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PR O FESO R JÓ ZEF K A R O L KOSTRZEW SKI (22.01.1883-05.04.1959)
Zakład Psychologii Rozwojowej K U L w Lublinie
Kierownik Prof. dr hab. Czeslaw Walesa

A rtykuł stanowi zbiór refleksji dotyczących życia i działalności Człowieka,
który przez wiele lat pracował w Komitecie Redakcyjnym Przeglądu Epidemiolo
gicznego. 5 kwietnia 1999 roku przypada 40 rocznica Jego śmierci.

Józef K arol Kostrzewski urodzi! się 22 stycznia 1883 roku w Krakowie. Przez cale
swoje życie był związany z Krakowem. Był lekarzem, mikrobiologiem oraz epidemio
logiem. Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim UJ w 1908 otrzymał dyplom
doktora wszech nauk lekarskich. W tym samym roku rozpoczął praktykę lekarską
w Klinice C horób Wewnętrznych UJ. Odbył studia uzupełniające w zakresie im 
munologii i mikrobiologii w Kopenhadze w zakładzie wyrobu surowic i szczepionek
pod kierunkiem prof. Th. M adsena. Po powrocie do K rakow a od kwietnia 1910 r.
J. Kostrzewski pracował w Klinice Chorób Wewnętrznych pod kierownictwem
prof. W. Jaworskiego. W marcu 1914 r. podjął pracę na Oddziale Chorób Zakaźnych
Szpitala św. Łazarza w Krakowie.
Od pierwszych lat pracy lekarskiej Profesor Józef Kostrzewski brał czynny udział
w życiu naukowym K rakow a pełniąc m.in. funkcję wiceprezesa Krakowskiego Tow a
rzystwa Lekarskiego (1920-1921).
Powołany do wojska w sierpniu 1914 roku pełnił służbę wojskową do grudnia
1918 roku w byłej twierdzy-Kraków. Ze służby wojskowej został zwolniony w stopniu
kapitana W ojska Polskiego.
W listopadzie 1922 na podstawie pracy pt. Badania nad własnościami surowicy
krwi osób uodpornianych przeciw wodowstrętowi uzyskał tytuł docenta chorób za
kaźnych. Bez reszty poświęcił się pracy na oddziale chorób zakaźnych szpitala
św. Łazarza; obowiązki ordynatora pełnił przez ponad 40 lat. Nie przyjął również
propozycji objęcia Katedry Chorób Wewnętrznych twierdząc, że poświęcił się przede
wszystkim chorobom zakaźnym.
Od 1925 do 1939 był przewodniczącym komitetu redakcjnego Polskiej Gazety
Lekarskiej, a od chwili reaktywowania w latach 1945-46 Przeglądu Lekarskiego
wydawanego przez Krakowskie Towarzystwo Lekarskie. Przez długie lata pełnił
funkcję przewodniczącego komitetu redakcyjnego (lata 1945-1955).
Po wybuchu II wojny światowej 6 listopada 1939 r. wraz z innymi profesorami
wyższych uczelni K rakow a został aresztowany. Ostro protestował przeciw zwolnieniu
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Go przez Niemców, twierdząc, iż jego przeznaczeniem jest dzielić los z innymi profeso
rami. Niemcy z uwagi na własne bezpieczeństwo polecili Profesorowi dalsze prowadze
nie Oddziału Zakaźnego. W celu zapewnienia skuteczniejszej opieki a przede wszystkim
bezpieczeństwa chorym zamieszkał w szpitalu św. Łazarza w Krakowie. W latach
1940-44 prowadził w tajnym UJ wykłady z kliniki i epidemiologii chorób zakaźnych.
Pod koniec 1944 roku kiedy Niemcy likwidowali swoje agendy na terenie Krakowa
i zachęcali lekarzy do wyjazdu z nimi na Zachód, warto wspomnieć, iż nikt z tej
propozycji nie skorzystał, natom iast Profesor objął kierownictwo całego Szpitala.
W roku 1951 został mianowany profesorem zwyczajnym oraz Kierownikiem
K atedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Epidemiologii Akademii Medycznej w K rako
wie. Funkcję tę pełnił przez wiele lat.
W uznaniu zasług naukowych Profesor J. Kostrzewski w 1945 roku został wy
brany członkiem korespondentem PAU, a w 1948 roku członkiem czynnym PAU.
Został odznaczony wysokimi odznaczeniami państwowymi.
Ogłosił około 90 prac naukowych dotyczących głównie patologii chorób zakaźnych
i postępowania klinicznego w ich przebiegu. W pracy naukowej, pomimo skromnych
warunków, zajmował się badaniami serologicznymi, epidemiologią, przem ianą materii
i biochemią w klinice chorób zakaźnych przewodu pokarmowego, jak np. dur brzusz
ny, dury rzekome, czerwonka, wyprzedzając swymi hipotezami późniejszy rowój nauki.
Należał do pierwszych badaczy, którzy we krwi chorych na czerwonkę stwierdzili
obecność pałeczek czerwonki. Wykazał, że pałeczki czerwonki nie są drobnoustrojam i
immunologicznie jednolitymi (O czerwonce 1923). Jako jeden z pierwszych zwrócił
uwagę na znaczenie obcogatunkowego białka w surowicach odpornościowych. Dowo
dził, że białko to, wprowadzone pozajelitowo wywołuje reakcje wzmagające siły
obronne ustroju do walki z zakażeniem. W prowokujący, jak na owe czasy sposób,
Profesor Kostrzewski przedstawił hipotezę o nieswoistym działaniu leczniczym suro
wicy przeciwbłonniczej i in. surowic jako białka obcogatunkowego. Opracował m ono
grafię duru brzusznego (Dur brzuszny 1946) oraz błonicy, nosacizny, żółtaczki zakaźnej,
duru wysypkowego i in. (O kilku ostrych chorobach zakaźnych 1947). W latach
(1947-1959) Kostrzewski zajmował się badaniam i w dziedzinie biochemii chorób
zakaźnych i swoje zainteresowania skoncentrował na tężcu, wyjaśniając jego patoge
nezę. Przedstawił oryginalny pogląd o zaburzeniach gospodarki acetylocholinowej jako
istocie tężca. Przyjął, że toksyna tężcowa inicjuje patologiczne przemiany mediatorów
skurczu mięśniówki i stwierdził hamowanie synezy acetylocholony przez insulinę.
W prowadził terapię insulinową do leczenia tężca. Całość badań z tego okresu będących
efektem długoletniej pracy badawczej i doświadczenia klinicznego popartych ścisłą
dokum entacją Profesor zamknął w pracy pt. Tężec (Wyd. 3. 1960). Byl znawcą
w zakresie epidemiologii, mikrobiologii i kliniki chorób zakaźnych.
Badania naukowe były pasją życia J. Kostrzewskiego, interesował się biologią,
literaturą piękną, był zamiłowanym taternikiem, a przede wszystkim lekarzem spo
łecznikiem oddanym całkowicie choremu. W arto wspomnieć, iż klinika i skromny
gabinet były Jego właściwym domem. Codziennie o godz. 6 rano przychodził do
szpitala, a o godz. 8 pytał telefonicznie o stan zdrowia najciężej chorych w po
szczególnych pawilonach. Był człowiekiem skromnym i bezkomrpomisowym, jedno
cześnie niezwykle pracowitym oraz obdarzonym niezwykłą intuicją naukową. Wy
chował wiele pokoleń lekarzy wpajając własnym przykładem poczucie obowiązku,
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punktualności, przestrzeganie zasady, iż dobro chorego powinno być najwyższym
prawem (salus aegroti suprema lex esto). Często powtarzał, że w szpitalu najważniej
szy jest chory, potem salowa, pielęgniarka, lekarz a na ostatku ja. Zm arł w Krakowie,
5 kwietnia 1959 roku, przeżywszy 76 lat.
W uznaniu zasług Profesora R ada Wydziału Lekarskiego UJ 24 kwietnia 1959 r.
powzięła uchwałę o nazwaniu Jego imieniem Kliniki Chorób Zakaźnych AM w K ra 
kowie. Jego imieniem nazwano również ulicę na Opatkowicach w Krakowie.
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