




Dentystyczne Wiadomości Związkowe

Wspomnienie pośmiertne.
Z wielkim bólem i żalem zawiadamiamy kolegów o zgonie prze

wodnika naszego, życzliwego przyjaciela, seniora Związku, kochanego 
i wielce szanownego Kolegi, d-ra med. Adama Brzezińskiego.

Najlepszy z nas opuścił nasze szeregi.

Ś. p. dr. Adam Brzeziński urodził się w 1864 roku, we wsi 
Wronów, ziemi Lubelskiej.

Wykształcenie średnie rozpoczął w gimnazjum w Lublinie, ma
turę otrzymał w r. 1888 w Kamieńcu Podolskim, nie przybył tu dobro
wolnie: wydalony z Lubelskiego gimnazjum za prostowanie krętactw 
nauczyciela historji, dotyczących historji Polski, w Kamieńcu Podolskim 
dwa żmudne lata tę maturę zdobywał.

Studja lekarskie na Uniwersytecie Warszawskim ukończył w 
r. 1883, poczem zajął się praktyką ogólno-lekarską.

W  r. 1902 po ukończeniu studjów specjalnych w instytutach 
dentystycznych Berlina i Wrocławia, rozpoczyna w Lublinie praktykę 
dentystyczną.

Powołany jako lekarz w czasie wojny japońsko-rosyjskiej, o- 
siedla się po zdemobilizowaniu w Warszawie, gdzie praktykuje do 
roku 1908, poczem przenosi się na stale do Lublina.

Jako sumienny i wybitny specjalista zyskuje sobie zaufanie 
szerokich mas społeczeństwa lubelskiego. Jako jednostka wybitnie ener
giczna i żywotna jest wszędzie, gdzie do pracy twórczej i społecznej 
swój akces zgłosić może.

Społecznik z powołania, zawsze skromny, o zaszczyty nigdy się 
nie ubiega, jednak nazwisko Jego jest wszędzie, gdzie przejawia się 
działalność społeczno-kulturalna. Piastował więc godności różnorodne. 
Był Przewodniczącym Sądu Izby Lekarskiej Lubelskiej, członkiem Za
rządu i zastępcą Naczelnika Izby, członkiem Zarządu Naczelnej Izby 
Lekarskiej, wiceprezesem Związku Lekarzy Dentystów w P. P., pre
zesem oddziału w Lublinie, prezesem Tow. Odontologicznego w Lubli
nie, członkiem Zarządu T-wa Lekarskiego, pierwszym prezesem Tow. 
Czerwonego Krzyża (1919—1922), prezesem T-wa Przyjaciół Studen
tów Uniwersytetu Lubelskiego, członkiem I i II-ej Rady Miejskiej, 
członkiem Zarządu T-wa Dobroczynności, Milicji Obywatelskiej, preze
sem Zarządu T-wa Muzycznego, założycielem Szkoły Muzycznej im. 
Moniuszki, członkiem Zarządu T-wa Muzycznego „Harmonja“ , gospo
darzem Resursy Kupieckiej, wreszcie członkiem Zarządu Klubów Pol
skiego i Obywatelskiego. W  tej urozmaiconej pracy zawodowo-społecz- 
nej Zmarły dał się poznać, jako człowiek prawy o niezłomnych za
sadach, a cechowały go skromność w stosunku do współpracowników, 
zapal i entuzjazm do wszystkich spraw, jakie podejmował.

Na terenie Związku, gdzie Zmarły współpracował w centrali 
i oddziale w Lublinie, był inicjatorem całego szeregu zamierzeń w dzie-



dzinie ustawodawstwa dentystycznego oraz uregulowania wewnętrznego 
życia organizacyjnego.

Jako prezes Oddziału w Lublinie od momentu zorganizowania, 
oddziału, wysoko dzierżył sztandar zawodu, piętnując nieetycznych 
kolegów, regulując stosunki między kolegami ze zwykłą sobie wyrozu
miałością, zawsze mając na celu dobro Związku i zawodu.

Opieka dentystyczna nad dziećmi, młodzieżą szkolną i akade
micką, wprowadzenie dentystyki profilaktycznej do tych najmłodszych 
warstw społecznych — oto cele, które przyświecały mozolnej pracy 
społecznej Zmarłego. Ostatnie miesiące Swego ciężkiego acz szlachet
nego życia poświęcił na zorganizowanie takiej placówki w Lublinie; 
nieubłagana śmierć przerwała te zamierzenia.

W  Zarządzie Głównym Związku, ś. p. dr. Brzeziński był postacią 
centralną, skupiającą wokół siebie tych, co dla Związku pracować 
chcieli i umieli. Zawsze bezstronny i sprawiedliwy, śmiało wypowiadał 
swoje zdanie, nie oglądając się na zarzuty i głosy nagany, zawsze 
pewny siebie i przeświadczony, że czyni dobrze, bo zgodnie ze swojemi 
przekonaniami.

Życie Zmarłego było tak prostolinijne, a kierowały tem życiem 
tak niezłomne zasady, nie znające ujemnych kompromisów, że na te
renie Związku, gdzieśmy Go poznali, stał się jednostką decydującą, 
albowiem zdanie Jego zawsze górowało, jako oparte na szlachetności 
ducha i prawdzie.

Niezapomniany ś. p. dr. Brzeziński zawsze w naszych myślach 
żyć będzie, zawsze pamiętać będziemy tę dobrą twarz o łagodnym 
uśmiechu, a w wyrazie tej twarzy wyczytać można było taki zdrowy 
pogląd na życie, że opatrzność winna była to życie tak przedłużyć, 
by Zmarły wypełnić je mógł temi zamierzeniami, które tak kochał 
i cenił.

Spuścizna, jaką nam Zmarły pozostawił, to jego myśli, plany 
i te wielkie ukochanie bliźniego, które niejednokrotnie w nas zaszczepić 
chciał.

Postać ś. p. d-ra Adama Brzezińskiego pozostanie dla nas na 
zawsze wcieleniem piękna ducha, uosobieniem prostoty i skromności, 
które to walory cechują tylko jednostki nieprzeciętne.

Składając hołd świetlanej pamięci Człowieka, który zgasł przed
wcześnie, łączymy się w żałobie z Rodziną Zmarłego, której wyrazy 
swego rzeczywistego żalu tą drogą przesyłamy.

S. Bloch•
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