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Lekarze białostoccy

w okresach: międzywojennym i powojennym
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rodził się w majątku Strzelce
w powiecie piotrkowskim.
Szkołę średnią ukończył
w Warszawie i tam, po od‑
byciu studiów na uniwersytecie,
otrzymał w 1900 roku dyplom lekar‑
ski. Początkowo pracował w Warsza‑
wie w Szpitalu św. Ducha, następnie
w Szpitalu Przemienienia Pańskiego
na Pradze i w Zakładzie Położniczym
św. Zofii. Specjalizował się w zakre‑
sie chorób kobiecych. Jego przełoże‑
ni podkreślali, że pracował z dużym
zaangażowaniem. Po dwóch latach
pracy wyjechał na Kresy i osiedlił się
w Łyskowie, w powiecie wołkowy‑
skim. Zaufanie i szacunek miejscowej
ludności zdobył szybko dzięki swej
fachowej wiedzy, jak również dzia‑
łalności społecznej i patriotycznej.
W jego mieszkaniu, obok gabinetu
lekarskiego, mieściła się tajna szkoła
polska. Z powodu braku kościoła, od‑
bywały się tam też chrzty i śluby.
W czasie pierwszej wojny świato‑
wej, po prawie dwunastoletniej pracy,
wyjechał do Brzostowicy Wielkiej.
Stąd łatwiej mógł nawiązać kontakt
z większym ośrodkiem w celu pogłę‑
biania wiedzy medycznej. W 1916 r.
przeniósł się do Białegostoku. Jako
kierownik Zakładu Położnicze‑
go, zaangażował się w organizację,
od podstaw, szpitalnictwa położni‑
czego. Dzięki jego wysiłkom, szpital
położniczy szybko zaczął się cieszyć
zaufaniem pacjentek. Do tego czasu
większość kobiet rodziła w domu,
przy pomocy akuszerek lub „babek”.
Działania organizacyjne dr. Bajen‑
kiewicza sprawiły, że Zakład Po‑
łożniczy przekształcono w Szpital
Miejski św. Rocha (budynki pokosza‑
rowe w Zwierzyńcu przy ul. Piwnej
nr 11/13). Został w nim mianowany
naczelnym lekarzem, a zarazem ordy‑
natorem oddziału położniczo‑gineko‑
logicznego, liczącego 54 łóżka. Salę
operacyjną tego oddziału nazwano
imieniem dr. Bohdana Ostromęckie‑

Witold Bajenkiewicz
(1874 – 1935)
go (o nim pisaliśmy w poprzednim
numerze „Medyka”).
Od 1933 r., po scaleniu oddzia‑
łów: chirurgicznego, położniczo‑gi‑
nekologicznego i zakaźnego, w szpi‑
talu św. Rocha dr Bajenkiewicz pełnił
funkcję dyrektora. W krótkim czasie
szpital stał się placówką bardzo po‑
pularną, zarówno wśród chorych, jak
i lekarzy. Dla tych ostatnich stał się
miejscem edukacji medycznej.
Obok pracy zawodowej, dr W. Ba‑
jenkiewicz rozwinął szeroką działal‑
ność społeczną. W latach 1918 – 1919
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był prezesem Towarzystwa Opieki
nad Szkołami Polskimi, a także pra‑
cował w Centralnym Komitecie Opie‑
kuńczym. W chwili wybuchu wojny
polsko‑bolszewickiej, jako ochotnik,
wstąpił w szeregi Wojska Polskiego.
Po zakończeniu działań wojennych,
wrócił na dawne stanowisko pracy,
pracując również, jako lekarz cywilny,
w szpitalu wojskowym. Uczestniczył
w organizowaniu polskiej oświaty
w mieście. Z jego inicjatywy do biało‑
stockich szkół wprowadzono lekarzy
ogólnych i stomatologów.

Dr W. Bajenkiewicz zdawał sobie
sprawę z tego, jak ważna jest wymiana
wiedzy i doświadczeń wśród lekarzy.
Z tego powodu stał się jednym z za‑
łożycieli, powstałego w lipcu 1924 r.,
„Polskiego Zrzeszenia Lekarzy Wo‑
jewództwa Białostockiego”. W latach
1926 – 1927 pełnił w tym zrzeszeniu
funkcję prezesa. Z zachowanych pro‑
tokołów wynika, że w ciągu kilku lat
wygłosił siedem referatów i popro‑
wadził cztery demonstracje, m. in.:
„10‑lecie działalności Zakładu Położ‑
niczego”, „O Kleszczach Kiejdahla”,
„O przezotrzewnowym nachłono‑
wym cięciu cesarskim”, „Zarys istoty
reakcji Aschheim‑Zondeka”, „Czę‑
stość zapaleń przydatków macicz‑
nych w stosunku do innych schorzeń
kobiecego narządu rodnego w Za‑
kładzie Położniczym w Białymsto‑
ku”, „Demonstracja guza Kruken‑
berga”. W jego dorobku znajdują się
też następujące prace, wydrukowane
w „Ginekologii Polskiej” w roku 1935:
„Przypadek mumifikacji płodu, na‑
błonka kosmówkowego i włókniaka
macicy”, „3 przypadki adenomyosis”,
„Niezwykłe przypadki wrodzonych
wad ustrojowych organów płciowych
kobiecych”. W pracy tej autor przed‑
stawia cztery przypadki wad wrodzo‑
nych żeńskich narządów płciowych

wewnętrznych (podajemy w wersji
oryginalnej):
• Macica z jednym jajnikiem i trąb‑
ką.
• Przypadek macicy dwurożnej z ro‑
giem oddzielnym.
• Niezwykłe topograficzne warunki
prawostronnych przydatków i ciąża
w prawej trąbce.
• Przypadek macicy dwurożnej z ro‑
giem oddzielnym i zwężenia gór‑
nego odcinka pochwy.
Miejscowa społeczność lekarska
wysoko oceniała dorobek i postawę
dr. W. Bajenkiewicza. Wybrano go
na członka Rady Izby Lekarskiej
Warszawsko‑Białostockiej. Funkcję
tę sprawował od czasu założenia izby,
czyli od roku 1922, aż do śmierci. Jako
człowiekowi postępującemu zawsze
według zasad etyki, powierzono mu
godność członka Sądu Izby Lekar‑
skiej. Funkcję tę sprawował od po‑
czątku powstania tej instytucji. Był
również członkiem Warszawskiego
Towarzystwa Ginekologicznego i za‑
wsze uczestniczył w jego obradach.
Od roku 1916 r. wybrano go także
na członka honorowego Białostoc‑
kiego Towarzystwa Dobroczynności.
W prowadzonym przez Towarzy‑
stwo przytułku dla dzieci i kobiet
udzielał bezpłatnych porad lekar‑
skich. Był człowiekiem bezintere‑

sownym, uczynnym i skromnym. Za‑
wsze służył radą i pomocą kolegom.
Z entuzjazmem podchodził do pracy
zawodowej i społecznej. Rzetelnie
wypełniał przyjęte przez siebie obo‑
wiązki. Wyrazem jego patriotycznego
zaangażowania było „Wezwanie Ko‑
legów do godnego uczczenia pamięci
zmarłego Wodza Narodu”, opubli‑
kowane na łamach „Polskiej Gazety
Lekarskiej” w roku 1935 r., po śmierci
marszałka Józefa Piłsudskiego.
W ostatnich latach życia, mimo
pogarszającego się stanu zdrowia,
dr Bajenkiewicz nie przestawał in‑
tensywnie pracować. Zmarł 15 listo‑
pada 1935 r. w Warszawie, w wieku
61 lat. Został pochowany na cmenta‑
rzu Farnym w Białymstoku. Miesiąc
później, 15 grudnia 1935 r., odbyło
się specjalne, uroczyste posiedzenie
Polskiego Zrzeszenia Lekarzy Woje‑
wództwa Białostockiego, poświęcone
jego pamięci.
Grób dr. W. Bajenkiewicza znaj‑
duje się w pobliżu kościoła. Nagrobek
jest w bardzo złym stanie.
Mieczysław Sopek
Dr n. med., były wieloletni pracownik
Zakładu Anatomii Prawidłowej UMB.
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Dr n. med., adiunkt Zakładu Anatomii Prawidłowej UMB.
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