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W³adys³aw Stryjeñski
1889  1956

Mogê powiedzieæ Ci na podstawie przekonania i dowiadczenia, ¿e trzeba
jak najlepsze myli w sobie hodowaæ, bo to zawsze promieniuje na zewn¹trz.
W. Stryjeñski, z listu do córki Wandy w 1941 r.1

Dnia 20 czerwca 2005 r. na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Babiñskiego w Krakowie-Kobierzynie ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ o treci: W tym domu w latach
19291939 mieszka³ dr W³adys³aw Stryjeñski, dyrektor Szpitala, senator II Rzeczypospolitej, twórca pierwszej w Krakowie, a drugiej w Polsce Poradni Zdrowia Psychicznego. Jego
serce i talent organizacyjny sprawi³y, ¿e Szpital by³ wspólnym
domem dla pacjentów i pracowników oraz ich rodzin. Swoj¹
wiedz¹ i prac¹ przyczyni³ siê do rozwoju polskiej psychiatrii.
Dopiero w III Rzeczypospolitej, 50 lat po mierci, mo¿liwe by³o uhonorowanie dra Stryjeñskiego tablic¹ pami¹tkow¹.
Jaka by³a droga ¿ycia lekarza, o którym pamiêæ przetrwa³a
przez dwa pokolenia?2
Rodzina Stryjeñskich herbu Tarnawa, przydomek Bystram,
pochodzi³a ze wsi Stryjna, w województwie lubelskim. Pierwsze udokumentowane wzmianki o niej pochodz¹ z wieku XV.
Cz³onkowie rodziny nie piastowali wysokich stanowisk, posiadali tytu³y zwyczajowe: Wojski Grodzieñski, Czenik Sanocki,
Stolnik Ksiêstwa ¯mudzkiego. Przyjêcie kalwinizmu na pewno
nie pomaga³o w uzyskiwaniu wysokich awansów. Odznaczali
siê wysok¹ kultur¹, posiadali bogate ksiêgozbiory, co u ówczesnej braci szlacheckiej nie by³o rzecz¹ czêst¹. Uczestniczyli
we wszystkich zrywach powstañczych. Pradziad W³adys³awa
by³ w armii kociuszkowskiej. Jego dziadek, Aleksander, z zawodu kartograf, uczestniczy³ w powstaniu listopadowym, po
jego upadku wyemigrowa³ do Szwajcarii, i tam wzbogaci³
szwajcarsk¹ kartografiê cennymi pracami. Stryj W³adys³aw za
udzia³ w powstaniu styczniowym zap³aci³ zes³aniem na Sybir.
W³adys³aw Stryjeñski urodzi³ siê w Krakowie. W domu,
w którym siê wychowa³, spotyka³a siê krakowska inteligencja.
1 Stryjeñska-Syrzistie A.M., Nasz Ojciec W³adys³aw (18891956).
[W:] Opowieæ o rodzinie Stryjeñskich, Poronin 19971999, s. 221.
Wydruk komputerowy wspomnieñ w archiwum prywatnym K. Bro¿ka
oraz w Pracowni Historii Psychiatrii Polskiej Instytutu Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie.
2 O inicjatorach reaktywowania pamiêci o doktorze Stryjeñskim
napisa³a córka Anna Monika, zamieszka³a w Poroninie, w licie do
K. Bro¿ka z 21.05.2006 r.: Zas³ug¹ dra Andrzeja Kowala jest uchylenie zas³ony niepamiêci jak¹ poprzedni ustrój przes³oni³ pamiêæ
mego Ojca. On ods³oni³ pamiêæ, a jego nastêpczyni z kolei na stanowisku dyrektora, dr Anna Przew³ocka, przejê³a pa³eczkê i zorganizowa³a umieszczenie tablicy pami¹tkowej. I doda³a o tekcie na tablicy:
...jego autork¹  jak równie¿ chyba i inicjatork¹ sporz¹dzenia tablicy
 jest p. El¿bieta Galus, urzêdniczka administracji Szpitala, któr¹ jako
zafrapowa³a sylwetka mego Ojca, poma³u ods³aniana i bardzo siê
w te prace zaanga¿owa³a. Jestem jej nies³ychanie wdziêczna.

Jego ojciec, Tadeusz, by³ znanym architektem, zaprzyjanionym, miêdzy innymi ze Stanis³awem Wyspiañskim. Brat Karol,
poszed³ w lady ojca i zdoby³ uznanie na polu architektury3.
Od 1900 r. Stryjeñski uczy³ siê w gimnazjum klasycznym
benedyktynów w Kremsmünster w Górnej Austrii, które ukoñczy³ w 1907 r. Marzeniem jego i powo³aniem  jak wspomina³a jego córka Anna Stryjeñska-Syrzistie  by³a dyplomacja i chcia³ pójæ do szko³y dyplomatycznej w Wiedniu.
Jego ojciec zadecydowa³ jednak inaczej. W latach 19071913
Stryjeñski studiowa³ medycynê na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie, a przez dwa semestry roku 1911 w uniwersytetach w Edynburgu i Pary¿u. Jako student przez dwa lata
pracowa³ w Pracowni Badañ Uk³adu Nerwowego przy Katedrze
Anatomii UJ, kierowanej przez prof. Adama Bochenka. Równolegle podj¹³ studia w zakresie psychologii i antropologii na
Wydziale Filozoficznym UJ, których nie ukoñczy³ z powodu
wybuchu I wojny wiatowej. W latach 19121914 by³ prezesem Towarzystwa Biblioteki Medyków UJ. W grudniu 1914 r.
otrzyma³ dyplom doktora wszech nauk lekarskich4.
W 1912 r., kontynuuj¹c tradycjê rodzinn¹, wst¹pi³ do Zwi¹zku Strzeleckiego w Krakowie pod pseudonimem Bystram.
Wówczas po raz pierwszy zetkn¹³ siê z Józefem Pi³sudskim.
Tak wspomina³ to spotkanie: By³o to w grudniu roku 1912.
Ju¿ od pewnego czasu s³ychaæ by³o zew piosenki strzeleckiej.
M³odemu trudno by³o jej nie s³yszeæ. Poszed³em do tajemniczej komendy, by ofiarowaæ swe us³ugi w organizacji s³u¿by
sanitarnej. Nie wiedz¹c, jak zostanê przyjêty, wylegitymowa³em siê biletem wizytowym, na którym widnia³ równie¿ tytu³
prezesa Biblioteki Medyków. W pokoju komendy by³y trzy
osoby: dwóch m³odszych w mundurach strzeleckich, jeden
niski o energicznej twarzy, drugi szczup³y, wysoki o bladej,
myl¹cej, zmêczonej twarzy. Podczas rozmowy, któr¹ prowadzi³em, zerka³em ku trzeciej postaci, nie zwracaj¹cej jakby
uwagi na to, o czym siê mówi³o. Wysoki, szczup³y pan o pochylonych plecach, w cywilnym ubraniu, z zarostem na twarzy,
z za³o¿onymi w tyle rêkami odbywa³ w tym ciasnym pokoiku
swój spacer tam i z powrotem. W tym niepokoju milcz¹cym
wyczuwa³o siê jednak skupiaj¹c¹ siê si³ê lwa w klatce. Po
skoñczonej rozmowie, w której zdecydowano utworzyæ sekcjê
3 Ksiêga rodzinna. Spucizna po Tadeuszu Stryjeñskim, Archiwum
PAN w Warszawie, nr zesp. 250/0 [III135]. Biogramy Aleksandra,
Karola i Tadeusza Stryjeñskich znajduj¹ siê w polskich encyklopediach, np.: Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2005, t. 26, s. 159.
4 Kêpiñski A., Winid B., Pó³tawska W., Dr W³adys³aw Stryjeñski
ur. 1889 r., zm. 1956 r., Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska, 1957, nr 1, s. 137140.
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medyków przy zwi¹zku strzeleckim, ów starszy pan (takim siê
wydawa³) przystan¹³ i poda³ mi rêkê. Takie by³o poznanie siê
prezesa Biblioteki Medyków z Komendantem5.
Poza organizacj¹ sekcji medyków, Stryjeñski uczestniczy³
w pracach organizacyjnych Zwi¹zku w Okrêgu Krzeszowickim. W lecie 1913 r. ukoñczy³ Szko³ê Zwi¹zku Strzeleckiego
w Stró¿y, Nowym Targu i Zakopanem. Po wybuchu wojny,
w Bibliotece Medyków sekcja medyków Zwi¹zku kompletowa³a wyposa¿enie sanitarne Pierwszej Kompanii Kadrowej.
Przed wymarszem jej oddzia³ów z Krakowa 6 sierpnia 1914 r.,
Stryjeñski otrzyma³ od Pi³sudskiego rozkaz: ...ob. Bystram
zorganizuje oddzia³ sanitarny.... Pocz¹tkowo dowodzi³ plutonem sanitarnym Kompanii, potem s³u¿y³ w I Brygadzie Legionów Polskich jako lekarz III baonu 1 pu³ku piechoty. Od maja
1916 r. kierowa³ oddzia³ami legionowymi przy Szpitalach
Czerwonego Krzy¿a w Nowym Targu, a od padziernika
w Rabce. W czerwcu 1917 r. powróci³ do 1 pu³ku piechoty
jako lekarz i zosta³ odkomenderowany do obozów wyszkolenia w Zambrowie i Ostrowie6. W lipcu 1917 roku nast¹pi³
tzw. kryzys przysiêgowy. Wiêkszoæ ¿o³nierzy I i III Brygady
Legionów odmówi³a, na polecenie Pi³sudskiego, z³o¿enia przysiêgi na wiernoæ cesarzom Niemiec i Austro-Wêgier. U podstaw tej decyzji le¿a³o przekonanie Komendanta, ¿e dalsza
walka legionistów u boku Niemiec i Austrii by³aby samobójstwem politycznym. Legionici z zaboru rosyjskiego zostali
rozbrojeni i osadzeni w obozach, Pi³sudski znalaz³ siê w twierdzy w Magdeburgu. Stryjeñski, obywatel austriacki, zosta³
zwolniony z Legionów w sierpniu 1917 r. i podj¹³ pracê
w nowo otwartym Krajowym Zak³adzie dla Umys³owo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie pod Krakowem. Pracowa³ tam
pod kierunkiem prof. Jana Mazurkiewicza.
W przededniu odzyskania niepodleg³oci, 1 listopada 1918 r.,
organizuj¹ce siê Wojsko Polskie powo³a³o go do s³u¿by sanitarnej. Zosta³ lekarzem naczelnym 4 pu³ku piechoty, w II Dywizji
Legionów. Na pocz¹tku 1919 r. polskie si³y zbrojne podjê³y
kontrofensywê przeciw oddzia³om Rosji bolszewickiej, wkroczy³y do Wilna, zajê³y Miñsk. Stryjeñski zosta³ odkomenderowany na rok na Front Litewsko-Bia³oruski. Zdobyte na froncie
dowiadczenia wykorzysta³ w polemice ze znanym ju¿ wówczas chirurgiem wojskowym, profesorem majorem Boles³awem
Szareckim, w zwi¹zku z jego praktycznymi wskazówkami dla
m³odych chirurgów, pracuj¹cych na froncie. Kto opatrywa³
jako lekarz baonu i pu³ku rannych w okopie, w ziemiance,
w lesie lub na szczerym polu,  pisa³  ten wyraziæ musi zdziwienie czytaj¹c te rady. Gdzie w warunkach polowych znaleæ wyjawione narzêdzia, jaka jest mo¿liwoæ wstawiania gumowych drenów, wo¿enia ciê¿ko rannych do szpitala?
Szarecki odpowiada³, ¿e w czasie pobytu na froncie przekona³
siê, ¿e panuje tam zupe³ny brak zrozumienia zasad opatrywania ran, nie za brak rodków i warunków prawid³owego ich
5

Stryjeñski W., Przed dwudziestu piêciu laty. [W:] Ksiêga jubileuszowa z okazji 75-lecia Bratniej Pomocy Medyków Uniwersytetu
Jagielloñskiego, Kraków 1938, s. 9091.
6 Bellert J., S³u¿ba sanitarna w I-szym Pu³ku Piechoty Legionów
w czasie bitwy pod Laskami (21.10.  26.10.1914 r.) [W]: Karabin
i nosze. Wspomnienia lekarzy i farmaceutów z lat 19141920, Warszawa 1936, t. 1, s. 4, 5; Majchrowski J.M., Pierwsza Kompania
Kadrowa, Kraków 1986, cz. 2, s. 1213; ten¿e, Pierwsza Kompania
Kadrowa. Portret oddzia³u, Kraków 2004, s. 17, 19, 20, 24, 26, 79,
80 (fot.); Milerska W., Nowak J.T., Zientara M., Legiony Polskie.
19141918. Zarys historii militarnej i politycznej, Kraków 1998,
s. 23, 58, 69; Soko³owski T., Rok 1914 w I Brygadzie, Lekarz Wojskowy, 1936, r. 28, nr 5/8, s. 413.

wykonania7. W marcu nastêpnego roku Stryjeñski zosta³
przeniesiony do Departamentu Sanitarnego Ministerstwa
Spraw Wojskowych (MSWojsk.) jako kierownik Wydzia³u
Statystycznego. W czasie gor¹cych dni sierpnia 1920 r., w okresie decyduj¹cej bitwy o Warszawê, by³ w dyspozycji Dowództwa Okrêgu Generalnego w £odzi. Po odrzuceniu oddzia³ów
bolszewickich na wschód, we wrzeniu tego¿ roku powróci³
do Dep. Sanitarnego MSWojsk. Pobyt w Warszawie umo¿liwi³
mu uczestniczenie w I Zjedzie Psychiatrów Polskich. Zosta³
cz³onkiem za³o¿ycielem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od sierpnia 1921 r. zosta³ odkomenderowany do Szpitala
Ujazdowskiego w Warszawie, jako starszy ordynator oddzia³u
psychiatrycznego, a we wrzeniu tego roku przeniesiony do
Szpitala Czerwonego Krzy¿a w Zakopanem8. W marcu 1922 r.
zosta³ zwolniony do Rezerwy WP w randze majora-lekarza9.
Po odejciu z wojska Stryjeñski powróci³ do pracy w szpitalu w Kobierzynie, którym kierowa³ wówczas doc. Juliusz
Morawski10. Przez cztery miesi¹ce roku 1924 przebywa³ jako
wolontariusz u Eugena Bleulera w Klinice Psychiatrycznej
Burghoelzli, Uniwersytetu w Zurychu.
Po mierci Morawskiego w 1929 r. zosta³ dyrektorem Szpitala dla Umys³owo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie11. Kontynuowa³ rozbudowê szpitala (w 1936 r. szpital liczy³ tysi¹c
³ó¿ek), podnosi³ poziom leczniczy i przede wszystkim dba³
o naukowy rozwój lekarzy. W okresie, gdy by³ dyrektorem,
pracownicy szpitala opublikowali 31 prac naukowych, kilka
w czasopismach naukowych szwajcarskich, niemieckich i francuskich. Organizowa³ dla oko³o dwustu osób personelu ¿ycie
kulturalno-owiatowe: teatr, urz¹dzenia sportowe, bibliotekê,
wycieczki, bale. Przy szpitalu funkcjonowa³y folwark, ogród,
sklep, przedszkole, zak³ady us³ug rzemielniczych, zak³adowa
stra¿ po¿arna. Utrzymywano rozleg³y park, a pracownicy posiadali obok swych domów ogródki.
W Krakowie Stryjeñski zorganizowa³ ambulatoryjn¹ opiekê psychiatryczn¹12. Idea zorganizowanej, fachowej opieki
pozazak³adowej, pomagaj¹cej osobom chorym psychicznie
wróciæ do normalnego ¿ycia w spo³eczeñstwie, g³oszona by³a
przez ruch higieny psychicznej, w który Stryjeñski by³ zaanga¿owany. W Stanach Zjednoczonych i niektórych pañstwach
7 Lekarz Wojskowy, t. 1, 1920, nr 31, s. 1315. Warto zauwa¿yæ, ¿e
Boles³aw Szarecki uchodzi za jednego z pionierów chirurgii wojennej.
8 Centralne Archiwum Wojskowe: Akta personalne i odznaczeniowe Stryjeñskiego, sygn. Ap 10682, 23628, KN 13.09.1933 r. (fot.).
9 Rocznik oficerski 1923, Warszawa 1923, s. 1152, 1216; Rocznik
oficerski rezerw 1934 (reprint), Londyn 2003, s. 213, 763; Rocznik
oficerów rezerwy, pospolitego ruszenia, w stanie spoczynku oraz
weteranów uczestników powstania narodowego 1863 r. 1925/1926,
Warszawa 1927, s. 4.
10 Stryjeñski W., Wspomnienia pomiertne. p. doc. dr Juliusz
Morawski, Rocznik Psychiatryczny, 1929, z. 9, s. 136142.
11 Gallus J., Dzieje Pañstwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Krakowie-Kobierzynie. Przegl¹d Lekarski, 1967,
r. 23, seria 2, nr 9, s. 654, 657; 70 lat w s³u¿bie chorym. 19171987.
Szpital im. Józefa Babiñskiego w Krakowie-Kobierzynie, Kraków
1987, s. 79 (fot.), s. 7576 (bibliografia artyku³ów Stryjeñskiego);
Stryjeñski W., Pañstwowy Zak³ad Psychiatryczny w Kobierzynie.
Sprawozdanie za rok 1928. Nowiny Psychiatryczne, 1930, r. 7, z. 12,
s. 174; ten¿e, Szpital Psychiatryczny w Kobierzynie. [W:] Szpitale
psychiatryczne w Polsce, 1973, t. 3, s. 2324, 5255.
12 Wg.: Gradziñski A., Stryjeñski W., O opiece pozazak³adowej
nad psychicznie chorymi na terenie miasta Krakowa. Polska Gazeta
Lekarska, 1932, nr 48, s. 879882. Artyku³ ma wyranie zaznaczon¹
czêæ teoretyczn¹ omawiaj¹c¹ problematykê opieki psychiatrycznej,
czêæ niew¹tpliwie autorstwa Stryjeñskiego.
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europejskich powo³ano ju¿ wówczas odpowiednie orodki. Za
ich przyk³adem posz³a Warszawa, która zorganizowa³a tego
typu poradniê w ramach szpitala w. Jana Bo¿ego, przy wspó³udziale Towarzystwa Pomocy Chorym Psychicznie.
Z inicjatywy Stryjeñskiego powsta³a w roku 1929 druga
taka poradnia na terenie Polski, w Krakowie. Pocz¹tkowo
Stryjeñski kierowa³ ni¹ osobicie, póniej pozostawa³a pod jego
czujnym nadzorem. Jej zadaniem by³a opieka lekarska w okresie rekonwalescencji pacjentów, wprowadzanie ich w nowe
¿ycie, a tak¿e pomoc materialna i spo³eczna. Stryjeñski by³
przekonany, ¿e nawet skromna pomoc materialna, interwencja lekarza lub pielêgniarki, poznanie chorego w domu, w rodowisku gdzie przebywa, dostarczenie bezp³atnego lekarstwa
ma kolosalne znaczenie dla utrzymania pacjenta w opiece domowej i odci¹¿eniu i tak ju¿ przepe³nionych szpitali psychiatrycznych. W 1932 r. poradnia udzieli³a wsparcia 106 chorym.
Przychodnia boryka³a siê z trudnociami. W okresie ostrego
kryzysu gospodarczego w latach 19301931 zasi³ki ograniczono do minimum, oferuj¹c w zamian pomoc w naturze, np. bony
obiadowe, miejsca w domach noclegowych. Brakowa³o pieniêdzy na zorganizowanie schroniska, brakowa³o miejsc pracy
dla chorych, tego istotnego elementu leczniczego uwiadamiaj¹cego im, ¿e stali siê znowu wartociow¹ jednostk¹ spo³eczeñstwa. Ale przede wszystkim, co by³o dla Stryjeñskiego
szczególnie bolesne, brakowa³o mo¿liwoci leczenia niedorozwiniêtych oraz psychicznie chorych dzieci i m³odzie¿y. Po
wojnie skieruje swoje zainteresowania na tê problematykê.
Poczucie braku przygotowania w zakresie administracji i zagadnieñ prawnych sk³oni³o go do podjêcia piêcioletnich studiów
na Wydziale Prawa UJ. W 1936 r. uzyska³ tytu³ magistra praw.
W tej problematyce sta³ siê niekwestionowanym specjalist¹.
Jego g³os doradczy  podkrelali jego uczniowie13  w sprawach normalizacji ustawodawstwa psychicznie chorych, alkoholików oraz w innych zagadnieniach zwi¹zanych z psychiatri¹ by³ wysoce ceniony przez czynniki ustawodawcze. By³
bieg³ym s¹dowym o olbrzymim  mo¿e najwiêkszym w Polsce
 dowiadczeniu w tej dziedzinie.
Na ile pozwala³y mu obowi¹zki, prowadzi³ dzia³alnoæ
naukow¹. Wyg³asza³ referaty na zebraniach naukowych Oddzia³u Krakowskiego14 i przede wszystkim na zjazdach ogólnopolskich Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP).
W 1926 r. na VI zjedzie psychiatrów w Krakowie omówi³
wspó³czesne pogl¹dy na schizofreniê15. Ten obszerny i krytyczny wyk³ad przegl¹dowy by³ niew¹tpliwie owocem jego
krótkiej wspó³pracy z Bleulerem. Przegl¹d pogl¹dów, szczególnie psychiatrów niemieckich, na stany przygnêbienia wieku
podesz³ego przedstawi³ rok póniej na VII zjedzie w Kocborowie. Jego zdaniem, psychiatria zbyt ma³o docenia zwi¹zek
mia¿d¿ycy têtnic ze stanem narz¹dów wewnêtrznego wydzielania i uk³adów wegetatywnych, tak wa¿nych dla ¿ycia
nastrojowego i wzruszeniowego16. W 1934 r. by³ wspó³organi13

Kêpiñski A., Winid B., Pó³tawska W., op. cit., s.139.
14 Np. w latach 1926/28 w Oddziale Krakowskim PTP wyg³osi³:
O metodzie psychodiagnostycznej Rorschacha, Przypadek stanu poencefalitycznego z napadami snu, Wra¿enia z kongresu psychiatrów
i neurologów francuskich w Antwerpii i wycieczka psychiatryczna do
Holandii. [W:] Sprawozdania z oddzia³ów Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego. Oddzia³ Krakowski za r. 1926/28, Rocznik Psychiatryczny, 1929, z. 10, s. 182183.
15 Stryjeñski W., Wspó³czesne pogl¹dy na schizofrenjê. Rocznik
Psychiatryczny, 1927, z. V, s.123.
16 Stryjeñski W., Stany przygnêbienia wieku podesz³ego. Polska
Gazeta Lekarska, 1938, r. 17, nr 43, s. 873875. Ponowne zaintereso-
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zatorem XIV Zjazdu PTP w Krakowie. W trzecim dniu zjazdu,
odbywaj¹cym siê w szpitalu w Kobierzynie, omawiano zaburzenia reaktywne psychiczne i nerwowe w wietle orzecznictwa
s¹dowo-lekarskiego i ubezpieczeñ spo³ecznych, problematykê
szczególnie blisk¹ Stryjeñskiemu. Jego odczyt o problemach
psychiatrycznych zwi¹zanych z nowym kodeksem karnym
wywo³a³ o¿ywion¹ dyskusjê, podnoszono wa¿noæ przedstawionego problemu17.
W kwietniu 1936 roku Stryjeñski wzi¹³ udzia³ w Zjedzie
Polskiego Towarzystwa Eugenicznego w Krakowie, którego
g³ównym tematem by³ projekt szeroko wówczas dyskutowanej
ustawy eugenicznej. Projekt zosta³ omówiony przez Stefana
Pieñkowskiego z UJ, który ze stanowiska lekarsko-psychiatrycznego kwestionowa³ celowoæ sterylizacji. Wtórowa³ mu
Stryjeñski, który z punktu widzenia prawnego, uzasadni³
w swoim referacie sprzeciw wobec metod przymusowej sterylizacji18. Zabiera³ równie¿ g³os w sprawie dziedzicznoci
i hamowania rozrodu w czasie zjazdu psychiatrów polskich
w Lublinie i Che³mie w grudniu tego roku. Niestety, oprócz
krótkiej wzmianki, pogl¹dy Stryjeñskiego na ten temat nie zosta³y opublikowane.
W 1938 r. w Poznaniu-Owiñskach przedstawi³ uczestnikom XVIII zjazdu psychiatrów pojêcie niebezpieczeñstwa dla
porz¹dku prawnego. Sugerowa³, by w zakresie badañ naukowych zrewidowaæ szereg zagadnieñ, opracowanych ju¿ dawniej przez psychopatologiê s¹dow¹. Koniecznie jest ustalenie, które stany chorobowe s¹ szczególnie podatnym
pod³o¿em do czynów zabronionych i do jakich czynów. Poniewa¿ nie ka¿da choroba psychiczna usposabia do czynów
kryminalnych, nale¿y zbadaæ, jakie fazy choroby lub jakie
w³aciwoci przebiegu sprzyjaj¹ pope³nianiu czynów niepo¿¹danych. Psychiatria, niezale¿nie od swoich g³ównych zadañ,
jakimi s¹ badania naukowe, leczenie i opieka nad psychicznie
chorymi, musi powiêciæ czêæ swoich usi³owañ na unieszkodliwienie skutków kryminalnych chorób psychicznych «ad
securitatem proximorum»19.
Uczestniczy³ w zjazdach miêdzynarodowych powiêconych psychiatrii i neurologii w Genewie, Lille, Antwerpii,
Zurychu, Kopenhadze. Nale¿a³ do wspó³za³o¿ycieli S³owiañskiego Towarzystwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, powo³anego na XIII Zjedzie PTP, zorganizowanym w ramach
XIV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Poznaniu
w 1933 r.20.
Stryjeñski powa¿nie traktuj¹cy sprawy spo³eczne, nie
móg³ nie zaanga¿owaæ siê w przeciwdzia³anie na³ogowi pijañstwa. W wyg³oszonym w 1930 r. w ramach Tygodnia Trzewoci odczycie21 twierdzi³, ¿e alkoholizm, nawet mierny,
jest szkodliwy dla organizmu narodowego ze wzglêdów ekonomicznych, wp³ywa bowiem negatywnie na pracê fizyczn¹
i umys³ow¹. Alkoholizm ujemnie wp³ywa tak¿e na przyrost
wanie psychiatrów t¹ tematyk¹ sk³oni³o Stryjeñskiego do opublikowania swojego wyk³adu 11 lat po jego wyg³oszeniu.
17 Sprawozdanie z XIV-go Zjazdu Psychjatrów Polskich w Krakowie 1921.V.1934. Rocznik Psychiatryczny, 1934, z.XXIII, s.148.
18 Z Polskiego Towarzystwa Eugenicznego. Z Rady G³ównej. Zagadnienia Rasy. 1936, t. X, nr 2, s. 160.
19 Stryjeñski W., Pojêcie niebezpieczeñstwa dla porz¹dku prawnego. Czasopismo S¹dowo-Lekarskie, 1938, r. 11, nr 3, s. 214223.
Streszczenie referatu: Higiena Psychiczna, 1938, nr 12, s. 239.
20 Pamiêtnik XIV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Poznaniu 1115.09.1933 r., Poznañ 1933, t. 2, s. 598.
21 Stryjeñski W., Z przejawów spo³ecznych alkoholizmu. Trzewoæ, 1931, nr 13, s. 39.
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ludnoci i mo¿na siê obawiaæ, ¿e nawet przy przys³owiowej
p³odnoci s³owiañskiej, o jakiej Bismarck swego czasu mówi³,
przyrost ten w niedalekiej przysz³oci mo¿e byæ ujemny. Niemniej nie tylko chodzi  jego zdaniem  o iloæ, ale przede
wszystkim o jakoæ przysz³ych polskich pokoleñ pod wzglêdem fizycznym i umys³owym, chodzi o przysz³oæ rasy, jako
takiej. Zatem wed³ug Stryjeñskiego walka z alkoholizmem jest
walk¹ o jak najlepsz¹ rasê, jest zagadnieniem eugenicznym
(ostatni cytat zosta³ przez autora wyt³uszczony). Stryjeñski ostro
skrytykowa³ martwoæ przepisów ustawy przeciwalkoholowej,
a nawet jawne gwa³cenie jej paragrafów, pod p³aszczykiem
pseudopatriotycznym. Pozytywnym przyk³adem, aczkowiek
radykalnym i kosztownym rozwi¹zania problemu alkoholizmu
by³a, w jego oczach, prohibicja amerykañska.
W grudniu 1937 r. do³¹czy³ swój g³os w dyskusji na temat
stanu szpitalnictwa na terenie Ma³opolski. Stwierdza³, ¿e zasada powszechnego leczenia, przewidziana w roku 1875 przez
ustawodawstwo austriackie, mówi¹ca o pokrywaniu kosztów
leczenia przez samorz¹d, za³ama³a siê: szpitale odmawiaj¹
przyjmowania chorych. W województwie krakowskim i w samym Krakowie brakuje minimum 1000 miejsc w szpitalach
psychiatrycznych, a opieka nie jest zró¿nicowana. Sprawy
szpitalnictwa stoj¹ le, bo nie ma nikogo, kto by chcia³ siê
tym zaj¹æ. Aktywna postawa prasy i spo³eczeñstwa  jak wierzy³  mo¿e przyczyniæ siê do zmiany tej sytuacji22.
Pe³ni³ szereg funkcji spo³ecznych: w latach 19351939 by³
prezesem Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie i jednym
z trzech wiceprzewodnicz¹cych Naczelnej Izby Lekarskiej
w Warszawie. Nale¿a³ do Zarz¹du G³ównego PTP w Warszawie i Zarz¹du Oddzia³u Krakowskiego PTP. By³ tak¿e cz³onkiem Zarz¹du Okrêgu Krakowskiego Zwi¹zku Lekarzy Pañstwa Polskiego23.
Stryjeñski otrzyma³ wiele odznaczeñ m.in.: Odznakê I Brygady Za Wiern¹ S³u¿bê, Odznakê Frontu Litewsko-Bia³oruskiego, Krzy¿ Niepodleg³oci (1933), dwukrotnie Z³oty Krzy¿
Zas³ugi (1938, 1939).
Pogl¹dy polityczne Stryjeñskiego ukszta³towa³y siê w okresie Legionów. Pozosta³ wierny ich tradycji i myli politycznej
Pi³sudskiego. Nale¿a³ do Zwi¹zku Legionistów Polskich, by³
komendantem Krakowskiego Ko³a 1 Pu³ku Piechoty Legionów
Polskich. Obca i wroga by³a mu mentalnoæ endecka. Zwi¹zany
z ludmi, którzy  podobnie jak on  mieli legionow¹ przesz³oæ, tworzy³ w roku 1937 na terenie Krakowa Obóz Zjednoczenia Narodowego, OZN. Ta sanacyjna organizacja, o wyranie zarysowanym nacjonalistycznym obliczu, zmierza³a do
zjednoczenia Polaków wobec narastaj¹cej groby wojny. Stryjeñski zosta³ przewodnicz¹cym Okrêgu Krakowskiego OZN.
Z ramienia tej partii zosta³ wybrany w województwie krakowskim, w listopadzie 1938 r., senatorem V kadencji Senatu II RP.
W parlamencie uczestniczy³ w pracach Komisji Zdrowia24.
Wybuch II wojny wiatowej zasta³ go w zwi¹zku z pe³nionymi obowi¹zkami w Warszawie. Wraz z administracj¹ pañstwow¹ znalaz³ siê wród ewakuowanych do Rumunii. W obo22

Protokó³ posiedzenia naukowego z 15.XII.1937 r. Towarzystwa Krakowskiego Lekarskiego. Polska Gazeta Lekarska, 1938,
nr 16, s. 329.
23 Nasierowski T., wiat lekarski w Polsce (II po³owa XIX w.
 I po³owa XX w.). Idee. Postawy. Konflikty, Warszawa 1992, s. 56;
Rocznik Lekarski na 1936 rok, Warszawa 1936, r. 2, s. 351, 380, 402,
1173, 1228; Z Naczelnej Izby Lekarskiej. Komunikat 1 (Kadencja V.
19351939), Dziennik Urzêdowy Izb Lekarskich, 1935, r. 6, nr 7, s. 232.
24 Kto by³ kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994,
s. 551 (fot.); Zieleniewski L., Sejm i Senat. 19381943, Warszawa
1939, s. 367 (fot.).

zie internowanych w Buzau, w Rumunii, by³ jednym z organizatorów ¿ycia obozowego. Jego starania o przyjêcie do Armii
Polskiej organizowanej we Francji nie powiod³y siê: w³adze
emigracyjne by³y zdecydowanie niechêtne wobec ludzi z obozu sanacji. W listopadzie 1940 r. osiedli³ siê w Szwajcarii,
gdzie mia³ rodzinê jeszcze z czasów pobytu dziadka w tym
kraju. Od lipca 1941 r. do kwietnia 1946 r. pracowa³ w Szpitalu dla Psychicznie Chorych w Wil, w kantonie w Sankt
Gallen. Literackie zami³owania pomog³y mu przetrwaæ trudny okres jego ¿ycia w prowincjonalnym szpitalu psychiatrycznym  pisze Anna Stryjeñska-Szirzistie. W Wil, wraz z kuzynem Aleksandrem Cingria, przet³umaczy³ Niebosk¹ komediê
Zygmunta Krasiñskiego i opublikowa³ j¹ w Nova et Vetera
(Revue catholique pour la Suisse Romande. XVII me Annie,
1942, nr 3, s. 248306).
Opónia³ swój powrót do kraju obawiaj¹c siê represji ze
strony w³adz komunistycznych. Jednak w kwietniu 1946 r. powróci³ do Polski i stara³ siê, na ile to by³o mo¿liwe, reaktywowaæ swoj¹ przedwojenn¹ dzia³alnoæ. W Krakowie, w ramach
Pañstwowego Instytutu Higieny Psychicznej, zorganizowa³
i kierowa³ Poradni¹ Zdrowia Psychicznego, jedn¹ z pierwszych
w powojennej Polsce. Poradniê przekszta³ci³ w Wojewódzk¹
Przychodniê Zdrowia Psychicznego i by³ jej dyrektorem od
1950 r. Zainicjowa³ organizowanie poradni zdrowia psychicznego w powiatach. W latach 19461948 by³ konsultantem
neurologicznym w Ubezpieczalni Spo³ecznej w Krakowie. Pe³ni³ funkcje kierownicze w Zarz¹dzie Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (19461947)25. By³ tak¿e cz³onkiem Wojewódzkiego Komitetu Spo³ecznego do Walki z Alkoholizmem.
W 1947 r. uczestniczy³ w II Zjedzie Higieny Psychicznej,
wci¹¿ jeszcze tolerowanej przez w³adze partyjne. Zjazdowi
przewodniczy³ Marcin Kacprzak, a g³ówne referaty powierzono m.in. Stryjeñskiemu (Norma w higienie psychicznej),
A. Dryjskiemu, psychologowi (Psychika i zdrowie) i Kazimierzowi D¹browskiemu (Pojêcie zdrowia psychicznego).
Stryjeñski odwo³a³ siê do wypowiedzi na I Zjedzie, w czasie
którego ubolewano, ¿e ¿adna nauka nie podjê³a siê sprecyzowania pojêcia zdrowia psychicznego i prawid³owego rozwoju.
Powo³uj¹c siê na szereg filozofów, w tym Jaspersa, Stryjeñski
swoj¹ bardzo humanistyczn¹ wypowied zakoñczy³ s³owami
Traktatu o metodzie Kartezjusza. Twierdzi³ on, ¿e duch silnie
zale¿y od stanu i temperamentów narz¹dów cia³a, ¿e w medycynie szukaæ nale¿y sposobów, które uczyni³yby ludzi bardziej roztropnymi. Wszak¿e  pisze Kartezjusz  wszystko
co w medycynie wiemy jest prawie niczym w porównaniu do
tego, co pozostaje do zbadania26.
Stryjeñski kontynuowa³ prace nad projektami ustawy psychiatrycznej. Proponowa³, by z³¹czyæ dwa cz³ony akcji spo³eczno-lekarskiej w dziedzinie zdrowia psychicznego, a mianowicie wszelkie dzia³ania zwane higien¹ psychiczn¹ oraz
lecznictwo i opiekê nad osobami chorymi psychicznie. Podbudow¹ prawn¹ dla takiego zespolenia mia³a staæ siê Ustawa
o ochronie zdrowia psychicznego. Takie szerokie spojrzenie,
traktuj¹ce sprawy szpitalnictwa psychiatrycznego jako wa¿ne
ogniwo ³adu i postêpu spo³ecznego, by³o nowe w prawodawstwie. Stryjeñski wypowiada³ siê za powszechnym dostêpem
do szpitali, niezale¿nie od warunków materialnych chorego.
Twierdzi³, ¿e dla w³aciwego funkcjonowania opieki psychiatrycznej potrzeba minimum 24000 ³ó¿ek, co przekracza mo¿li25

Kronika izb lekarskich w Polsce w latach 19452005. Opracowanie i komentarz Z. Winiewski, Warszawa 2005, s. 39.
26 Stryjeñski W., Norma w higienie psychicznej. Zdrowie Psychiczne, 1948, r. 2 (1947), nr 24, s. 1625.
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woci w³adz lokalnych. Niew³aciwe przestrzenne rozmieszczenie szpitali psychiatrycznych w Polsce wymaga centralnego
rozdzia³u ³ó¿ek, co jest argumentem za nacjonalizacj¹ szpitali.
Przysz³a Ustawa powinna mieæ zapis o przymusowej hospitalizacji, jeli chory jej potrzebuje, a rodzina lub lokalne w³adze
nie s¹ tym zainteresowane. Postulowa³, by do szpitala psychiatrycznego przyjmowaæ na podstawie skierowania lekarskiego.
Kontrola agend rz¹dowych powinna byæ ograniczona do przypadków, gdy rodzina domaga siê wypuszczenia chorego, ale
nawet wówczas decydowaæ winna specjalna komisja, z lekarzami w swoim sk³adzie. Zdaniem Stryjeñskiego, w Ustawie
powinien siê znaleæ przepis dotycz¹cy obowi¹zkowego leczenia chronicznych alkoholików. Powinny byæ tak¿e zorganizowane dla nich ró¿norodne formy pomocy, zwi¹zane ze szpitalami. Postulat ten by³ wówczas nowoci¹. Uzasadnia³ go tym,
¿e w dziedzinie alkoholizmu mamy do czynienia nie tylko ze
skutkami daj¹cymi siê zdefiniowaæ od strony neuropsychicznej, lecz równie¿ z pewnymi typami ludzkimi, nad którymi
nadzór higieniczno-psychiczny jest konieczny (s. 152153).
Za przymusem przemawiaj¹ wzglêdy lekarskie, psychologiczne i socjalne. Dla osób bêd¹cych w konflikcie z prawem powinny powstaæ specjalne szpitale. Stryjeñski d¹¿y³ do takich
sformu³owañ ustawy, które zdjê³yby ze szpitali psychiatrycznych piêtno zak³adów detencyjnych, by podkrela³y zasadê
stosowania otwartych drzwi i zasady niekrêpowania chorych27.
Stryjeñski opublikowa³ ponad 20 artyku³ów, w tym kilka
w jêzyku niemieckim i francuskim. W rêkopisie pozosta³o kilka prac. Podejmowa³ kwestie psychiatrii s¹dowej, organizacji
opieki nad psychicznie chorymi, problematykê alkoholizmu28,
higieny psychicznej, zaburzeñ psychicznych inwolucyjnych,
psychiatrii dzieciêcej29. Prowadzi³ prace dowiadczalne, m.in.
wspólnie z J. Drettlerem przeprowadzi³ badania dotycz¹ce
najmniejszej dawki drgawkorodnej kardiazolu u królików (Polska Gazeta Lekarska, 1939, r. 18, nr 6, s. 113114). Diagnostyki w psychiatrii dotyczy jego praca napisana wspólnie
z St. Kielczewskim o znaczeniu odczynu Spatza w rozpoznaniu pora¿enia postêpuj¹cego (Polska Gazeta Lekarska, 1925,
r. 4, nr 48, s. 10121014). Pisa³ prace kazuistyczne np. o eunuchoidyzmie z zaburzeniami psychicznymi. Mia³ du¿¹ kulturê
humanistyczn¹, interesowa³ siê literatur¹ piêkn¹ i histori¹.
Owocem tych zainteresowañ by³a praca z pogranicza historii
medycyny i historii prawa na temat próby zamachu Micha³a
Piekarskiego, szlachcica z ewidentnymi zaburzeniami psychicznymi, na króla Zygmunta III. Autor wykaza³ w niej niezwyk³¹
znajomoæ epoki i ówczesnych zagadnieñ prawnych. (Przegl¹d
Lekarski, 1949, r. 5, nr 10, s. 322328).
27 Stryjeñski W., Sprawy szpitali psychiatrycznych w zwi¹zku
z projektem ustawy o ochronie zdrowia psychicznego ludnoci. Szpitalnictwo Polskie, 1948, r. 1, nr 34, s. 391406. Jego Projekt Ustawy
Psychiatrycznej opublikowany z rêkopisu powiela w znacznej czêci
powy¿szy artyku³. [W:] Ustawodawstwo psychiatryczne. Materia³y
do dyskusji, Warszawa 1959, cz. 2, s. 143160. Tak¿e: Tezy do norm
prawnych w odniesieniu do psychicznie chorych, (z rêkopisu rok 1952),
tam¿e, s.161168.
28 m.in. Zagadnienia prawne zwi¹zane z alkoholizmem. [W:] Zagadnienia alkoholizmu w wietle referatów wyg³oszonych na III Zjedzie Higieny Psychicznej, Warszawa 1950, s. 514.
29 m.in. W sprawie etiologii choroby Downa, Pediatria Polska,
1957, t. 32, z. 4, s. 401408. Wyg³osi³ odczyt w oddziale krakowskim
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w 1950 r. pt. Zasiêg i rozwój
psychiatrii dzieciêcej. Streszczenie wyk³adu opublikowano w sprawozdaniu z posiedzeñ Towarzystwa, Pediatria Polska, 1950, t. 24,
nr 9, s. 828.

V
Stryjeñski ca³y swój wysi³ek skupia³ na pracy organizacyjnej i spo³ecznej, choæ praca naukowa i dydaktyczna by³a jego
marzeniem. W 1937 r. otrzyma³ propozycjê pracy w Wydziale
Lekarskim Uniwersytetu Poznañskiego, ale na przeszkodzie
stan¹³ brak habilitacji. W latach 19321939 wyk³ada³ psychopatologiê dziecka w Studium Pedagogicznym UJ. W semestrze
letnim 1941 r. wyk³ada³ psychiatriê, psychologiê i medycynê
s¹dow¹ w obozie uniwersyteckim w Winterthur dla internowanych polskich ¿o³nierzy, którzy studiowali na Polskim Wydziale Lekarskim przy Uniwersytecie w Zurychu. W 1947 r. podj¹³
ponownie wyk³ady zlecone na UJ: psychopatologiê dziecka
w Studium Pedagogicznym Wydzia³u Humanistycznego i psychologiê na Wydziale Prawa. Do 1950 r. prowadzi³ te¿ wyk³ady w Uniwersyteckiej Szkole Pielêgniarsko-Po³o¿niczej na
Wydziale Lekarskim30. W 1951 r. otrzyma³ propozycjê objêcia
Katedry i Kliniki Psychiatrii w organizuj¹cej siê Akademii
Medycznej w Szczecinie w charakterze zastêpcy profesora, ale
propozycjê wycofano ze wzglêdów politycznych.
Do jego uczniów nale¿eli m.in. Antoni Kêpiñski. Jan Mas³owski, biograf Kêpiñskiego pisa³ o relacji mistrz-uczeñ, StryjeñskiKêpiñski: Ten znany krakowski psychiatra ( ) by³ blisko
30 lat starszy od Kêpiñskiego, który ¿ywi³ do niego szczególny
szacunek, tak wielki, jakim póniej nie obdarzy³ ju¿ ¿adnego
psychiatry, aczkolwiek powa¿a³ swoich szefów i umia³ oceniæ
ich walory. Mimo ró¿nicy wieku i dowiadczenia zadzierzgnê³a siê miêdzy nimi serdeczna przyjañ. ( ) W rêkopisie
Przedmiotu i zakresu psychiatrii Kêpiñski umieci³ nastêpuj¹c¹ ocenê: «Dr W³adys³aw Stryjeñski, cz³owiek niespotykanej skromnoci i prawoci, o umyle humanistycznym i g³êbokiej wiedzy psychiatrycznej. ( ) Dla dr Stryjeñskiego nie by³o
przypadków nieciekawych ( )  ka¿dy chory fascynowa³ go
jako cz³owiek swoim nies³ychanym bogactwem prze¿yæ i konfliktów. Tego w³anie humanistycznego podejcia do pacjenta
stara³ siê nas uczyæ»31.
Po roku 1952, w okresie stalinizmu, aktywnoæ spo³eczna
i naukowa Stryjeñskiego zosta³a bardzo ograniczona. Zmar³
w Zakopanem. Zosta³ pochowany na Cmentarzu Rakowickim
w Krakowie, w grobowcu rodzinnym. Jego córka Anna wspomina³a: Prof. Kêpiñski z m³odymi psychiatrami przenieli na
ramionach trumnê z kaplicy do grobowca. By³o tylko jedno
przemówienie: dr G. monotonnym g³osem odczyta³ z kartki
kilka dat z ¿yciorysu. W ten sposób mog³aby przemówiæ kierowniczka dzia³u kadr I tylko prof. Kêpiñski pozosta³ wierny
jego pamiêci do koñca swych dni. To on ufundowa³ marmurow¹
tablicê na grobowcu, on opiekowa³ siê moj¹ Mam¹, odwiedza³
j¹ wraz z ¿on¹, przemi³¹ pani¹ Jadzi¹ ( ). Pomaga³ te¿
Mamie finansowo, posy³aj¹c co miesi¹c pieniê¿n¹ zapomogê,
rzekomo z Towarzystwa Psychiatrycznego. Przypadkowo sprawa siê wyda³a i okaza³o siê, ¿e zapomoga ta idzie z prywatnej
kieszeni Profesora. (...) Wiele nam pomóg³. Wspania³y cz³owiek. By³ naszym oparciem w ciê¿kich chwilach 32.
30

Archiwum Uniwersytetu Jagielloñskiego: Teczka osobowa
Stryjeñskiego, sygn. S III 246; Wyk³ady zlecone na Wydziale Prawa,
sygn. S III 218; Wyk³ady zlecone na Studium Pedagogicznym, sygn.
S III 220.
31 Jakubik A., Mas³owski J., Antoni Kêpiñski. Cz³owiek i dzie³o,
Warszawa 1981, s. 99, 100.
32 Stryjeñska-Syrzistie A.M., op. cit., s. 219. Biograf Kêpiñskiego
te¿ o tym fakcie pisze: Wdow¹ po dr Stryjeñskim i jego rodzin¹ opiekowa³ siê d³ugie lata, psychicznie i materialnie, co miesi¹c wysy³a³
pieni¹dze, jak¿e jemu samemu potrzebne. Jakubik A., Mas³owski J.,
op. cit., s. 100.
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Uczniowie tak wspominali swojego mistrza: Stryjeñski
by³ cz³owiekiem, który nigdy o swe sprawy nie zabiega³,
niczego dla siebie nie wymaga³ i nigdy dla siebie o nic nie
prosi³. Wymagania ¿yciowe mia³ nies³ychanie skromne. Ujmowa³ wszystkich swoj¹ prostot¹ i osobistym czarem. Umys³
mia³ bardzo ¿ywy i ch³onny, zawsze pe³en zainteresowañ dla
problematyki psychiatrycznej. Nie zacienia³ siê do jednego
kierunku w psychiatrii, ale stara³ siê wyrobiæ swój w³asny
krytyczny pogl¹d na ró¿ne szko³y psychopatologiczne ( ).
Najwa¿niejszy dla niego by³ zawsze ¿ywy cz³owiek, nie
teoria ( ). Stryjeñski by³ gor¹cym patriot¹ ( ). Po wojnie,
mimo ¿e mia³ obywatelstwo szwajcarskie i dogodne warunki
bytowe w Szwajcarii, wróci³ do Polski, gdzie czeka³o go ¿ycie
niezbyt ³atwe.
Zas³ugi Stryjeñskiego dla polskiej psychiatrii na przestrzeni 39 lat jego pracy (19171956) s¹ olbrzymie. Mo¿na je uj¹æ
w trzy punkty: 1) praca naukowa, 2) organizacyjno-spo³ecznos¹dowa, oraz 3) dydaktyczna ( ).
W okresie przedwojennym zas³ug¹ Stryjeñskiego na polu
organizacyjno-spo³ecznym by³o: 1) stworzenie ze Szpitala
w Kobierzynie placówki o wysokim poziomie leczniczym
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i naukowym, walka o polepszenie opieki nad psychicznie chorymi, 2) zainicjowanie opieki pozazak³adowej w woj. krakowskim, 3) czynny udzia³ w G³ównym Zarz¹dzie Towarzystwa
Psychiatrycznego.
Po wojnie najwiêksz¹ zas³ug¹ Stryjeñskiego by³o zorganizowanie Poradni Zdrowia Psychicznego w Krakowie. Z poradni tej stworzy³ wysoko postawiony orodek psychiatrii dzieciêcej i orodek opieki pozazak³adowej. (...)
Nale¿y te¿ powiedzieæ kilka s³ów o bezporednim wp³ywie, jaki Stryjeñski wywiera³ na osoby, których by³ prze³o¿onym: wielu m³odych lekarzy i psychologów nauczy³ stawiaæ
pierwsze kroki w psychiatrii, uczy³ szacunku dla cz³owieka
psychicznie chorego, cierpliwoci w badaniu psychiatrycznym,
³agodnoci i stanowczoci w postêpowaniu z chorymi. Postaæ
Stryjeñskiego, cz³owieka bez skazy, prostego, skromnego, który
z pe³nym szacunku humanitaryzmem odnosi³ siê do ka¿dego,
a zw³aszcza do chorego psychicznie, cz³owieka o wewnêtrznej pogodzie ducha i o du¿ym poczuciu humoru, bêdzie dla
wielu, którzy go znali, wzorem prawdziwego psychiatry33.
Krzysztof Bro¿ek, Gra¿yna Herczyñska
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