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(Przemówienie wygłoszone podczas uroczystej Akademji w dn. 25.XI 1928 roku)

Dnia 4-go sierpnia r. b. odszedł w zaświaty ś. p. dr. med. 
Józef P o la k ,  wieloletni prezes i założyciel W arszawskiego To
warzystwa Higjenicznego, założyciel i redaktor czasopisma Zdrowie, 
człowiek wielkich zasług dla kraju nietylko na polu szerzenia higjeny 
w Polsce, lecz i w wielu innych dziedzinach pracy społecznej.

Śmierć zastała go na stanowisku, przy pracy, której poświę
cił całe swe życie i której nie porzucił do ostatnich chwil, n ie
pomny bowiem na groźne zwiastuny choroby, nie mógł się pogodzić 
z myślą niebrania udziału w tak doniosłem poczynaniu W arszaw
skiego Towarzystwa Higjenicznego, jakim był VI Zjazd Powszechny 
Higjenistów Polskich, który się odbył w lipcu r. b. we Lwowie.

Ale i potem jeszcze, choć we Lwowie zapadł ciężko na zdro
wiu, pracował nad ułożeniem pozjazdowego zeszytu Zdrowia, do 
którego przygotował wstępne słowo, będące, jak zwykle, wyrazem 
jego społeczno-politycznych poglądów.

Bogatą spuściznę, jaką Józef P o la k  pozostawił, zawdzięcza
my niepospolitym cechom jega charakteru: pracowitości, w ytrw a
łości i gruntownej wiedzy. Praca była mu wszystkiem — nietylko 
zajęciem, lecz również przyjemnością, rozrywką. Pracował też od 
wczesnego rana do późnego wieczora i nie przypominam sobie, 
aby kiedykolwiek narzekał na zmęczenie, nawet wtedy, gdy w póź
nych już godzinach wieczornych odrywał się od zajęć. Nie zraża
jąc się niczem i nigdy, do raz w ytkniętego celu dążył z nieubła
ganą wytrwałością, tak jakby miał przekonanie, że niema dla niego 
przeszkód nieprzezwyciężonych, że jeżeli natrafia na większe trud
ności, to chodzić będzie jedynie o dłuższy czas i wzmożenie wy
siłków. Klasycznym tego przykładem jest sprawa obowiązkowego 
szczepienia ospy ochronnej, którą propagował przez całe życie, 
bo dopiero w Polsce odrodzonej doczekał się urzeczywistnienia jej.

Ta niezwykła wytrwałość była niewyczerpanem źródłem opty
mizmu i pogodnego nastroju, jakie go cechowały. O tem np., że
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zatwierdzenie ustawy Towarzystwa Higjenicznego uzyskał dopiero 
po jedenastu latach nieustannych starań, mawiał nawet bez cienia 
rozgoryczenia, zrozumiałego wobec trudności, czynionych mu przez 
władze zaborcze. Optymizmem i właściwem sobie pogodnem ujmo
waniem zarówno postawionych sobie zadań, jako też osiągniętych 
z trudem wysiłków tłomaczy się to, że nie poszedł drogą utartą, 
upraw ianą wówczas przez cały niemal ogół lekarzy, nie szukał 
dochodowej praktyki, lecz jął się pracy w dziedzinie, dotąd u nas 
leżącej odłogiem i wskutek tego wymagającej wielkich wysiłków, 
ale zato rokującej niezwykłe powodzenie. Wprawdzie nie brakowało 
w owym czasie ludzi, którzy swą działalnością wkraczali w dzie
dzinę higjeny, jak np. Dr. M a r k i e w i c z  Stanisław, Dr. T c h ó r z -  
n i c k i  Józef, ale Józef P o l a k  pierwszy poświęcił się higjenie 
całkowicie, zawodowo.

Pozostała po nim spuścizna jest nietylko niezwykle obfita, 
lecz nadto posiada wysoką wartość, całą bowiem swą działalność 
Józef P o l a k  wsparł mocno o naukę, od której wskazań nie do
puszczał żadnych odchyleń. Wiedzę zdobywał i pogłębiał nieustan
nie, czerpiąc ją chciwie zarówno z literatury, jako też z osobis
tych spostrzeżeń, dokonywanych nietylko w kraju, lecz także 
i w podróżach po całej Europie, a nawet i innych częściach świata; 
to też nie było większego nad niego erudyty w sprawach, doty
czących higjeny wogóle, zdrowia publicznego, organizacji władz 
sanitarnych państwowych, samorządowych i t. p.

Ta gruntowna znajomość przedmiotu cechuje wszystkie prace 
i artykuły, których liczba jest wprost nieprawdopodobna, i osta
teczny wyraz znalazła w dużem dziele p. t. „W ykład Higjeny Miast“, 
k tóre choć było wydane w r. 1908, jednakże do dziś dnia nie 
przestało być bogatem źródłem cennych wiadomości dla wszystkich, 
którzy interesują się tym przedmiotem.

Bogactwu nabytej wiedzy zawdzięczał Józef P o l a k  to, że 
gdy w Petersburgu utworzono przed wojną komisję do reformy 
prawodawstwa sanitarnego i powołano do niej ludzi najwybitniej
szych z całego państwa, to on również znalazł się w tem gronie 
i miał sobie powierzony referat o czystości gleby, powietrza i wody.

Opracowanie i wydanie całkowitego pierwszego zbioru prawa 
o zdrowiu publicznem siłami i środkami instytucji społecznej, już 
w zaraniu tworzenia się państwowości polskiej, również możliwe



było jedynie dzięki szerokiej wiedzy i gruntownej znajomości tego 
przedmiotu, jaką wówczas posiadał jedynie Józef P o la k .  Potra
fił On nietylko zachęcić i zagrzać do współpracy w Towarzystwie 
Higjenicznem w imię dobra Państwa kilkudziesięciu ludzi, ale 
nadto przez swe kierownictwo, któremu poświęcił się całkowicie, 
nadać tej pracy wszystkie cechy aktu prawodawczego, który, choć 
nie był przez władze wniesiony do sejmu, to jednakże napewno 
służył za podręcznik przy wszelkich późniejszych poczynaniach 
p r a wodawczych w tej dziedzinie. Z tych również względów był 
on stałym rzeczoznawcą w Sejmowej Komisji Zdrowia Publicznego, 
a jeżeli nie możemy dopatrzeć się udziału jego w licznych poczy
naniach ustawodawczych naszych władz państwowych, to napewno 
możemy twierdzić, że, niestety, działo się to z wielkim uszczerb
kiem dla samej sprawy.

Nie jest zadaniem mojem skreślenie dokładnego życiorysu 
Józefa P o l a k a .  Rzecz ta znalazła już urzeczywistnienie i życiorys 
taki ukaże się w druku, mianowicie w zeszycie Zdrowia poświęco
nym uczczeniu Jego zasług. Ale nawet ograniczając się ściśle tylko do 
działalności higjeniczno - społecznej, nie mógłbym w granicach czasu 
przeznaczonego dziś na to spełnić nawet części tego zadania, gdyby 
nie to, że mogę się powołać na sprawozdanie z działalności W ar
szawskiego Towarzystwa Higjenicznego, wygłoszone przezemnie 
na uroczystości 25-cio lecia tej instytucji i wydrukowane w czaso
piśmie Zdrowie za rok 1924.

Właściwie wystarczyłoby uzupełnić to sprawozdanie danemi 
za ostatnie cztery lata, jakie upłynęły od czasu obchodu 25-cio 
lecia Towarzystwa Higjenicznego, oraz połączonej z te m uroczy
stości jubileuszu 40-stolecia pracy Józefa P o l a k a ,  i, dając świa
dectwo prawdzie, oświadczyć wyraźnie, że to wszystko, o czem mówi 
się, jako o działalności Towarzystwa Higjenicznego, było przeważnie 
dziełem twórcy tej instytucji i wieloletniego jej kierownika, a wów- 
czas sprawozdanie wspomniane będzie jednocześnie obrazem higje- 
niczno-społecznej działalności Józefa P o l a k a .  Działalność ta, sta
nowiąca treść całego jego życia, wysnuwa się z myśli, powstałej 
w umyśle młodego lekarza, że zdrowie jest największem dobrem 
człowieka, nieodzownym warunkiem osiągnięcia szczęśliwości. 
Tą myślą powodowany, Józef P o l a k  zakłada czasopismo poświę



cone higjenie p. t. Zdrowie, mobilizuje wszystkie najlepsze siły 
w kraju ze wszystkich zawodów w celu urządzenia wystaw higje- 
nicznych w latach 1887 i 1896, które obudziły w społeczeństwie 
polskiem poczucie potrzeby interesowania się higjeną i były kolo
salną propagandą zdrowia w Polsce. W szystko to wszakże były 
tylko poszczególne etapy na drodze do utworzenia W arszawskiego 
Towarzystwa Higjenicznego, z którego powstaniem Józef P o l a k  
uzyskuje trw ały grunt dla swojej higjeniczno - społecznej działal
ności. Pod Jego kierunkiem Towarzystwo Higjeniczne zakreśla 
coraz szersze kręgi. Powstają instytucje, które do dziś dnia speł
niają szczytne swe zadania, jako to: Instytut Higjeny Dziecięcej 
barona de L e n v a l ’a, Ogrody dziecięce imienia W. E. R a u ’a, 
Sanatorjum dla chorych piersiowych im. D-ra Teodora D u n i n a  
w Rudce. Dla opracowywania poszczególnych działów tworzą się 
wydziały pod przewodnictwem wybitnych uczonych i działaczy 
społecznych, którzy niejednokrotnie tak szeroko rozwijają działal
ność powierzonych im wydziałów, że zjawia się potrzeba prze
kształcenia ich na niezależne towarzystwa, jak to miało miejsce 
z wydziałem przeciwgruźliczym, szkolnym, balneologicznym i t. d.

Rozwinąwszy w ten sposób działalność W arszawskiego Towa
rzystwa Higjenicznego, że ogarnęła ona wszystkie niemal dziedziny 
higjeny zarówno naukowej, jako też praktycznej, Józef P o l a k  
nie zadawalnia się wynikami osiągniętemi w stolicy, lecz prze
szczepia na prowincję organizację, stworzoną i z takiem powodze
niem wypróbowaną w centrali. Zakłada więc kolejno oddziały 
w główniejszych miastach Kongresówki, jako to: w Lublinie, Czę
stochowie, Kaliszu, Włocławku i t. d. Aby zaś zacieśnić związek 
pomiędzy W arszawskiem Towarzystwem Higjenicznem, a jego od
działami i pobudzić energję tych ostatnich, urządza zjazdy w W ar
szawie, Lublinie, Częstochowie, Włocławku i Kaliszu, które prócz 
zagadnień z dziedziny higjeny wogóle, obradowały także nad 
potrzebami sanitarnemi tego miasta i dzielnicy, w jakich się dane 
zjazdy odbywały, a nadto miały to doniosłe znaczenie, że pod 
czujnym rządem zaborców ludziom różnych zawodów, ożywionym 
pragnieniem zwalczenia przemocy, dawały sposobność zetknięcia 
się, wymiany myśli, ułożenia dalszego programu, zacieśnienia na
wiązywanych przy tych okazjach stosunków. A więc już w dzie
sięć lat po powstaniu Towarzystwa Higjenicznego, po osiągnięciu



tak  znacznych sukcesów na Zjeździe w Lublinie w roku 1908, Józef 
P o la k ,  roztaczając przed zebranymi program przyszłej działalno
ści, snuje już projekty podważania w dalszym ciągu szkodliwych 
wpływów władz zaborczych przez obsadzenie w gminie członkami 
Towarzystwa Higjenicznego stanowisk: 1) pełnomocników, czyli 
mężów zaufania, którzy wraz z wójtem i sołtysem stanowiliby 
zarząd gminy, 2) ławników w miasteczkach i 3) nadzorców szkoły.

W ten sposób W arszawskie Towarzystwo Higjeniczne, pomi
mo nazwy terytorjalnej, wpływem swym ogarnęło całą część 
Polski, stanowiącą zabór rosyjski, a z pozostałemi dzielnicami ko
munikowało się za pośrednictwem miesięcznika Zdrowie, który 
stał się organem Warszawskiego Towarzystwa Higjenicznego 
i którego poczytność we wszystkich zaborach szybko wzrastała. 
Na tem jednak Józef P o l a k  nie poprzestaje i dąży do zjedno
czenia wszystkich dzielnic Polski na Zjazdach Powszechnych 
Higjenistów Polskich. Pierwszy taki Zjazd, urządzony przez Niego 
we Lwowie w r. 1914, zyskał wielkie powodzenie i był zarazem kul
minacyjnym punktem działalności Towarzystwa Higjenicznego. 
Ledwie bowiem uczestnicy Zjazdu rozjechali się do domów, wy
buchła wojna, która wszystko podporządkowała swym celom 
i zdławiła wszelką działalność społeczną. Jeżeli W arszawskie 
Towarzystwo Higjeniczne w czasie wojny światowej nie przestało 
być czynne, jeżeli w pewnych okresach jej trwania pracowało nawet 
ze zdwojoną energją, jak np. kończąc budowę swego gmachu, na 
który w obecnych czasach nie zdobylibyśmy się, urządzając w nie
wykończonym jeszcze wewnątrz gmachu wielkich rozmiarów wy
stawę pod nazwą „Walka z chorobami zakaźnemi“ i t. p., to 
w znacznym stopniu było to zasługą Józefa P o la k a .

Zresztą nie wojna wszechświatowa na tak  długi czas podcięła 
działalność Towarzystwa Higjenicznego, lecz dziwnym zarządze
niem losu najdotkliwsze ciosy otrzymało ono w odrodzonej, nie
podległej Polsce. Mozolne tworzenie państwowości, ku czemu zu
żytkowane zostały wszystkie siły narodu i zasoby kraju, nieza
spokojona od wieku przeszło żądza ujęcia we własne ręce władzy 
nad swym krajem, a z drugiej strony, uproszczone wskutek spo
wodowanego przez wojnę zubożenia potrzeby kulturalne stwarzały 
na szereg lat taki stan, w jakim do zaspokojenia tych potrzeb wy
starczają zarządzenia z góry powzięte, bez szerszego udziału



w tem sił społecznych. Szczególnym zbiegiem okoliczności i tu 
również losy Warszawskiego Towarzystwa Higjenicznego i Józefa 
P o l a k a  ściśle się splatają. Zdeklarowany zwolennik ustroju 
samorządowego był przeciwny tworzeniu oddzielnego Ministerstwa 
Zdrowia Publicznego, nie posiadającego w swych rękach egzeku
tywy, i wytrwale bronił zasady, że sprawy zdrowia publicznego 
winny tworzyć jedno Ministerstwo z Samorządami, lub wchodzić 
w skład tego Ministerstwa, co i sprawy samorządowe, t. j. Mini
sterstw a Spraw Wewnętrznych. Te poglądy, wypowiadane z wła
ściwą sobie wytrwałością i znajomością przedmiotu, nie zjedny
wały mu popularności, lecz przeciwnie zwiększały liczbę nieprzy
chylnych. To też pomimo zasług, jakie położyć Józef P o l a k  dla 
stolicy zarówno przed wojną, jako też w czasie jej trwania i udziału 
w Komitecie Obywatelskim, oraz potem w Zarządzie miasta, jako 
naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego i pierwszy organizator 
jego, pomimo zasług jakie położył dla Państwa Polskiego, chociażby 
przez to już samo, że z jego inicjatywy i pod jego kierunkiem 
w Warszawskiem Towarzystwie Higjenicznem na dzień 3-go maja 
1917 roku opracowany i wydany został pierwszy całkowity kodeks 
sanitarny p. t. „Prawo o Zdrowiu Publicznem w Polsce“, pomimo 
rozgłosu jakim się cieszył nietylko w całym kraju, lecz i zagra
nicą, jako uczony higjenista, Józef P o l a k  w ostatnich latach 
życia swego coraz mniej był powoływany przez instytucje pań
stwowe i samorządowe do udziału w rozważaniu ważnych zagad
nień sanitarnych.

Jeżeli teraz, gdy Józefa P o l a k a  niema już wśród nas i nie 
zachodzi obawa urażenia właściwej mu skromności, oświadczyliś
my głośno, że w dziedzinie higjeniczno-społecznej był On twórcą, 
inicjatorem i wykonawcą przeważnej części poczynań W arszaw
skiego Towarzystwa Higjenicznego, jeżeli, dając świadectwo praw 
dzie, przyznamy, że zasługi jego dla Państwa i Stolicy zarówno 
w kierunku organizacji, jako też prawodawstwa sanitarnego były 
niepospolite i położyły podwalinę pod wszelkie dalsze zarządzenia 
w dziedzinie Zdrowia Publicznego w Polsce wyzwolonej, jeżeli 
wreszcie wykonamy to wszystko, co jak przed chwilą słyszeliśmy, 
projektuje Komitet dla uczczenia zasług jego, to i wówczas jesz
cze spłacimy zaledwie cząstkę długu, jaki zaciągnęliśmy względem 
Józefa P o la k a .


