
Tak pi sał Gru ca: „W czerw cu 1945 ro ku otrzy ma -
łem nie mal te go sa me go dnia dwie pro po zy cje. Jed ną
od dr Ko sza row skie go, peł nią ce go funk cję kie row ni ka
Sto łecz ne go Wy dzia łu Zdro wia, pod ję cia się or ga ni za -
cji i kie row nic twa Cen tral ne go In sty tu tu Chi rur gii Ura -
zo wej w War sza wie, dru gą od prof. Kul czyc kie go – peł -
no moc ni ka Rzą du ds. or ga ni za cji szkol nic twa wy ższe -
go na Zie miach Od zy ska nych do ob ję cia funk cji Rek to -
ra Uni wer sy te tu Wro cław skie go. Wy bra łem mniej za -
szczyt ną, ale bar dziej atrak cyj ną pro po zy cję dr Ko sza -
row skie go” [47].

15 czerw ca 1945 ro ku prof. Gru ca zo sta je po wo ła ny
przez uni wer sy tec kie i miej skie wła dze War sza wy na
sta no wi sko kie row ni ka In sty tu tu Chi rur gii Ura zo wej,
miesz czą ce go się w gma chu Kli ni ki Chi rur gicz nej Szpi -
ta la Dzie ciąt ka Je zus.

We wspo mnie niach M. Gar lic kie go czy ta my: 
„W znisz  czonej be stial sko War sza wie, peł nej ru in, oca la -
ła część bu dyn ku Szpi ta la Dzie ciąt ka Je zus. /…/ W no -
wym śro do wi sku, ze szczu płym gro nem le ka rzy, w nie -
by wa le cię żkich wa run kach or ga ni zu je szum nie na zwa -
ny In sty tut, któ re go ce lem by ło nie sie nie po mo cy dla
ca łej le wo brze żnej War sza wy. Ma jąc ol brzy mie do -
świad cze nie, pod no si po ziom lecz nic twa, roz po czy -
na pra cę dy dak tycz ną ze stu den ta mi oraz stop nio wo
wdra ża swój ze spół do pra cy na uko wej” [48]. Naj trud -
niej szy był pierw szy rok pra cy – nie zgra ny ze spół me -
dycz ny, ol brzy mie bra ki w wy po sa że niu szpi ta la,
ogrom ne ilo ści cho rych i ka lek z te re nu ca łe go kra ju.
Mi mo wszyst ko Pro fe sor znaj du je czas na pra cę na uko -
wą; wszyst kie nie ty po we, gro żą ce ży ciu ope ra cje wy ko -
nu je oso bi ście. Jak pi sa ła R. Se ra fin: „Po zor na szorst -
kość ma sku je ser ce wra żli we na wszel ki ro dzaj ludz kie -
go nie szczę ścia, umie ją to wy czuć dzie ci i do ro śli, któ -
rzy ob da rza ją go bez gra nicz nym za ufa niem” [49].

W 1947 ro ku nada no Gru cy ty tuł pro fe so ra nad -
zwy czaj ne go. In sty tut prze mia no wa no na III Kli ni kę
Chi rur gicz ną Uni wer sy te tu War szaw skie go, a w 1950
ro ku na Kli ni kę Or to pe dycz ną Aka de mii Me dycz nej.
Ma rze niem Pro fe so ra by ło zmie nie nie do tych cza so wych,
szczu płych po miesz czeń Kli ni ki na więk sze i stwo rze nie
wa run ków na po zio mie ogól no świa to wym, za rów no dla
cho rych, jak i dla ca łe go ze spo łu [50].

Dzię ki sta ra niom i za bie gom prof. Gru cy oraz zro -
zu mie niu władz cen tral nych dla dal sze go roz wo ju pol -
skiej or to pe dii, przy stą pio no w ro ku 1950 do bu do wy
no we go gma chu kli ni ki przy uli cy Lin dleya. Jak pi sał 

T. Wi twic ki: „Gru ca opra co wu je układ kli ni ki, po świę -
ca du żo cza su ró żnym szcze gó łom tech nicz nym sa me -
go pro jek tu, jak i kon sul ta cjom w cza sie bu do wy. W la -
tach bu do wy, trwa ją cej prze szło 5 lat, mo żna by ło pra -
wie co dzien nie spo tkać Gru cę na pla cu bu do wy
i na rusz to wa niach Je go Kli ni ki” [51].

W czerw cu 1950 ro ku czo ło we cza so pi smo or to pe -
dycz ne Jo ur nal of Bo ne and Jo int Sur ge ry po wo ła ło Gru -
cę na sta no wi sko re dak to ra ko re spon den ta na Pol skę [52].

1 wrze śnia 1950 ro ku prof. Adam Gru ca zo sta je po -
wo ła ny do peł nie nia funk cji Spe cja li sty Kra jo we go dla
Or to pe dii i Trau ma to lo gii. Na sta no wi sku tym pra co wał
przez trzy ka den cje. Jak pi sał M. Gar lic ki: „Mia no wa ny
Spe cja li stą Kra jo wym, dzię ki swe mu au to ry te to wi, re ali -
zo wał z po wo dze niem za ło że nia roz wo ju or to pe dii, czyn -
nie przy czy nia jąc się do jej roz kwi tu na mia rę ogól no -
eu ro pej ską” [53]. Od 1954 ro ku Gru ca był człon kiem
ko re spon den tem Pol skiej Aka de mii Na uk, a 27 ma ja
1966 ro ku po wo ła ny zo stał na Człon ka Rze czy wi ste go
PAN. Kie ro wał II Ko mi te tem Na uk Kli nicz nych, peł -
niąc tę funk cję przez trzy ka den cje. Se kre ta rzem był
prof. Ste fan Ma law ski. W okre sie dzia łal no ści Ko mi te -
tu Gru ca po wo łał sze reg ko mi sji zaj mu ją cych się za -
gad nie nia mi na uk chi rur gicz nych, uczest ni czył co rocz -
nie w ze bra niach roz pa tru ją cych naj wa żniej sze pro ble -
my na uko we. W ra mach współ pra cy z za gra ni cą or ga ni -
zo wał wy jaz dy na sty pen dia na uko we do naj lep szych
wów czas ośrod ków or to pe dycz nych Eu ro py [54].

W ro ku 1955 Gru ca zo sta je mia no wa ny pro fe so rem
zwy czaj nym.

W czerw cu 1957 ro ku Kli ni kę Or to pe dycz ną prze -
nie sio no do no wo cze sne go gma chu. Jak pi sa ły ów cze sne
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ga ze ty: „…do ce nia jąc ogrom pra cy prof. Gru cy oraz
po trze by Je go Kli ni ki, pań stwo zbu do wa ło pięk ny „pa -
łac” – kró le stwo lu dzi w bia łych far tu chach” [55].

Jak pi sał Gru ca: „Kli ni ka po sia da wszyst kie od dzia -
ły, jest za do wa la ją co wy po sa żo na: roz po rzą dza 160-
180 łó żka mi, po sia da 160 łó żko wą fi lię – Miej ski Szpi -
tal Chi rur gii Ura zo wej w Kon stan ci nie, /…/ oraz 25 łó -
żko wy Od dział Bal ne ore ha bi li ta cyj ny w Ośrod ku Kli -
nicz nym w Cie cho cin ku. Po za tym Kli ni ka obej mu je
opie ką na uko wą i fa cho wą Sa na to rium im. J. Kra sic kie -
go w Otwoc ku (od 1990 ro ku Szpi tal im. Ada ma Gru cy
– przyp. au to ra) (oko ło 200 łó żek) i je go eks po zy tu rę
dla do ro słych w Świ drze (200 łó żek), Pań stwo wą Wy -
twór nię Pro tez, Cen tral ną Po rad nię Gruź li czą, Cen tral -
ną Or to pe dycz ną Po rad nię Mię dzysz kol ną, Cen tral ną
Po rad nię Spor to wą” [56].

Sku pie nie wszyst kich dzia łów le cze nia or to pe dycz -
ne go w jed nym gma chu po zwo li ło na zre ali zo wa nie
daw ne go pro jek tu Gru cy, a mia no wi cie wpro wa dze nie
le cze nia sko ja rzo ne go oraz po łą cze nie w ca łość na uki,
dy dak ty ki i usług. Gmach Kli ni ki Or to pe dycz nej no sił
wów czas w świe cie le kar skim na zwę „Pa ła cu Pro fe so ra
Gru cy”.

Sła wa Gru cy się ga ła da le ko po za gra ni ce kra ju. Naj -
lep szym te go przy kła dem niech bę dzie ar ty kuł, któ ry
uka zał się w Dzien ni ku Związ ko wym w Chi ca go w 1957
ro ku, w któ rym czy ta my: „Sła wa prof. Gru cy i ze spo łu
je go uczniów roz po czę ła się jesz cze w XIX -wiecz nych
sal kach sta rej sie dzi by Kli ni ki. Tam na ro dził się roz -
głos, któ ry na ra stał przez la ta. Mia rą za ufa nia do je go
wie dzy i zło tych rąk mo że być fakt, że do nie go zwró -
co no się z proś bą o zo pe ro wa nie kró la an giel skie go Je -
rze go VI, gdy nie zbęd ną się sta ła po wa żna ope ra cja
na krę go słu pie. Ope ra cja da ła wy nik po myśl ny” [57].

Gru ca był nie zwy kle zręcz nym ope ra to rem, dla te go
wy ni ki jego prac prze kra cza ły czę sto naj śmiel sze ocze ki -
wa nia i zjed ny wa ły mu nie zwy kłą wprost po pu lar ność.

W 1957 ro ku, na za pro sze nie Pre zy dium Ame ry kań -
skie go To wa rzy stwa Or to pe dycz ne go, Gru ca wy je żdża
do USA. Prze by wa jąc w Chi ca go uczest ni czy w kur sie
chi rur gii rę ki, zwie dza wy sta wę naj no wo cze śniej sze go
sprzę tu me dycz ne go, za po zna je się z me to da mi lecz ni -
czy mi sko lio zy, sto so wa ny mi w Kli ni ce Ris se ra i Cob -
ba. Od wie dza Kli ni kę Mayo, ośrod ki or to pe dycz ne
w Lin coln, San Fran ci sco, Los An ge les, Mem phis i Wa -
szyng to nie. W uzna niu za sług oraz w do wód przy jaź ni,
mia sto Lin coln nada ło Gru cy ho no ro wy ty tuł Ko man -
do ra Wiel kiej Ma ry nar ki Sta nu Ne bra sca [58].

Do Pol ski Pro fe sor wra ca pe łen wra żeń, pod kre śla jąc
szcze gól nie nie zwy kły kom fort ame ry kań skich ośrod -
ków, wy po sa żo nych w naj now sze osią gnię cia tech ni ki.

W stycz niu 1958 ro ku Ko mi tet Re dak cyj ny Re vue
de Or tho pe die – ofi cjal ne go or ga nu Fran cu skie go To wa -
rzy stwa Or to pe dycz ne go – zwró cił się do prof. Gru cy
z proś bą o ob ję cie funk cji re dak to ra – ko re spon den ta te -
go pi sma na Pol skę. Po za tym Gru ca był współ re dak to -

rem pism: Excerp ta Me di ca, Or to pe dia, Traw ma to lo gia
i Pro te zi ro wa nie oraz Be itra ge zur Or tho pa die [59].

W 1959 ro ku wy da ny zo stał I tom „Chi rur gii or to pe -
dycz nej”, dzie ła Gru cy two rzo ne go przez kil ka na ście
lat. Tom ten za wie ra wy czer pu ją ce omó wie nie pa to lo -
gii, za sad le cze nia i tech ni ki ope ra cyj nej wad wro dzo -
nych i na by tych na rzą dów ru chu, za pa leń swo istych i nie -
swo istych, po ra żeń mó zgo wych, wiot kich, po przecz nych
oraz ner wów ob wo do wych. Pra ca ta sta no wi pierw szy
pol ski, no wo cze sny pod ręcz nik or to pe dii, o war to ści któ -
re go za de cy do wa ły do ro bek wła sny au to ra oraz osią gnię -
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cia or to pe dii świa to wej. Na pi sa nie tej ksią żki mo ty wował
Gru ca ko niecz no ścią szyb kie go wy kształ ce nia po ko le -
nia or to pe dów we dług jed no li te go pro fi lu.

W uzna niu wy bit nych za sług na uko wych, dy dak -
tycz nych i spo łecz nych prof. Adam Gru ca zo stał od zna -
czo ny i wy ró żnio ny licz ny mi or de ra mi, me da la mi, ho -
no ro wy mi ty tu ła mi i dy plo ma mi. Za osią gnię cia na uko -
we w za kre sie chi rur gii kost nej otrzy mał mię dzy in ny -
mi w 1948 ro ku Zło ty Krzyż Za słu gi, w 1951 ro ku Pań -
stwo wą Na gro dę Na uko wą II Stop nia, w 1954 ro ku
Krzyż Ko man dor ski Od ro dze nia Pol ski, Or der Sztan da -
ru Pra cy I Kla sy – w 1959 ro ku po raz pierw szy i w 1977
po raz dru gi [60].

Dzię ku jąc w 1954 ro ku w imie niu od zna czo nych
pod kre ślił: „…iż naj więk szą sa tys fak cję da je fakt, że
trud na dro ga przez or to pe dię i trau ma to lo gię zo sta ła
przez naj wy ższe czyn ni ki uzna na za słusz ną” [61].

Kli ni ka prof. Gru cy, bę dąc jed nym z naj po wa żniej -
szych ośrod ków świa to wej or to pe dii, przy cią ga ła spe -
cja li stów z ca łe go świa ta, chcą cych za po znać się z no -
wa tor ski mi me to da mi le cze nia. Jak pi sał T. Wi twic ki:
„Wie lu uczo nych ró żnych na ro do wo ści, któ rzy pra co wa -
li i uczy li się w Kli ni ce, prze nio sło do swo ich ośrod ków
me to dy lecz ni cze po zna ne w Pol sce” [62]. Gru cę łą czy -
ła przy jaźń z naj zna ko mit szy mi przed sta wi cie la mi
świa to wej or to pe dii, za fa scy no wa ny mi na uko wy mi
osią gnię cia mi Pro fe so ra. Jak pi sa ła I. Ce le jo wa: „W lip -
cu 1961 ro ku, gdy od wie dzi łam Kli ni kę prof. Gru cy,
spo tka łam tu prof. H. Smi tha z Uni wer sy te tu w Syd ney.
Po wie dział mi, że jest pod sil nym wra że niem te go cze -
go się w tu tej szej kli ni ce do ko nu je i chce wpro wa dzić
me to dy Gru cy w Au stra lii” [63].

Mi mo bar dzo cię żkiej, wręcz he ro icz nej pra cy, Gru -
ca za wsze umiał zna leźć czas na wy po czy nek, na ży cie
oso bi ste. Do póź nej sta ro ści upra wiał spor ty, jeź dził na
nar tach, pły wał, cho dził na dłu gie spa ce ry. Czę sto mó -
wił: „…ruch i ćwi cze nia fi zycz ne mo gą za stą pić pra wie
ka żdy lek, ale wszyst kie le ki na raz wzię te nie za stą pią
po ran nej gim na sty ki” [64]. Za fa scy no wa ny pięk nem
Tatr pra wie ka żdy urlop spę dzał w Bu ko wi nie Ta trzań -

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
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Ryc. 7. Płaskorzeźby wykonane przez Adama Grucę. 1962
rok. Gips

Ryc. 6. Prof. Adam Gruca w Bukowinie Tatrzańskiej z W.
Ossowską i D. Brzosko-Mędryk

Ryc. 5. Dyplom Komandora Wielkiej Marynarki Stanu Nebrasca
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skiej. Jak wspo mi na W. Ossow ska: „Z po dzi wem pa -
trzy łam jak był już sta ry, jak na urlo pie w Bu ko wi nie
rzeź bił. Na nar tach jeź dził w ustron nych miej scach od -
po czy wa jąc gdzieś na ska le, wpa trzo ny w by stry nurt
wo dy po tra fił wy my ślić no wy za bieg, apa rat, któ ry wie -
czo rem w do mu ry so wał i opra co wy wał” [65].

Oprócz chi rur gii miał prof. Gru ca jesz cze jed ną na -
mięt ność – by ła nią sztu ka. Był świet nym ry sow ni kiem,
rzeź bia rzem, ma la rzem i po etą. Część je go do rob ku ar -
ty stycz ne go pre zen to wa na by ła w 1990 ro ku na wy sta -
wie za ty tu ło wa nej „War szaw scy Ucznio wie Hi po kra te -
sa”, zor ga ni zo wa nej w Mu zeum Wo li. We wspo mnie -
niach T. Wi twic kie go czy ta my: „Pro fe sor wie le czy tał,
szcze gól nie in te re so wa ły go ży wo ty sław nych lu dzi.
Czę sto cho dził na kon cer ty, sztu ki ba le to we, te atral ne, nie
opusz czał żad ne go war to ścio we go fil mu. By wał w mu ze -
ach i na wy sta wach ma lar skich, znał się na ma lar stwie
i miał wspa nia le wy ro bio ne po czu cie pięk na” [66].

Pro fe sor Gru ca stał się rów nież źró dłem na tchnie nia
dla in nych ar ty stów, stąd był wie lo krot nie por tre to wa ny.

30 wrze śnia 1964 ro ku, ma jąc po nad 70 lat i bę dąc
w peł ni ak tyw nym chi rur giem i na ukow cem, prof. Gru -
ca prze stał kie ro wać Kli ni ką Or to pe dycz ną. Prze szedł
na eme ry tu rę, lecz by naj mniej nie ko rzy stał z za słu żo -
ne go od po czyn ku. Na dal le czył cho rych i kon ty nu ował
pra cę nad „Chi rur gią or to pe dycz ną”. Owo cem tej dzia -
łal no ści był wy da ny w 1966 ro ku II tom dzie ła, oma -
wia ją cy szcze gó ło wo za gad nie nia no wo two rów na rzą -
dów ru chu oraz ura zów koń czyn, krę go słu pa i tu ło wia.
Jak wspo mi na A. Dziak: „Pro fe sor Gru ca był co dzien -
nie obec ny w Kli ni ce, na dal wy ko ny wał ope ra cje, kon -
sul to wał trud niej sze przy pad ki kli nicz ne, pro wa dził
rów nież, na sze ro ką ska lę, prak ty kę pry wat ną” [68].

W 1968 ro ku, w 75 rocz ni cę uro dzin, prof. Adam
Gru ca otrzy mał od swo ich uczniów pa miąt ko wy me dal

z na pi sem: „Cre ato ri Scho lae Or tho pe di cae Po lo nae Et
Eius Pro pa ga to ri Mon da li 1928-1968”.

10 ma ja 1969 ro ku, w Klu bie Le ka rza w War sza wie,
od by ła się uro czy stość ju bi le uszu 75-le cia uro dzin, 50-
le cia dzia łal no ści le kar skiej oraz 40-le cia pra cy na uko -
wej, dy dak tycz nej, pe da go gicz nej i spo łecz nej prof.
Ada ma Gru cy. W imie niu Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go
po wi tał go ści prof. Ste fan Łu ka sik sło wa mi: „Ogrom
osią gnięć w ży ciu jed ne go czło wie ka, któ re go czci my
dzi siej szym ju bi le uszem, prze kra cza okres jed ne go po -
ko le nia. /…/ osią gnię cia te po wsta ły i re ali zo wa ne by ły
dzię ki Je go oso bi stym wa lo rom, a mia no wi cie pra cy
na mia rę ty ta na, zdol no ściom na mia rę ge niu sza i po -
świę ce niu ca łe go ży cia oso bi ste go po wo ła niu…” [69].

Ów cze sna pra sa tak pi sa ła o tym wy da rze niu:
„…uro czy sto ści ju bi le uszu prof. Ada ma Gru cy świad -
czą o po zy cji i uzna niu, na ja kie za słu żył so bie Pro fe sor
w świe cie le kar skim, świad czą o trwa łym wkła dzie ja ki
wniósł w hi sto rię or to pe dii” [70].

11 li sto pa da 1972 ro ku, od by ła się Se sja Na uko wa
war szaw skie go od dzia łu PTO iTr, po świę co na 50-le ciu
pra cy le kar skiej ne sto ra pol skiej or to pe dii, prof. Ada ma
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Ryc. 10. Portret Adama Grucy z 1963 roku. Autor nieznany

Ryc. 11. Medal, który otrzymał prof. Adam Gruca od swoich
uczniów w 75 rocznicę swoich urodzin

Ryc. 9. Portret Adama Grucy z 1945 roku pędzla Wojcie -
chowskiego. Olej na płótnie
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Gru cy. Se sję otwo rzył doc. Ste fan Ma law ski. Po wie dział
mię dzy in ny mi: „Oso ba ju bi la ta jest szcze gól nie bli ska
war szaw skie mu śro do wi sku or to pe dycz ne mu. Tu sta nął
po woj nie do od bu do wy Pol skiej Or to pe dii, tu roz wi nął
sze ro ką dzia łal ność dy dak tycz ną, na uko wą i lecz ni czą,
któ ra spra wi ła, że War sza wa sta ła się przo du ją cym cen -
trum or to pe dii” [71].

W tym sa mym ro ku uka zał się III tom „Chi rur gii or -
to pe dycz nej”. Jak pi sał Gru ca w przed mo wie: „Przed mio -
tem tej ksią żki jest pró ba przed sta wie nia spo so bów mo gą -
cych zni we lo wać skut ki nie usu nię tych lub nie zu peł nie
usu nię tych w okre sie wzro stu oraz na by tych w okre sie
wie ku doj rza łe go, wad sta ty ki i dy na mi ki na rzą du ru -
chu…”. W 1978 ro ku uka za ło się wy da nie II pierw sze go
to mu, a w 1981 ro ku wy da nie II to mu dru gie go.

29 stycz nia 1975 ro ku prof. Gru ca otrzy mał ty tuł
dok to ra ho no ris cau sa War szaw skiej Aka de mii Me dycz -
nej, a 23 lu te go 1982 ro ku Aka de mii Wro cław skiej.

7 wrze śnia 1977 ro ku Miej ska Ra da Na ro do wa
w Ja ro sła wiu nada ła prof. Gru cy Ho no ro we Oby wa tel -
stwo Mia sta. Uchwa łą Ra dy Pań stwa, 26 mar ca 1982 ro -
ku, Gru ca zo stał wy ró żnio ny ty tu łem ho no ro wym „Za -
służo ny Le karz PRL” [72].

Pro fe sor ma wiał czę sto, że „sta rość też ra dość”. Jak
pi sał T. Wi twic ki: „Za py ta ny, dla cze go, mi mo że do cho -
dzi do dzie więć dzie siąt ki, za miast wresz cie od po cząć,
cią gle two rzy, pi sze, rzeź bi, mó wił, że pra ca twór cza jest
po trze bą je go ser ca i, że prze cież Go ethe na pi sał Fau sta
po osiem dzie siąt ce, a Ty cjan, do brze już po dzie więć dzie -
siąt ce, na ma lo wał słyn ną „Bi twę pod Le pan to” [78].

3 czerw ca 1983 ro ku, w wie ku 89 lat, pro fe sor dr
hab. med. Adam Gru ca od szedł na za wsze. Po grzeb od -
był się 11 czerw ca na hi sto rycz nym Cmen ta rzu Po wąz -
kow skim w War sza wie, z udzia łem przed sta wi cie li na -
uki pol skiej, naj bli ższej ro dzi ny, uczniów, przy ja ciół,
świa ta le kar skie go, przed sta wi cie li zie mi ja ro sław skiej
oraz rzesz by łych pa cjen tów. Uro czy sto ści ce le bro wał
ksiądz bi skup Kra szew ski w asy ście du chow nych.

W imie niu by łych uczniów Zmar łe go, prze mó wie -
nie po że gnal ne wy gło sił prof. Ma rian Gar lic ki, stwier -
dza jąc mię dzy in ny mi: „…sto jąc Pro fe so rze nad Two ją
otwar tą mo gi łą, któ rą wkrót ce po kry je zie mia pol ska,
któ rą tak uko cha łeś i po świę ci łeś jej ca łe swe dłu gie
i pra co wi te ży cie – że gna my Cie bie z głę bo kim ża lem
i przy rze ka my, że Two ja wiel ka oso bo wość bę dzie dla
nas i przy szłych po ko leń, przy kła dem w pra cy za wo do -
wej i na uko wej” [74].

W imie niu Za rzą du Głów ne go Pol skie go To wa rzy -
stwa Or to pe dycz ne go i Trau ma to lo gicz ne go po że gnał
Pro fe so ra Pre zes To wa rzy stwa prof. Ste fan Ma law ski,
sło wa mi ody Ho ra ce go: „Non omnis mo riar – nie wszy -
stek umar łeś” [75].

Zwło ki Pro fe so ra zo sta ły zło żo ne do ro dzin ne go
gro bow ca, na trum nę po sy pa ła się zie mia przy wie zio -
na z ro dzin nych stron, a mo gi łę po kry ło mnó stwo wień -
ców i kwia tów.

W te sta men cie prof. Gru cy, spo rzą dzo nym 29 wrze -
śnia 1980 ro ku, czy ta my mię dzy in ny mi: „Udział w nie -
ru cho mo ści, po ło żo nej w War sza wie przy uli cy Ja ro sła -
wa Dą brow skie go nr 43, za pi su ję Głów nej Bi blio te ce
Le kar skiej w War sza wie przy uli cy Cho cim skiej 22,
z ży cze niem, by sta no wi ło to za czą tek Fun da cji im. Prof.
Ada ma Gru cy. Bi blio te ce tej za pi su ję rów nież ksią żki
i pi sma le kar skie oraz ma nu skryp ty zwią za ne z pra cą
na uko wą” [76].
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Ryc. 12. Przyznanie prof. Grucy tytułu doktora honoris causa

Ryc. 13. Przemówienia pożegnalne nad mogiłą prof. Adama
Grucy

Ryc. 14. Trumna ze zwłokami prof. Adama Grucy
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Był to ostat ni wiel ki gest prof. Gru cy, pra gną ce go
prze ka zać swój ogrom ny do ro bek na uko wy w rę ce
przy szłych po ko leń le kar skich.
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