

tych fak tów jest źró dłem otu chy i na ka zu je sza cu nek
dla pra cy wła snej, a w szcze gól no ści dla szko ły, z któ -
rej się wy szło” [28].

Jak stwier dził S. Ma law ski: „Pój ście za gło sem or -
to pe dii nie by ło jed nak przy pad ko we, ani na śle po (...).
Dzi siaj pa trząc z per spek ty wy lat na do tych cza so we osią -
gnię cia na uko we Gru cy, mo że my z ca łą sta now czo ścią
po wie dzieć, że wy bór był jak naj bar dziej traf ny” [29].

Na pod sta wie roz pra wy ha bi li ta cyj nej pt. „My osi tis
ossi fi cans cir cum scrip ta” otrzy mu je Gru ca to gę dok to ra
ha bi li to wa ne go (Ryc. 11).

Gru ca w 1928 ro ku do sta je ty tuł do cen ta. Zo sta je sa -
mo dziel nym pra cow ni kiem na uko wym, doj rza łym le ka -
rzem i na ukow cem, a je go za in te re so wa nia zo sta ją skie -
ro wa ne głów nie w stro nę or to pe dii. Ze szcze gól nym za -
in te re so wa niem opra co wu je no we me to dy le cze nia
scho rzeń na rzą dów ru chu. Po łą cze nie in te li gen cji, ta -
len tu, pra co wi to ści i pa sji na uko wej sprzy ja roz wo jo wi
chi rur ga. Urlo py spę dza naj czę ściej za gra ni cą, za po -
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Ryc. 7. Jarosław, 1915 r. Adam Gruca w mundurze armii
austriackiej

Rys. 8. Adam Gruca w polskim mundurze, Jarosław, 1918 r.

Ryc. 9. Profesor Hilary Schramm.

Ryc. 10. Zakład Rizzoliego, Bolonia
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zna jąc się z osią gnię cia mi or to pe dii świa to wej. Od wie dza
Wło chy, Fran cję, Lon dyn sły ną cy z Kli ni ki prof. Fre da
Al be ego (1876-1945). Mia ło to ogrom ny wpływ na póź -
niej szy roz wój za wo do wy Gru cy, któ ry, dzię ki kon tak tom
z przo du ją cą or to pe dią wło ską i an glo sa ską, uzy skał
ogrom ną prze wa gę nad ró wie śni ka mi bę dą cy mi prze -
wa żnie w za się gu wpły wów or to pe dii nie miec kiej,
opar tej na ele men tach my śle nia me cha ni stycz ne go, po -
zba wio nej pod kła du fi zjo lo gicz ne go [30].

Pre zen tu jąc na za gra nicz nych kon gre sach i zjaz dach
osią gnię cia swo je oraz pol skiej or to pe dii, wzbu dza za -
in te re so wa nie i uzna nie. Już wów czas jest zna ny w kra -
ju i za gra ni cą. szyb ko sta je się czło wie kiem sław nym;

po zo sta je mi mo to skrom ny i pro sty jak daw niej. Jak pi -
sał o Gru cy W. Rze pec ki: „Do cent Gru ca ja dąc ra no au -
tem do pra cy za wsze przy sta wał, aby mnie za brać, nie
stwa rzał sztucz ne go dy stan su pod ma lo wa ne go ja skra -
wo ró żni cą au to ry te tu. Cza sem za le ca ne przez nie go
pro wa dze nie uśpie nia ete rem cho re go le czo ne go pry -
wat nie, da wa ło szan sę wy rów na nia ujem ne go bi lan su
oso bi ste go bu dże tu” [31].

15 lu te go 1931 ro ku Gru ca od cho dzi z Kli ni ki i obej -
mu je or dy na tu rę du że go od dzia łu chi rur gicz ne go przy
uli cy Kur ko wej (Szpi tal Ubez pie czal ni Spo łecz nej) [32].

Jak po wie dział S. Ma law ski: „Gru ca nie za wiódł na -
dziei swe go na uczy cie la. Wszedł na wy bo istą i stro mą
dro gę or to pe dycz ną. Ocza ro wa ny jej wiel ko ścią i pięk -
nem szedł cią gle na przód, by le do trzy mać kro ku in nym,
by za wsze być pierw szym w sze re gu po stę pu i wie dzy.
Nie rzad ko szedł sa mot nie” [33].

Je go kon cep cje na uko we są bar dzo ró żne od po -
wszech nie przy ję tych za pa try wań; bu rzy sta re teo rie
i cią gle nie po koi tych, któ rzy wo le li by trwać przy utar -
tych me to dach. Za głów ny cel or to pe dii uwa ża „przy -
wró ce nie czyn no ści na rzą du ru chu przez na pra wę for -
my lub jej za mia nę” [34]. Tak pi sał W. Rze pec ki: „Ja ko
chi rurg za czą łem ope ro wać do pie ro na od dzia le pro wa -
dzo nym przez do cen ta Gru cę (...). Tu taj za czą łem so bie
zda wać spra wę, jak wie le mo że zdzia łać do świad czo ny
chi rurg przez szyb kie pod ję cie de cy zji i przez za bieg
chi rur gicz ny” [35]. 

W 1938 ro ku Gru ca zo sta je mia no wa ny pro fe so rem
ty tu lar nym i pro wa dzi wy kła dy z or to pe dii na Wy dzia -
le Le kar skim UJK. Te go sa me go ro ku, 15 paź dzier ni ka
obej mu je or dy na tu rę od dzia łu chi rur gii dzie cię cej
w Szpi ta lu św. Zo fii. We dług S. Ma law skie go „(...) by ła
to jed na z naj bar dziej pre sti żo wych or dy na tur we Lwo -
wie, sta no wią ca jak by wstęp do ob ję cia Ka te dry Chi rur -
gii” [36]. Szpi tal ten uwiecz ni ła Ga brie la Za pol ska w no -
wel kach: „Ma ły świa tek wiel ka nę dza¨ oraz „Na szpi ta lik
św. Zo fii” [37].

1 wrze śnia 1939 ro ku wy bu cha II woj na świa to wa.
La skow nic ki tak pi sze o tym dniu: „Naj gor szy dzień
prze ży li śmy w dniu 1 wrze śnia, kie dy zbom bar do wa no
lot ni sko we Lwo wie, z któ re go w dzie sięć mi nut po na -
lo cie przy wie zio no nam do szpi ta la 80 cię żko ran nych”
[38].

Na stęp ne go dnia Gru ca zgło sił się do czyn nej słu żby
woj sko wej w ka drze za pa so wej 6 Szpi ta la Okrę go we go
we Lwo wie. Zo sta je zmo bi li zo wa ny w stop niu ka pi ta -
na; po wie rzo no mu funk cję or dy na to ra Szpi ta la Wo jen -
ne go w Po li tech ni ce Lwow skiej [39].

Po roz wią za niu Szpi ta la Wo jen ne go Gru ca wra ca
do pra cy w od dzia le chi rur gii dzie cię cej. Pra ca w szpi -
ta lach ukła da ła się jak naj le piej. Wy kła dy od by wa ły się
w ję zy ku pol skim, sto su nek władz ra dziec kich do uczo -
nych i le ka rzy był przy ja zny [40] W stycz niu 1940 ro ku
Gru ca ja ko dok tor na uk me dycz nych oraz pro fe sor zo -
sta je zwe ry fi ko wa ny przez wła dzę ra dziec ką we Lwo -
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Ryc. 11. Adam Gruca w todze doktora habilitowanego

Ryc. 12. Doc. Adam Gruca w Szpitalu przy ulicy Kurkowej.
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wie i za trud nio ny na sta no wi sku kie row ni ka Kli ni ki
Chi rur gii Ogól nej w In sty tu cie Me dycz nym, po wsta łym
z prze kształ ce nia Wy dzia łu Le kar skie go UJK.

W tym sa mym ro ku prze żył Gru ca śmierć swe go na -
uczy cie la, prof. Hi la re go Schram ma. Tak póź niej pi sał
o nim: „Ca łe ży cie zaj mo wał się wszyst ki mi dzia ła mi
chi rur gii, ale ulu bio nym Je go za kre sem by ła chi rur gia
na rzą dów ru chu. Po ob ję ciu kie row ni ka Ka te dry Na
Uni wer sy te cie mi mo po de szłe go wie ku stwo rzył szko łę
(…)” [41].

1 lip ca 1941 ro ku Gru ca obej mu je sta no wi sko kie -
row ni ka Kli ni ki Chi rur gii Dzie cię cej i Or to pe dycz nej
przy Szpi ta lu Po wszech nym. Wią że się rów no cze śnie
z pod ziem nym ru chem woj sko wym, peł niąc funk cję
Na czel ne go Chi rur ga Ob wo du Lwow skie go Ar mii Kra -
jo wej [42].

W 1941 ro ku Niem cy wkro czy li do Lwo wa. W mie -
ście sza la ło ge sta po oraz na cjo na li ści spod zna ku Ban -
de ry, któ rzy w spo sób ha nieb ny wy słu gi wa li się Niem -
com. Szpi ta le i kli ni ki lwow skie za ję ło woj sko nie miec -
kie; czę sto za słu żo nych pro fe so rów usu wa no, wpro wa -
dza jąc swo ich, nie do świad czo nych le ka rzy. Przy cho -
dzi li oni do od dzia łów cy wil nych, aby pod glą dać pra cę

fa chow ców. Jak pi sał La skow nic ki: „Że by ich się po -
zbyć po sła łem ich, aby zo ba czy li ope ra cję Ada ma, ope -
ra cję wro dzo ne go zwich nię cia bio dra, wy ko na ną w cią -
gu 16 mi nut, tak by li za sko cze ni (…). Za czę li te raz ła -
zić cią gle do Gru cy. Adam był wście kły i ro bił mi wy -
rzu ty” [43].

Prze śla do wa nie Po la ków przez Niem ców osią ga ło
apo geum. Jak pi sał S. La skow nic ki: „W pra wie rok
po mnie wy je chał Adam Gru ca, któ re mu za czę ła pa lić się
zie mia pod sto pa mi. Był zmu szo ny przez ja kiś czas miesz -
kać na Kli ni ce i cho dzić po Lwo wie z ob sta wą. Ban de row -
cy wy na ję li po kój na II pię trze, znaj du ją cy się na prze ciw
kan ce la rii Gru cy, aby go stam tąd ustrze lić” [44].

1 paź dzier ni ka 1943 ro ku Gru ca prze ry wa pra cę
w Kli ni ce Chi rur gicz nej, koń cząc bli sko trzy dzie sto let -
ni okres ży cia w tym mie ście, a po nad dwu dzie sto let ni
okres pra cy za wo do wej. Za gro żo ny utra tą ży cia, wy czer -
pa ny oku pa cją hi tle row ską za pa da na zdro wiu i opusz cza
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Ryc. 13. Szpital Powszechny we Lwowie.

Ryc. 14. Ausweis Adama Grucy.

Ryc. 15. Prof. Adam Gruca podczas operacji. Lwów, 1938 r.

Ryc. 16. Prof. Adam Gruca, Kraków, 1945 r.
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Lwów. Po wy jeź dzie przez ja kiś czas miesz ka w Lanc ko -
ro nie, ma łym ośrod ku let ni sko wym i tu ry stycz nym, po -
ło żo nym w po wie cie wa do wic kim ma Po gó rzu Kar pac -
kim. Tu taj znaj du je wy tchnie nie i uciecz kę od tra ge dii
woj ny. Na dal ukry wa się, uży wa pseu do ni mu Grze gorz
Adam ski. Mi mo złe go sta nu zdro wia znaj du je si ły i na -
tchnie nie twór cze do pra cy nad pierw szym to mem swe -
go ży cia, „Chi rur gii Or to pe dycz nej” [45].

W ma ju 1944 ro ku Gru ca prze no si się do Kra ko wa,
gdzie obej mu je funk cję kie row ni ka Am bu la to rium
PCK, peł niąc ją do 14 czerw ca 1945 ro ku. W Kra ko wie
spo tkał swe go przy ja cie la ze Lwo wa, prof. Sta ni sła wa
La skow nic kie go. 

Cię żkie cza sy oku pa cji nie miec kiej i bie da, zmu si ły
wie lu le ka rzy do do ra bia nia w ra mach prak ty ki pry wat -
nej. Po wsta ło wie le lecz nic, w któ rych pra co wa li zna ko -
mi ci pro fe so ro wie. jak pi sał S. La skow nic ki: „(…) asy -
sto wa łem do ope ra cji Ada mo wi Gru cy (…). Zna my się
jak ły se ko nie z kli ni ki, od wa la my od czte rech do pię ciu
za bie gów dzien nie” [46].

Po krót kim po by cie w Kra ko wie roz po czy na Gru ca
dru gi, war szaw ski okres pra cy za wo do wej, któ ry trwał
nie prze rwa nie do koń ca Je go dni.
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