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W okresie międzywojennym 
liczba lekarzy w Polsce 
była jedną z najniższych 
w Europie. Wskaźnik w 

roku 1938 wynosił tylko 3,7 lekarzy 
na 10 tys. ludności. W woj. białostoc‑
kim kształtował się na poziomie 2,3. 
W roku 1937 w 107‑tysięcznym Bia‑
łymstoku (Żydzi stanowili 42 proc.) 
mieszkało 97 lekarzy, w tym znaczna 
część wyznania mojżeszowego.

W końcu XIX w. Białystok – 
miasto dotychczas małe i prowin‑
cjonalne, rodowa siedziba Branickich 
– zaczął przekształcać się w ośrodek 
przemysłowy. Powstawały liczne za‑
kłady, głównie włókiennicze, a od‑
dana w 1862 r. do użytku Magistrala 
Kolei Warszawsko‑Petersburskiej łą‑
czyła miasto z ośrodkami przemysło‑
wymi w Rosji. Te czynniki wpłynęły 
na rozwój Białegostoku, a przez to na 
jego większą aktywizację. Napływ 
ludności wymusił potrzebę lepszej 
organizacji opieki medycznej. W Bia‑
łymstoku zaczęli osiedlać się liczni 
lekarze, którzy podejmowali pracę 
zarówno w sektorach: państwowym, 
samorządowym, jak i prywatnym. 
Państwową i samorządową służbę 
zdrowia określano jako publiczną. 

Wzrastająca liczba lekarzy i ko‑
nieczność podnoszenia przez nich 
kwalifikacji skłaniały środowisko 
do zrzeszania się w organizacje i to‑
warzystwa medyczne. Pierwszą or‑
ganizacją, skupiającą lekarzy bia‑
łostockich, nauczycieli i działaczy 
społecznych oraz oświatowych, było 
Polskie Towarzystwo Walki ze Zwy‑
rodnieniem Rasy. Powstało w 1922 
roku, ale już rok później przekształ‑
cono je w Towarzystwo Eugeniczne. 
Inicjatorem powołania towarzystwa i 

Lekarze białostoccy 
w okresach: międzywojennym i powojennym

Człowiek żyje tak długo, 
jak długo trwa pamięć o nim
– w ludzkich myślach i sercach
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jego pierwszym prezesem był dr Jan 
Walewski.

W roku 1924 kilkunastu lekarzy, 
pracujących w mieście i na terenie wo‑
jewództwa, powołało Polskie Zrze‑
szenie Lekarzy Województwa Biało‑
stockiego. Jego głównymi zadaniami 
były: dbałość o pogłębianie wiedzy i 
troska o etykę lekarską. Zrzeszenie 
skupiało większość medyków biało‑
stockich. Ponadto, istniały: Warszaw‑
sko‑Białostocka Izba Lekarska oraz 
Związek Lekarzy Państwa Polskie‑
go, które organizowały zatrudnianie 
lekarzy i reprezentowały środowisko 
medyczne. Polskie Zrzeszenie Le‑
karzy Województwa Białostockiego 
– w założeniu – miało skupiać całe 
środowisko medyczne województwa, 
ale w rzeczywistości należeli do niego 
głównie lekarze z Białegostoku. Na 
zebraniach (najczęściej comiesięcz‑
nych) wygłaszano referaty, przedsta‑
wiające własne osiągnięcia medyczne, 
w czym przodowali chirurdzy z dr. 
med. Konradem Fiedorowiczem na 
czele. Od 1928 roku wiele tych refe‑
ratów było drukowanych, głównie w 
„Polskiej Gazecie Lekarskiej”. 

Wybuch II wojny światowej prze‑
rwał działalność zrzeszenia. Nie po‑
wiodły się próby jego wznowienia 
po wojnie. 

Przedstawiamy zaledwie kilkana‑
ście sylwetek z długiej listy lekarzy, 
którzy swą ofiarną pracą i postawą 
moralną zapisali się w historii bia‑
łostockiej służby zdrowia. Biografie 
lekarzy są niekompletne, gdyż nie 
udało się nam dotrzeć do odpowied‑
nich materiałów. Piszemy głównie o 
tych lekarzach, których los splótł się z 
Białymstokiem. Zabiegamy o to, aby 
pamięć o nich nie zaginęła, przynaj‑
mniej w środowisku medyków. Poza 
nielicznymi wyjątkami, nie piszemy 
o lekarzach wyznania mojżeszowego. 
Nie udało się nam odnaleźć ich bio‑
grafii, a przecież, jak wynika z posia‑
danych spisów pracowników służby 
zdrowia, Żydzi w okresie międzywo‑
jennym stanowili poważny odsetek 
lekarzy w naszym mieście. 

W kolejnych numerach „Medyka 
Białostockiego” będziemy prezento‑
wać sylwetki białostockich lekarzy. 
Na początek Zygmunt Dunin‑Sie‑
maszko.
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Urodził się na Wileńszczyź‑
nie. Gimnazjum ukończył w 
Witebsku, a studia wyższe na 
Akademii Wojskowo‑Lekar‑

skiej w Petersburgu, gdzie w 1901 roku 
uzyskał dyplom lekarski. Studiując 
na Akademii, przygotowywał się do 
pracy w marynarce wojennej. Po za‑
kończeniu studiów zrezygnował jed‑
nak z kariery wojskowej i wraz z żoną 
osiedlił się w Białymstoku.

Po wybuchu pierwszej wojny 
światowej powołany został do służby 
wojskowej. Początkowo mianowano 
go starszym lekarzem pułku artylerii, 
następnie powierzono mu stanowi‑
sko naczelnego lekarza pociągu sa‑
nitarnego.

W 1918 r. powrócił do Białego‑
stoku, gdzie rozpoczął praktykę le‑
karską. Walcząc z epidemiami chorób 
zakaźnych, nękającymi mieszkańców 
Białegostoku, zaraził się tyfusem pla‑
mistym. 

Po odzyskaniu wolności przez Bia‑
łystok, 19 lutego 1918 r., niezwłocznie 
przystąpiono do organizacji Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Powołano Za‑
rząd, a dr. Z. Siemaszkę uczyniono 
jego pierwszym prezesem.

W październiku 1919 r., już w wol‑
nej Polsce, ukonstytuowała się Rada 
Miejska. W jej skład weszło dwóch 
lekarzy: dr Zygmunt Dunin‑Siemasz‑
ko i dr Bohdan Ostromęcki. W tym 
samym roku dr Dunin‑Siemaszko zo‑
stał powołany na stanowisko lekarza 
powiatowego na miasto i powiat biało‑

stocki. Od roku 1923 pełnił już funkcję 
inspektora sanitarnego Białostockiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Zajmował 
się rozwojem szpitalnictwa na tere‑
nie województwa i w dużej mierze 
przyczynił się do powstania Szpitala 
Psychiatrycznego w Choroszczy. Po‑
nadto, przez wiele lat prowadził kursy 
szkoleniowe dla pielęgniarek.

W 1934 r. przeszedł na emeryturę, 
ale nadal pracował w Ubezpieczalni 
Społecznej w charakterze zastępcy 
lekarza naczelnego.

Poza pracą zawodową, dr Du‑
nin‑Siemaszko udzielał się społecznie. 
Był długoletnim radnym miasta Bia‑
łegostoku, prezesem Zarządu Okrę‑
gu Polskiego Czerwonego Krzyża, 
prezesem Białostockiej Ochotniczej 
Straży Ogniowej, prezesem Związku 
Oficerów Rezerwy, członkiem War‑
szawsko‑Białostockiej Izby Lekar‑
skiej, członkiem Związku Lekarzy 
Państwa Polskiego oraz wielu innych 
organizacji.

We wrześniu 1935 r., z powodu 
pogarszającego się zdrowia, opuścił 
Białystok i zamieszkał w rodowym 
majątku w powiecie postawskim na 
Wileńszczyźnie. Tam nadal zajmo‑
wał się praktyką lekarską. Zmarł 17 
listopada 1937 r. 
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