Dr Józef Władysław Bednarz – Bohater dla społeczeństwa
Józef Bednarz urodził się 2 października 1879 w Tyfilisie (dziś Tbilisi w Gruzji).
W 1904 roku ukończył medycynę na Wojskowej Akademii Medycznej w Petersburgu
(znanej też pod nazwą Akademia Wojskowo-Medyczna w Petersburgu).
Specjalizował się w psychiatrii i neurologii.
Działalność zawodowa i naukowa
Józef Bednarz pracował w wielu miastach i szpitalach: w Szpitalu św.
Pantelejmona pod Petersburgiem, gdzie było ordynatorem), w Szpitalu św. Jana
Bożego w Warszawie (1907), w szpitalu we Lwowie, w Kulparkowie (do roku 1912),
w Klinice Psychiatrycznej Żeńskiego Instytutu Medycznego w Petersburgu, w szpitalu
w Tworkach (1921 r., jako ordynator), w Kulparkowie (1 września 1927 r. został
dyrektorem szpitala), w szpitalu przy więzieniu w Grudziądzu (1931-1932, prowadził
oddział) oraz w szpitalu w Świeciu (od 1932 r. dyrektor szpitala).
W rosyjskim szpitalu neurologicznym uczył się pod kierunkiem Władimira
Bechterewa, który był światowej sławy psychiatrą i neurologiem. Władimir Bechterew
współtworzył kierunek refleksologiczny w psychiatrii.
Był członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP), w tym Komisji
Rewizyjnej PTP (1937-1938) oraz zasiadał w komitecie redakcyjnym „Rocznika
Psychiatrycznego”. Rocznik ten był fachowym i znaczącym periodykiem dla
polskiego środowiska psychiatrycznego w okresie międzywojennym. Drugim takim
pismem w tamtym czasie były wydawane w Gnieźnie „Nowiny Psychiatryczne”.
Do czasu zatrudnienia w szpitalu w Świeciu, opublikował 8 prac naukowych,
który dotyczyły głównie psychiatrii sądowej i organizacji opieki psychiatrycznej. Dzieła
te nosiły następujące tytuły: „Umysłowo chory podejrzany o przestępstwo a ustawa
postępowania karnego” (1926); „Obecny stan opieki lekarskiej nad psychicznie
chorymi w Polsce” (1927); „Przypadek sądowej amnezji popostrzałowej (amnestia
retrograda)” (1928); „Stan lekarski a opieka psychiatryczna w Rzeczypospolitej”
(1928); „Niepamięć wsteczna po postrzale głowy. (Zabójstwo żony i syna oraz
usiłowane samobójstwo)” (1930); „Obserwacje sądowo-psychiatryczne w oddziale
kryminalnym w szpitalu „Tworki” (szkic sprawozdawczo-statystyczny z 6 lat)” (1930);
„W sprawie „folie a deux” (induziertes Irresein)” (1930); „W sprawie opieki
psychiatrycznej w Polsce” (1930).
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Wyróżniającą się publikacją była książka pt. „Obecny stan opieki lekarskiej
nad psychicznie chorymi w Polsce” z roku 1927. W tej pracy Bednarz wykazał
znaczną różnicę w jakości opieki psychiatrycznej w poszczególnych województwach.
Pisał w niej m.in., że: „Mniej kulturalny wschód ma mniejsze zrozumienie potrzeb
swoich pod względem psychiatrycznym, zarówno sama ludność jako też władza
gminna”. Inaczej przedstawiała się sytuacja w dawnym zaborze pruskim: „na
zachodzie […] stan kultury jest wysoki, a co za tem idzie większe zrozumienie
potrzeb szpitalnictwa psychiatrycznego”. Bednarz uważał, że zacofania dotyczące
szpitalnictwa psychiatrycznego pozostawione przez Rosjan i Austriaków „są tak
wielkie, iż długie, długie lata upłyną, zanim naprawimy te zaniedbania”.
Obsadził trwający ponad rok wakat na stanowisku dyrektora szpitala w
Świeciu. Nastąpiło to po śmierci pierwszego polskiego dyrektora Stanisława
Dekowskiego (1874-1931). Pomorskie Starostwo Krajowe w Toruniu, w gestii którego
leżał zarząd nad zakładami psychiatrycznymi w Świeciu, Kocborowie i Wejherowie,
miało problem ze znalezieniem odpowiedniego kandydata na stanowisko dyrektora.
Wcześniej na zastępcę S. Dekowskiego dyrektorem został doktor Ralf Baetge, z
pochodzenia Estończyk. Jednak Pomorskie Starostwo Krajowe w Toruniu
postanowiło umieścić na tym stanowisku bardziej energicznego dyrektora.
Podejrzewa się, że przyczyną zmiany dyrektora mogło również być niepolskie
pochodzenie doktora Baetgego, był to bowiem okres narastającego napięcia
politycznego. Natomiast Józef Bednarz wcześniej zasłynął odwagą i pomysłowością
jako lekarz w szpitalach psychiatrycznych w Tworkach i Kulparkowie. Ponadto
aktywnie działał w PPS.
Dr Bednarz wprowadził nowe elementy do zarządzania szpitalem w Świeciu
oraz jego organizacji i metodach leczenia. Spowodowało to, że zakład zaczął się
charakteryzować wysokim standardem lecznictwa.
W latach 1934-1935 w zakładzie psychiatrycznym w Świeciu był
ustabilizowany personel lekarski, który liczył od 5 do 6 osób, jednak już w roku 1937
r. pracowało tam 7 lekarzy. Byli to Józef Bednarz, Ralf Baetge, Józef Wołek,
Kazimierz Romanowski, Zofia Skonieczka, Stanisław Szwedowski, Wiktor Bujarski.
Zajmowali się oni pacjentami w liczbie około 1160 osób. Z kolei dwa lata później, w
1939 roku placówka liczyła już ok. 1600 pacjentów. Dziewięciu lekarzy w 1939 roku z
Krajowego Zakładu Psychiatrycznego w Świeciu było uprawnionych do głosowania
do Rady Okręgowej Izby Lekarskiej Pomorskiej. Byli to: Józef Bednarz, Ralf Baetge,
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Franciszek Neumann, Alwina Prange (Friedenberg), Kazimierz Romanowski, Zofia
Przylipiak-Skonieczka, Stanisław Szwedowski, Kornel Wiczniewski oraz Józef Wołek.
Według innego dokumentu, który odnalazł Ryszard Kujawski, przed wybuchem wojny
w szpitalu pracowało 13 lekarzy, 70 pielęgniarzy i 18 pracowników administracji.
Szpital zarządzany przez Bednarza wiosną 1939 roku został umieszczony w
wykazie szpitali, w których lekarze mogli odbywać pięcioletnie studia teoretyczne lub
praktyczne przewidziane w ustawie z dnia 30 lipca 1938 roku.
Zakłady psychiatryczne w Kocborowie i Świeciu stały na wysokim poziomie w
latach 30. XX wieku i nie odbiegały od standardów zachodnioeuropejskich.
Pacjentów leczono w różnoraki sposób i tak np. w leczeniu schizofrenii stosowano
śpiączki insulinowe i kardiazolowe, a w leczeniu porażenia postępującego – malarię.
Ponadto stosowano terapię pracą, snem, psychoterapię, masaże elektryczne i
gimnastykę. Nie używano wtedy jeszcze elektrowstrząsów. Zakłady psychiatryczne
działające na Pomorzu cieszyły się wybitną sławą. Zgłaszali się do nich dobrowolnie
pacjenci z całej Polski.
Bednarz interesował się diagnostyką i leczeniem. Dbał o klarowność
rozpoznań. Promował szersze stosowanie oddziaływań psychoterapeutycznych i
terapii zajęciowej. Krytycznie podchodził do używania nowych leków. W sposób
planowy odwiedzał wszystkich chorych. Wizytował każdy oddział. Przynajmniej raz w
tygodniu. Mimo opieki nad ponad 1500 pacjentami znał ich stany psychiczne.
Wyznawał postawę zbliżoną do stoicyzmu. Uważał, że nie należy natychmiast
reagować na swoje stany uczuciowe, lecz zostawiać sobie czas do namysłu. W
zachowaniu Bednarz był skromny i nie wywyższał się. Od swoich starszych i
doświadczonych lekarzy dużo wymagał. Młodszym okazywał wyrozumiałość i
opiekuńczość. Szczególnie dbał o absolwentów medycyny, którzy przed zdaniem
egzaminów dyplomowych podejmowali pracę w szpitalu.
Co działo się na oddziałach relacjonowano w czasie codziennych konferencji.
W takich spotkaniach brali udział lekarze oraz osoby z administracji. Omawiano na
nich sprawy pozalekarskie. Bednarz chciał doprowadzić do postrzegania szpitala
jako jednego organizmu. Opiekował się pacjentami w różnych wymiarach. W pracy
był pracowity i skrupulatny. Sam zajmował się sprawami lekarskimi i
pozamedycznymi. Kontynuował burzenie wysokich murów otaczających oddziały.
Kontrował również sprawy gospodarcze szpitala. Zarządził, aby każda sztuka bydła,
zakupiona do szpitala, otrzymywała metrykę, w której zapisywano cenę zakupu, ilość
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wyprodukowanego mleka i wartość mięsa po uboju. Zakupił stację meteorologiczną,
codziennie kontrolując temperaturę i opady. Akceptacji Bednarza wymagały
świadczenia pacjentów na rzecz personelu. Były one odpłatne. Osobiście podczas
ulewy kontrolował system odwadniający. Przy pomocy stopera kontrolował czas
przejścia z jednego punktu szpitala do drugiego, by dowiedzieć się jaka była
przyczyna nieobecności pracownika na stanowisku pracy. Sam sprawdzał w środku
kotła parowego usunięcie kamienia kotłowego przez składającego najtańszą ofertę.
Do swoich lekarzy mówił, że psychiatra musi się znać nie tylko na schizofrenii. Był
zapracowany, gdyż w ostatnich latach nie brał urlopu wypoczynkowego. W 1939 roku
doprowadził do zniesienia publiczności dróg przechodzących przez teren szpitala.
Drogi te stały się drogami wewnętrznymi szpitala. Ulica Bernardyńska, która dzieliła
zakład na dwie części przestała istnieć.
Skład pielęgniarski podzielono na trzy grupy: połowa personelu zajmowała się
pacjentami w dzień, jedna czwarta w nocy, zaś pozostała część kierowała pracami
pacjentów w gospodarstwie, ogrodzie lub warsztatach. Wprowadzono zegary
kontrolne dla pielęgniarzy. Każdy pielęgniarz czuwający w nocy musiał wpisywać co
15-20 minut swoje nazwisko w zegarze kontrolnym. Pacjentom przydzielano
odpowiednią opiekę pielęgniarską. Bednarz wprowadził zasady humanitarnego
traktowania chorych. Wyeliminował stosowanie siły. Spotykał się na tym tle z oporem
personelu. Związki zawodowe zajmowały się walką o prawa pracowników. Za jego
rządów zmniejszyła się liczba wypadków na oddziałach. Bednarz organizował kursy
dokształcające dla pielęgniarzy. W trakcie nich również wykładał. Kandydaci na
pielęgniarzy byli badani pod kątem inteligencji. Odpowiedni lekarz opiniował podanie
do pracy kandydata na pielęgniarza. Bednarz zwracał uwagę na konieczność
ciągłego szkolenia personelu. Dobrze mu się współpracowało z personelem
pielęgniarskim. Dzięki temu utrzymywano wspólną linię leczniczo-wychowawczą.
Zredukowano liczby zachowań agresywnych i antysocjalnych oraz wzrosło
zaangażowanie chorych do pracy. Bednarz postrzegał pracę chorych jako
najważniejszy czynnik podtrzymujący samopoczucie i regulujący równowagę
cielesno-duchową pacjenta.
Wprowadził metodę postępowania rehabilitacyjnego, tzw. uspołeczniania
psychiatryczno-pedagogicznego. Polegała ono na indywidualnym dostosowaniu
rodzaju oddziaływań terapeutycznych do stanu psychicznego pacjenta. Chorych
umieszczano w oddziałach i na salach, biorąc pod uwagę ich stopień uspołecznienia,
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czyli zdolności do przystosowania się do życia zbiorowego. Nowo przyjęty pacjent
przechodził kolejno przez poszczególne oddziały stopniowane pod względem reżimu
i swobody, począwszy od oddziału obserwacyjnego, a skończywszy na oddziale dla
rekonwalescentów. Wprowadzano pacjenta jak najszybciej w terapię zajęciową.
Personel pielęgniarski był w większym stopniu niż poprzednio wykorzystywany do
tego. Spokojny pacjent mógł wolno wychodzić poza teren szpitala. Chorych
niewspółpracujących wyłączono z uspołeczniania psychiatryczno-pedagogicznego.
Dzięki temu udało się dwa oddziały separatkowe, wcześniej pełne pobudzonych
pacjentów, przekształcić w pawilony zakaźne.
Bednarz uznawał życie kulturalne za środek leczenia psychicznego. Biblioteka
zakładowa uległa powiększeniu (od około 2000 tomów do około 5000 tomów).
Zakupywano dużo książek beletrystycznych, przede wszystkim dzieł klasyków
polskich. Bednarz kładł nacisk na rolę rozrywek kulturalnych takich jak:
przedstawienia teatralne, audycje radiowe i lektury. Dzięki niemu szpital stanowił
ośrodek życia kulturalnego. W zakładzie wystawiano przedstawienia, grano koncerty
i obchodzono uroczystości narodowe. Pozyskano centralę odbiorczą radiową o dużej
mocy z głośnikami we wszystkich pawilonach. Lekarze doceniali znaczenie środków
pozamedycznych. Niektórzy nawet z nich czynnie się w nie angażowali.
Bednarz mówił, że „miarą człowieczeństwa jest stosunek do ludzi chorych
psychicznie”. Zaś o nim mówiono, iż „tworzył pomost pomiędzy mentalnościami”.
Działalność niepodległościowa
Od lat studenckich Józef Bednarz był aktywnym członkiem, nielegalnej na
terenie zaboru rosyjskiego, Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). Działał pod
pseudonimem „Bonifacy”. Zasiadał w Centralnym Komitecie PPS. Od 1905 r. był w
Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej. W PPS-ie jako pirotechnik
organizował laboratoria i skład materiałów wybuchowych. Brał udział w zamachu na
gubernatora Gieorgija Skałona. Na polecenie samego Józefa Piłsudskiego studiował
nauki wojskowe.
Został aresztowany za działalność rewolucyjną i osadzony w X Pawilonie
Cytadeli Warszawskiej (1908). Przez rok przebywał w więzieniu. Po czym wydalono
go zagranicę. Zabroniono mu zamieszkiwać na terenie Królestwa Polskiego.
I wojna światowa
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W okresie I wojny światowej służył w armii rosyjskiej. Pracował przy produkcji
masek przeciwgazowych (1915) r. i był zastępcą kierownika obrony przeciwgazowej
oraz kierownikiem technicznego działu produkcji masek (1917). Po przewrocie
bolszewickim zgromadzone przez niego materiały z zakresu gazoznawstwa zostały
przewiezione do Polski. Zajmował się dezorganizacją obrony przeciwgazowej u
bolszewików i produkcji masek.
II wojna światowa
W szpitalu w Świeciu w momencie wybuchu wojny przebywało około 1700
pacjentów. Opiekowało się nimi 9 lekarzy. Gdy Świecie zajęły wojska niemieckie
rozpoczął się tzw. okres autonomii, który trwał cały wrzesień. Wtedy nie doszło do
żadnej większej ingerencji w pracę placówki. Znalazła się ona pod nadzorem SA.
Bednarza pozbawiono wówczas stanowiska i osadzono w areszcie domowym.
Jednak już w październiku władzę w szpitalu przejęli niemieccy
administratorzy. Specjalna komisja zajmowała się zabijaniem chorych. Na jej czele
stał doktor Erich Grossman, który był pełnomocnikiem do spraw służby zdrowia w
prowincji Gdańsk-Prusy Zachodnie.
Żegnając zmobilizowanych lekarzy kierowanego przez siebie szpitala, dr
Bednarz powiedział w 1939 r.: „kapitan ostatni opuszcza swój okręt”. Pomimo
nadzoru władz niemieckich wzywał rodziny do zabierania chorych ze szpitala, zaś dla
części z nich sam organizował kwatery prywatne.
15 października 1939 r. Niemcy rozpoczęli, trwającą tydzień, akcję
rozstrzeliwania pacjentów szpitala. Około 1350 chorych psychicznie, w tym 120
dzieci, wywieziono na teren żwirowni w Mniszku pod Świeciem i tam zamordowano.
Dr Józef Bednarz dobrowolnie poszedł na śmierć. Nie skorzystał z możliwości
ucieczki. Postanowił nie opuszczać swoich pacjentów i pozostać z nimi do końca. W
jednym ze szpitalnych transportów trafił do żwirowni w Mniszku i tam zginął. Dzięki
swojej bohaterskiej postawie, nazywany bywa „Pomorskim Korczakiem”.
Upamiętnienie
Wieloletni dyrektor szpitala w Świeciu (1957-1981) doktor Mieczysław Petelski
(1919-1999) od roku 1959 czynił starania, aby szpital uzyskał imię doktora Józefa
Bednarza. Doszło do tego w 1980 roku. Na 125-lecie szpitala. Piętnaście lat później,

6

w 1995 roku ulicy położonej na Osiedlu 800-lecia w Świeciu nadano nazwę Józefa
Bednarza.
Opr. dr Mateusz Ihnatowicz | Muzeum Piaśnickie w Wejherowie
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