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Streszczenie. Na 2017 rok przypada 40. rocznica śmierci ppłk. Stanisława Andrzeja Bonikowskiego, lekarza wojskowego,
więźnia gestapo i pierwszego przewodniczącego Garnizonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Żarach. Urodził się
20 kwietnia 1913 roku w miejscowości Stoczek Łukowski. W 1939 roku ukończył Uniwersytet Józefa Piłsudskiego
w Warszawie. W latach 1938–1939 służył w Wojsku Polskim w słynnej Szkole Podchorążych Sanitarnych, zaś praktykę
odbywał w 1. Pułku Lotniczym w Warszawie. W okresie okupacji aktywnie działał w podziemiu niepodległościowym,
za co został przez Niemców aresztowany w 1941 roku. Prawie trzy lata był więziony w osławionej gestapowskiej
katowni na Zamku Lubelskim, gdzie pełnił funkcję lekarza i zwalczał epidemię tyfusu wśród więźniów. Po wyzwoleniu
zmobilizowany do I Armii Wojska Polskiego. W 1950 roku został pierwszym etatowym przewodniczącym Garnizonowej
Wojskowej Komisji Lekarskiej w Żarach. W 1957 roku odszedł do rezerwy, niemal do końca życia był czynnym zawodowo
lekarzem. Zmarł 29 czerwca 1977 roku w Olsztynie w wieku lat 64.
Słowa kluczowe: Bonikowski, lekarz, oficer, Zamek Lubelski, Żary, gestapo
Abstract. In 2017, we celebrate 40 th anniversary of the death of the Lt. Col. Stanislaw Andrzej Bonikowski, military
physician, the Gestapo prisoner and the first president of the Garrison Military Medical Commission in Zary. He was born
in Stoczek Lukowski, on April 20, 1913. In 1939, he graduated from the Joseph Pilsudski University in Warsaw. In the years
1938–1939, he served in the Polish Army at the famous Medical Cadet School and underwent the training program
in 1st Flying Squadron in Warsaw. During the occupation, he was active in the underground movement, and was arrested
by the Germans in 1941. For almost three years he was imprisoned in the infamous Gestapo torture chamber at the Lublin
Castle, where he worked as a physician and eliminating the epidemic of typhus among prisoners. After the liberation,
he was called up to 1st Polish Army. In 1950, he became the first full‑time chairman of the Garrison Military Medical
Commission in Zary. In 1957, he was transferred to the reserve, and almost to the end of his life he was a professionally
active physician. He died in Olsztyn, on June 29, 1977, at the age 64.
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Historia medycyny i wojskowej służby zdrowia
Lekarze orzecznicy Wojskowych Komisji Lekarskich
(WKL) to bardzo specyficzny typ medyków. Na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za właściwy pod
względem zdrowotnym dobór osób służących w wojsku. Ciężar tego brzemienia łatwo zrozumieć, gdy podejmie się próbę wyobrażenia sobie hipotetycznej sytuacji: na skutek źle przeprowadzonej selekcji zdrowotnej w szeregi armii dostała się osoba z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi, która absolutnie nie powinna mieć
kontaktu z bronią czy materiałami wybuchowymi (przypadki takie zdarzały się w przeszłości). Ewentualne tragiczne następstwa niewłaściwie przeprowadzonej selekcji zdrowotnej obciążałby sumienie lekarza orzecznika, pewnie możliwe byłyby także konsekwencje prawne
niedociągnięć czy zaniechań. Z drugiej strony, przy powszechnym obowiązku służby wojskowej bądź w czasie
mobilizacji, z reguły pewna część osób stara się uniknąć
służby wojskowej, symulując jakieś problemy zdrowotne, zaś zadaniem lekarzy orzeczników jest wykrywanie
tego typu nadużyć, co ma szczególne znaczenie w czasie
wojny (bierność czy nieudolność komisji lekarskich groziłaby całkowitą destrukcją sił zbrojnych). Właśnie ostatnia z wymienionych funkcji sprawia, że WKL bywają źle
postrzegane w środowiskach niezbyt chętnie nastawionych do obowiązku służby wojskowej. Niezwykle sugestywny, zabawny i nieco złośliwy opis działania wojskowych orzeczników dał znakomity czeski pisarz Jaroslav
Hašek w swej nieśmiertelnej powieści pt. „Losy dobrego żołnierza Szwejka czasu wojny światowej”. Pojawiający się na jej kartach naczelny lekarz wojskowy Pragi, niejaki doktor Bautze, „...wszędzie widział podstępne usiłowania wymigania się od wojska, frontu, kul i szrapneli...”,
a jego złota myśl brzmiała „Das ganze tchechische Volk
ist eine Simulantenbande (...) W ciągu dziesięciu tygodni swej działalności z jedenastu tysięcy cywili wygnał
dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu symulantów, a byłby wziął na warsztat i jedenastotysięcznego, gdyby tego szczęśliwego człowieka akurat
w momencie, gdy na niego wrzasnął: Kehrt euch, nie
trafił szlag...” Oczywiście jest to mocno przerysowany
obraz działania wojskowych lekarzy orzeczników w czasie I wojny światowej, choć w odniesieniu do C.K. Armii
dość zbliżony do prawdy. Należy pamiętać, że w Austro-Węgrzech służyli w wojsku ludzie różnej narodowości
(Polacy, Czesi, Słowacy, Węgrzy), wywodzący się często z krajów podbitych przez monarchię. Nie mieli oni,
zwłaszcza Polacy, żadnego interesu, by ryzykować życie dla cesarza państwa zaborczego. Stąd wynikała duża
skłonność do symulowania złego stanu zdrowia w celu
uniknięcia służby pod żółto-czarnymi sztandarami, zaś
ze strony lekarzy orzeczników stosowanie niekonwencjonalnych metod wykrywania tych „niecnych” praktyk
(lewatywa, płukanie żołądka, głodówka, zawijanie w mokre prześcieradło etc.) [1].

Rycina 1.Ppłk lek. Stanisław Andrzej Bonikowski (1913–1977) (za zgodą
M. Grzywacz)
Figure 1. Lt. Col. Stanislaw Andrzej Bonikowski, M.D. (1913–1977) (with
permission of M. Grzywacz)

Oczywiście problem prób oszukiwania WKL przez
osoby orzekane nie dotyczył tylko państwa okupowanego, podobne sytuacje zdarzały się również w niepodległej Polsce podczas wojny 1920 roku czy II wojny światowej. W takich ekstremalnych warunkach bardzo ważna jest mądrość, doświadczenie życiowe i wiedza lekarska medyków orzekających, by mogli rzetelnie
wypełniać swój obowiązek wobec ojczyzny, a jednocześnie nie wejść w buty jakiegoś posłusznego „medycznego zamordysty”, na rozkaz wcielającego do wojska ludzi
chorych i niezdolnych do służby z bronią.
Ppłk lek. Stanisław Andrzej Bonikowski, czyli pierwszy w historii etatowy przewodniczący Garnizonowej
Wojskowej Komisji Lekarskiej (GWKL) w Żarach, był niewątpliwie osobą, która doskonale reprezentowała wszelkie cechy dobrego lekarza orzecznika. Na jego postawę
życiową i decyzje zawodowe bez wątpienia miało wpływ
otoczenie, w którym się wychowywał, dojrzewał, a później walczył o zachowanie godności człowieka w nieludzkich warunkach osławionej gestapowskiej katowni.
Warto prześledzić dramatyczne losy tego oficera, aby
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zrozumieć w pełni jego sposób podejścia do innych ludzi i do obowiązków służbowych.

Lata młodzieńcze, wojna i okupacja
Stanisław A. Bonikowski urodził się 20 kwietnia 1913
roku w miejscowości Stoczek Łukowski, w rodzinie Mieczysława i Michaliny Bonikowskich. Edukację odbywał w prestiżowym Państwowym Gimnazjum Męskim
im. hetmana Jana Zamoyskiego w Zamościu, tam też
w 1931 roku zdał maturę. Zainteresowania humanistyczne legły zapewne u podstaw podjęcia decyzji o wstąpieniu na Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego.
Po kilku latach bardzo ciężkiej nauki w 1937 roku uzyskał absolutorium, jednak ze względu na kłopoty finansowe (po śmierci swego ojca) nie mógł od razu złożyć
egzaminów końcowych. Dopiero w 1939 roku dopełnił
wszelkich niezbędnych formalności i zdobył dyplom lekarza w swojej macierzystej uczelni (wówczas już pod
nazwą Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie).
W 1938 roku został powołany do odbycia obowiązkowej służby wojskowej w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w Warszawie. Przez sześć miesięcy szkolił się tam
w ramach Batalionu Rezerwy słynnej Szkoły Podchorążych Sanitarnych, którą ukończył w stopniu plutonowego podchorążego. Następnie odbył obowiązkową praktykę jako lekarz stołecznego 1. Pułku Lotniczego. Po wybuchu II wojny światowej właśnie z tą jednostką wziął
udział w kampanii wrześniowej roku 1939. Podczas okupacji niemieckiej zamieszkał w Ludwikowie koło Bielska
Podlaskiego i od razu włączył się tam w nurt działań konspiracyjnych oraz niepodległościowych. W drugiej połowie 1940 roku podjął pracę w Szpitalu Miejskim w Siedlcach. Ostrzeżony o tym, iż gestapo planuje jego aresztowanie, przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował jako
wolontariusz w Zakładzie Położniczym im. ks. Anny Mazowieckiej przy ulicy Karowej [2,3]. Aresztowany 28 października 1941 roku, przez tydzień przetrzymywany był
na Pawiaku, a następnie został przewieziony do osławionej katowni gestapo na Zamku Lubelskim. Prawdopodobnie życie uratował mu fakt, że w tym czasie wybuchła wśród więźniów epidemia tyfusu plamistego, choroby zbierającej obfite śmiertelne żniwo, której Niemcy
panicznie się bali. Ich doktor więzienny, nie chcąc ryzykować kontaktu z chorymi, gdy dowiedział się, że wśród
aresztowanych jest polski lekarz, nakazał mu pełnienie
funkcji medyka w szpitalu więziennym.
Stanisław A. Bonikowski w praktyce zawiadował całą
pracą tego lazaretu, mając do pomocy dwóch felczerów,
także więźniów gestapo. Warunki funkcjonowania były
niezwykle ciężkie, brak podstawowych leków, w praktyce dysponowano prostymi narzędziami chirurgicznymi i środkami opatrunkowymi, riwanolem, jodyną i nadmanganianem potasu oraz ograniczoną ilością środków
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Rycina 2.Tablica pamiątkowa z inskrypcją ku czci wszystkich przewod‑
niczących Wojskowej Komisji Lekarskiej w Żarach, w tym ppłk. Stani‑
sława A. Bonikowskiego (105. Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach,
23 października 2015 r.)
Figure 2. Commemoration plaque with inscription in honor of all chair‑
men of Military Medical Commission in Zary, including Lt. Col. Stanislaw
A. Bonikowski (October 23, 2015, 105th Borderlands Military Hospital
in Zary)

przeciwbólowych. W nocy w więzieniu z zasady nie
udzielano pomocy, w przypadku nawet nagłego zachorowania wymagającego pilnej reakcji służb medycznych
chory pozostawał do rana w celi, bez kontaktu z lekarzem (kilka osób zmarło np. z powodu ropnego zapalenia
wyrostka robaczkowego czy perforacji wrzodu żołądka).
Lazaret więzienny posiadał 65 łóżek, w czasie epidemii tyfusu przebywało tu 100–200 osób, w okropnym
zaduchu, stłoczonych na ziemi, na zatęchłych siennikach. Panowały fatalne warunki higieniczne, większość
więźniów była brudna, zawszawiona i zapchlona, źle odżywiona, w warunkach permanentnego stresu, często
bita i katowana podczas wielogodzinnych przesłuchań –
wszystko to sprzyjało rozprzestrzenianiu się wszelkiego
rodzaju schorzeń, w tym chorób zakaźnych.
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Największa epidemia tyfusu plamistego miała miejsce w pierwszej połowie 1942 roku. Dziennie umierało
wówczas średnio 5–6 osób (najwięcej w jednym dniu
zmarło 16 chorych). Ciężko zachorował również sam
dr S.A. Bonikowski, który dzięki opiece swych felczerów zdołał powrócić do zdrowia. W więziennym lazarecie zmarło łącznie 1160 osób, w tym 42,5% na tyfus
plamisty, 17,6% na gruźlicę, prawie 10% zostało zamordowanych przez gestapo lub poniosło śmierć w wyniku
ciężkiego pobicia w czasie przesłuchania. Śmiertelność
w zakładzie wynosiła 18,78%, co oznacza, że umierał co
10.–11. przyjęty pacjent (w przypadku tyfusu plamistego
co 5.–6.). Tylko wielkie poświęcenie i ciężka praca personelu medycznego sprawiły, że statystyki te nie były jeszcze bardziej zatrważające.
Mimo niezwykle ograniczonych możliwości dr Bonikowski starał się walczyć o życie każdego pacjenta‑współwięźnia. Wsławił się niezwykle ofiarną i mężną postawą, przynosił pomoc i ulgę katowanym przez
Niemców polskim patriotom [4]. Zachowały się liczne świadectwa byłych więźniów Zamku Lubelskiego,
w których dziękują swemu lekarzowi za pomoc, a często i za uratowanie życia. Wielką zasługą S.A. Bonikowskiego było także ukrycie i zabezpieczenie sześciu ksiąg
przyjęć pacjentów do szpitala więziennego Zamku Lubelskiego, co pozwoliło po zakończeniu wojny odtworzyć listę przebywających tam osób, udokumentować
śmierć bądź wyjaśnić los zaginionych, a także dokonać
opisu działania więziennego lazaretu. Był to także bardzo
dobry pomocniczy materiał dowodowy dla Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.
Stanisław A. Bonikowski odzyskał wolność 22 lipca
1944 roku, dzień wcześniej uciekający Niemcy zamordowali jeszcze 44 więźniów. Były to ostatnie ofiary tej gestapowskiej katowni [5,6].

Ponownie w wojsku
Po wyjściu z więzienia powrócił do pracy w Szpitalu
Miejskim w Siedlcach. 3 stycznia 1945 roku został powołany do służby wojskowej. Rejonowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach skierowała go na stanowisko młodszego lekarza (w stopniu plutonowego podchorążego)
1. batalionu 2. Samodzielnej Brygady Zaporowej. Z jednostką tą, wchodzącą w skład I Armii Wojska Polskiego, przeszedł cały szlak bojowy. Po zakończeniu działań
wojennych pełnił służbę lekarza wojskowego w jednostkach w Rudzie Pabianickiej, Łowiczu i Lublińcu, z czasem awansując na stopień majora [2]. W końcówce 1950
roku mjr lek. Stanisław A. Bonikowski powołany został
na przewodniczącego GWKL przy Szpitalu Garnizonowym w Żarach.
Przyszedł do placówki, która powstała w październiku
1944 roku jako 8. Polowy Ruchomy Szpital Chirurgiczny

(PRSzCh) i wraz z II Armią Wojska Polskiego przeszła cały
szlak bojowy, szczególnie odznaczając się podczas zabezpieczenia medycznego forsowania Nysy Łużyckiej.
W maju 1946 roku zakład został na stałe zakwaterowany w miejscowości Żóraw (obecnie Żary, niem. Sorau),
w budynkach byłego Brandenburskiego Zakładu Psychiatrycznego (w czasach rządów Hitlera niemieccy psychiatrzy dopuścili się tutaj w ramach tzw. akcji T4 eutanazji chorych psychicznie pacjentów). Przy każdym wojskowym szpitalu istniał dział orzeczniczy, który zajmował
się wydawaniem orzeczeń o stanie zdrowia rannych żołnierzy po przebytym leczeniu, określaniem ich zdolności
do dalszej służby wojskowej, potrzebie udzielenia urlopu
zdrowotnego etc. W warunkach trwających działań wojennych zadania te wypełniała Komisja Lekarska PRSzCh
nr 8, która powstała w styczniu 1945 roku i była integralną częścią placówki. Zadania orzecznicze były wykonywane jako praca dodatkowa przez lekarzy zajmujących etatowo inne stanowiska. Po zakończeniu wojny lazaret polowy został przekształcony w Szpital Garnizonowy, zaś funkcje orzecznicze przejęła utworzona przy nim
1 listopada 1945 roku GWKL. Niestety obowiązki orzeczników nadal pełnili lekarze zatrudnieni etatowo na oddziałach leczniczych, praca w komisji była więc dla nich
dodatkowym i mocno obciążającym obowiązkiem [7].
Dopiero przełom lat 1950/1951 przyniósł na tym polu
pewną pozytywną zmianę – utworzony samodzielny etat
przewodniczącego GWKL objął mjr lek. S.A. Bonikowski.
Był pierwszym w historii placówki medykiem, który poza
orzekaniem nie pełnił żadnych dodatkowych funkcji.
W momencie objęcia przez niego obowiązków służbowych pomieszczenia komisji znajdowały się w budynku nr 7, zaś dwóch dodatkowych nieetatowych członków komisji wyznaczał komendant szpitala spośród lekarzy mniej w danej chwili obciążonych zadaniami. Taki
sposób organizacji pracy rodził liczne napięcia i problemy dla przewodniczącego, gdyż stosunkowo duża (często zmieniająca się) grupa lekarzy brała udział w czynnościach orzeczniczych, ich codzienne obowiązki na oddziałach medycznych były źródłem spóźnień czy braku udziału w posiedzeniach komisji. Na szczęście mjr
dr Stanisław A. Bonikowski był już doświadczonym lekarzem, zawsze szukającym dialogu i porozumienia z innymi medykami, toteż potencjalne spory były w miarę
możliwości tłumione w zarodku. W stosunku do pacjentów, nawet zwykłych szeregowych, zachowywał się zawsze kulturalnie (nie jest to powszechną normą, język
„koszarowy” przenika niestety także do lazaretów wojskowych) i z poszanowaniem godności osobistej nawet
delikwentów podejrzewanych o symulację. Wychodził
z założenia, że lepiej udzielić urlopu zdrowotnego lub nawet zwolnić ze służby osobę, co do której ma się wątpliwości, niż skrzywdzić złym orzeczeniem naprawdę chorego (należy pamiętać, że możliwości diagnostyczne
były w tamtych czasach na znacznie niższym poziomie
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niż współcześnie, co owocowało zwiększoną możliwością popełniania błędów).
W 1953 roku, także dzięki jego staraniom, siedziba
GWKL została przeniesiona do świeżo wyremontowanego budynku nr 23, zajmując zachodnią część poddasza.
W ocenie mjr. S.A. Bonikowskiego nowe pomieszczenia
(gabinet lekarski, poczekalnia, rozbieralnia) w pełni odpowiadały potrzebom. Niewątpliwie głównym problemem organizacyjnym był brak choćby jednego etatowego członka GWKL, który odciążyłby w obowiązkach przewodniczącego. Ten ostatni wskazywał, że w momencie
przybycia do Żar posiadał I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych i mimo szczerych chęci, ze względu na obciążenie pracą orzeczniczą, nie zdołał uzyskać
w ciągu 6 lat II stopnia. Zapewne była to jedna z przyczyn
podjęcia przez S.A. Bonikowskiego decyzji o zakończeniu zawodowej służby wojskowej. 21 sierpnia 1957 roku
w stopniu podpułkownika na własną prośbę odszedł
do rezerwy, przenosząc się wraz z całą rodziną do Olsztyna. Swoją działalnością niewątpliwie położył podwaliny rozwoju w pełni nowoczesnego orzecznictwa wojskowo‑lekarskiego w Żarach [8].

była choroba nowotworowa, spoczął na tamtejszym
Cmentarzu Komunalnym [2].
Był medykiem, którego niezwykle traumatyczne
doświadczenia wojenne nie tylko nie pozbawiły chęci dalszego uprawiania zawodu, ale wręcz zahartowały
i ukształtowały na całe życie jako lekarza pełnego empatii, chęci pomocy, szanującego godność każdego człowieka bez względu na okoliczności. Taką postawę reprezentował także, będąc pierwszym etatowym przewodniczącym GWKL w Żarach, co w latach stalinowskiego terroru nie było wcale proste i oczywiste.
23 października 2015 roku z inicjatywy współautorów niniejszej publikacji odsłonięto w Żarach tablicę pamiątkową (autorem jej projektu jest Zbigniew Kopociński) dla uhonorowania wszystkich oficerów pełniących
niegdyś funkcję przewodniczącego Wojskowej Komisji
Lekarskiej w Żarach w 70. rocznicę jej powstania. Pod łacińską sentencją Wergiliusza „Sic itur ad astra” znajdujemy także nazwisko ppłk. lek. Stanisława A. Bonikowskiego, który część swego serca i duszy zostawił w stolicy polskich Łużyc, o czym w 40. rocznicę jego śmierci
warto przypomnieć.

W cywilu

Piśmiennictwo

W stolicy Warmii i Mazur objął obowiązki kierownika
Wydziału Zdrowia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, jednocześnie podjął pracę na stanowisku asystenta na Oddziale Wewnętrznym Szpitala Wojewódzkiego
im. Mikołaja Kopernika. Umożliwiło mu to dalszy rozwój
zawodowy i zdobycie II stopnia specjalizacji z zakresu
chorób wewnętrznych, uzyskał także II stopień specjalizacji z zakresu medycyny przemysłowej. W dalszych latach pełnił funkcję kierownika Miejskiej Przychodni Obwodowej przy ul. Kajki i kierownika Przychodni Przemysłowej z ul. Kętrzyńskiej. Aktywny członek Towarzystwa
Internistów Polskich i Towarzystwa Medycyny Pracy
oraz działacz Klubu byłych Więźniów Politycznych Zamku i Gestapo Lubelskiego [3].
Za swą ofiarną i nienaganną służbę został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia” oraz licznymi medalami wojskowymi (m.in. medalem „Za Odrę, Nysę i Bałtyk”, Odznaką Grunwaldzką, srebrnym medalem „Zasłużony na Polu
Chwały”). W wolnych chwilach zapalony myśliwy i gracz
w brydża. Podczas służby w Żarach należał do tutejszego Koła Łowieckiego „Ryś”. Uwielbiał wiersze Juliusza
Słowackiego, których kilkanaście znał na pamięć, był
także pod wrażeniem twórczości Henryka Sienkiewicza,
zwłaszcza trylogii. Żonaty, dumny ojciec dwójki dzieci:
Marty i Marka.
Ppłk lek. Stanisław Andrzej Bonikowski zmarł
29 czerwca 1977 roku w Olsztynie, przyczyną śmierci
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