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Życie ... oddać

za wartość, która życie przewyższa
-doktor Halina Jankowska (1892-1944) 1
To give life ... for values more precious than life
Doctor Halina Jankowska ( 1892-1944)
ZDZISŁAW JÓZEF JAROSZEWSKI

Z Pracowni Historii Psychiatrii Polskiej Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

STRESZCZENIE. Dr Halina Jankowska

należy

do generacji polskich psychiatrów, którzy przeżyli
pierwszą wojnę światową, odrodzenie państwo
wości polskiej i trudne, międzywojenne lata odbudowy. Życie zakończyła w okresie Powstania
Warszawskiego, w ruinach szpitala św. Jana Boże
go, nie odstępując powierzonych jej opiece chorych. Pracę psychiatry łączyła od początku z pracą
badawczą, także eksperymentalną prowadzoną na
zwierzętach. Głównym przedmiotem jej zainteresowań były problemy emocji, które wiązała - jako
jedna z pierwszych -ze zmianami biochemicznymi,
zbieżnie ze współczesnymi poglądami na neurofizjologię procesów emocjonalnych. Wiele miejsca
w jej badaniach zajmowała psychologia dzieci
(ejdetyzm). Doniosłe znaczenie mają też jej prace
dotyczące organizacji opieki pozazakładowej.

SUMMARY. Dr. Halina Jankowska belongs to the
generation oj Polish psychiatrists that survived the
World War I, witnessed the rebirth oj independent
Poland, and were active during difficult years oj
reconstruction between the two World Wars. She
died during the Warsaw Uprising in the ruins oj the
St. John oj God Mental Hospital, staying to the end
with the patients in her charge. From the outset she
joined her clinical psychiatrie work with scientific
research, including experimental animai studies. The
main subject oj her study was the problem oj emotions. Dr. Jankowska - as one oj the first authors
- considered emotions to be related to biochemical
changes, which is concordant with contemporary
views on the neurophysiology oj emotional processes.
Chi/d psychology ( eidetism) was a major area oj her
research. Her works on extramural care organization
are also oj considerable importance.
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Wśród

psychiatrów polskich pierwszej ponaszego wieku, bogatej w indywidualności twórcze, Halina Jankowska wyróżnia
się wyjątkowymi cechami. Starannie wykształcona, o rozległych zainteresowaniach,
po ukończeniu studiów lekarskich wybrała
pracę wśród chorych psychicznie. Pracowała
w szpitalach i klinikach w Warszawie i Wilnie, a zarazem pogłębiała swą praktykę lełowy

1 W skróconej wersji artykuł ten ukazał się w suplemencie do francuskiego czasopisma Journal de
Psychiatrie. Nervure, nr 4, t. XI, Mai 1998.

karską prowadząc badania naukowe, począt
kowo pod kierunkiem, a następnie we współ
pracy z uczonymi polskimi i zagranicznymi
(głównie francuskimi) i twórczo rozwijała nowe, pozakliniczne formy opieki nad chorymi.
Podczas wojny, w godzinach wielkiej próby, dzieląc wraz ze swymi pacjentami dramatyczny los narodu, okazała hart ducha i poświęcenie uwieńczone ofiarą życia. Oto szlachetny symbollekarza-uczonego- obywatela, wzór psychiatry godny bliższego poznania.
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*
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Halina Jankowska urodziła się w miejscoBerdyczów na Ukrainie 2 , 7 paździer
nika 1892 r. (24 września wg kalendarza juliańskiego, obowiązującego wówczas w Rosji) jako piąte dziecko spośród 14 rodzeń
stwa. Ojciec był inżynierem kolejowym, matka działaczką oświatową, zaangażowaną
w prace niepodległościowe. Uczyła się w polskiej, prywatnej szkole w Warszawie, w której
wychowała się także Maria Skłodowska
-Curie. Studia uniwersyteckie odbyła w St.
Petersburgu, w Żeńskim Instytucie Medycz-

nym. Tam też uzyskała dyplom lekarza w roku 1918, w którym Polska po przeszło
150 latach niewoli odzyskała niepodległość.
Po przeniesieniu się do Warszawy w 1919 r.
nostryfikowała swój dyplom lekarski na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując dyplom
doctoris medicinae universae. Wybrała pracę
wśród chorych psychicznie 3 •
W tym pierwszym okresie pracy, w życiu
lekarza zwykle decydującym o przyszłym
jego rozwoju i działalności, zainteresowania
i postawa lekarska Haliny Jankowskiej
kształtowały się pod wpływem wybitnych
psychiatrów, działających wówczas w śro
dowisku warszawskim i wileńskim. Było
to pokolenie lekarzy ożywionych ideałami
patriotycznymi i humanistycznymi, których
rodowód zakorzeniony jest głęboko w polskiej historii.
Rozpoczęła pracę psychiatryczną w szpitalu
w Tworkach pod kierunkiem doc. Witolda
Łuniewskiego 4• Po roku podjęła pracę
w Warszawie w Szpitalu św. Jana Bożego 5 ,
w którym mieściła się klinika psychiatryczna Uniwersytetu Warszawskiego, kierowana
przez prof. Jana Mazurkiewicza 6• Psychiatrzy,
z którymi wypadło jej pracować, a potem
współpracować, to zarówno twórcze umysły,
jak i osobowości o wysokich wymogach
moralnych. Wyznawali idee socjalistyczne,
uczestniczyli w pracy niepodległościowej, zarówno legalnej, jak i konspiracyjnej, szczególnie w zaborze rosyjskim.
Ich przykład skłonił Jankowską do poszukiwania pracy naukowej, którą znalazła
w otwartej właśnie klinice Uniwersytetu im.

2 Berdyczów - miejscowość na terenie dawnej
Rzeczypospolitej Polskiej, zajęta przezRosję w 1772 r.
W 1850 r. Honore Balzak zaślubił tu Ewelinę Hańską
[Żeleński-Boy 1961-1975].
3
Filar Z. 1964 [4], s. 530. Główna Biblioteka
Lekarska: Kwestionariusz Izby Lekarskiej Warszawsko-Białostockiej z 6.VI.1940 r. (korekta daty urodzenia).
4 Witold Łuniewski (1881-1943), doc. dr med.,
dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Tworkach
k. Warszawy, wiceprezes Pol. Tow. Psychiatr. [Bilikiewicz i wsp. 1962, s. 207, 216].

5
Szpital św. Jana Bożego w Warszawie, utworzony jako przytułek w 1650 r. przez zakon Bonifratrów, od 1728 r. przy ul. Bonifraterskiej I 2.
Bogaty w dzieła sztuki, pamiątki historyczne i dokumenty z podpisami królów polskich. Zniszczony w czasie Powstania Warszawskiego w 1944r.
[Podgórska-Klawe 1975, s. 44, Bilikiewicz i wsp.
1962, s. 132-139].
6
Jan Mazurkiewicz (1871-1947), prof., kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii U niw.
Warszawskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego [Bilikiewicz i wsp. 1962 s. 212].

Fotografia l. Halina Jankowska.
z "Kennkarty" z czerwca 1940 r.
(Archiwum GBL).

Zdjęcie

wości

Życie ... oddać za wartość, kóra życie przewyższa

457

Stefana Batorego w Wilnie. Tam w 1923 r.
objęła stanowisko starszej asystentki u prof.
Antoniego Mikulskiego 7 • W kwietniu
1925 r. profesor Mikulski zmarł, a wykłady
z psychiatrii podjął się prowadzić prof. Stanisław Władyczko 8 , kierownik kliniki neurologicznej, oraz doc. Adolf Falkowski 9 • Na
młodą asystentkę spadł ciężar zastąpienia
zmarłego w kierowaniu kliniką, badaniach
i leczeniu chorych oraz w prowadzeniu ćwi
czeń ze studentami. Warunki lokalowe były
trudne - klinika, jedyny szpital psychiatryczny na terenie czterech województw,
mieściła się w oddziale szpitala wojskowego.
W bliskiej, koleżeńskiej współpracy ze studentami nawiązywały się nawet przyjaźnie;
tak było z Anną Kulikowską, której wspomnienia umożliwiają poznanie tego okresu pracy
Jankowskiej [Kulikowska 1970].
Opracowywane wówczas starannie przypadki z praktyki klinicznej, później opublikowane, obejmują szeroki zakres chorób.
Każda z tych historii chorób napisana jest
szczegółowo i świadczy o dobrej znajomości
aktualnego stanu wiedzy, poznanej z wielojęzycznej literatury światowej 10• Poza pracami o tematyce psychopatologicznej w ówczesnym dorobku Jankowskiej znalazły się
również prace z zakresu psychologii dzieci
i o ejdetyźmie.
Zainteresowanie Jankowskiej tą problematyką wynikało - jak wspominała jej
uczennica, dr Jad wiga Krasowska - ze znaczenia jakie przywiązywała do przeżyć dziecięcych, pozwalających "na zbliżenie się do
istoty zjawisk psychicznych i zrozumienie
ich decydującego wpływu na dalszy rozwój

7 Antoni Milruisld (1872-1925}, prof., kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Uniw.
im. Stefana Batorego w Wilnie, [tamże, s. 225].
8
Stanisław Władyczlco (1878-1936}, prof., kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniw. im. Stefana Batorego w Wilnie [Herman 1958, s. 84].
9
Adolf Falkowsld (1886-1963}, doc. dr med.,
Klinika Psychiatrii Uniw. im. Stefana Batorego
w Wilnie, dyr. Szpitala św . Jana Bożego w Warszawie [Bilikiewicz i wsp. 1962, s. 138, 146].
10 P. spis prac dr H. Jankowskiej, poz. 1-3, 5-7.

Fotografia 2. Halina Jankowska.
rodzinna z lat dwudziestych.

Fotografii~-

psychiczny i ksztahowanie się osobowości
[Krasowska 1969].
W pracy pt. Przyczynek doświadczalny do
nauki o ejdetyźmie ... z roku 1929 Autorka
uściśliła terminologię i opisała wyniki
własnych doświadczeń, podjętych dla sprawdzenia poglądu J aenscha o ustępowaniu
przedstawień ejdetycznych wraz z zanikaniem objawów tetanoidalnych pod wpły
wem podawania wapnia i wywoływania alkalozy we krwi.
Prowadzone przez Autorkę przez dwa lata doświadczenia na 46 osobach (głównie
dzieciach) wywoływania stanu tężyczkowe
go i alkalozy drogą hiperwentylacji nie potwierdziły spostrzeżeń 1aenscha.
dorastającego :człowieka"
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Drugą, obszerną pracę

detyzm a omamy

na ten temat EjJankowska

opublikowała

w 1939 r. Autorka poddała szczegółowej
analizie obrazy ejdetyczne o pochodzeniu
ewolucyjnym i omamy, które występują
w toku patologicznej regresji. Zwróciła
uwagę, że poza różnicą genetyczną, odmienny jest także stosunek do nich osoby doznającej obrazów. Osoby przeżywające obrazy
ejdetyczne mają przeważnie świadomość ich
natury podmiotowej, natomiast osoby chore
odnoszą się do omamów, jak do zjawisk
rzeczywistych. Jeszcze inną cechę różnicują
cą (względną) można upatrywać w stosunku
treści obrazów do bieżącej treści psychicznej. Omamy występują samorzutnie, niezależnie od woli i przebiegu wyobrażeń, natomiast obrazy ejdetyczne są często ilustracją
przeżyć psychicznych z obrazem dowolnie
wywołanym. Autorka nie widziała istotnej
różnicy pomiędzy omamami prawdziwymi
i rzekomymi. Różnice zależą od przewagi
składnika zmysłowego, bądź poznawczego,
od ogólnej sprawności psychicznej oraz od
charakteru osobowości doznającej przeżyć.
W 1927 r. został powołany na wileńską
katedrę psychiatrii prof. Rafał Radziwiłło
wicz11. Wybitna osobowość profesora idzieło jego życia wywarły wielki wpływ na Jankowską, która okres współpracy z nim, choć
krótki, uważała za najdonioślejszy w Jej ży
ciu. Profesor cenił ją wysoko i, jak wspomina
dr Kulikowska, widział w niej swego następ
cę na katedrze [Kulikowska 1970].
Profesor dzięki swym rozległym stosunkom wystarał się dla niej o stypendium naukowe dla pogłębienia podjętych studiów za
granicą. Nagła śmierć profesora w dniu
28 października 1929 r. zakończyła współ
pracę z ukochanym nauczycielem i przyjacielem. Ponownie nastąpiła przerwa w kierowaniu kliniką i czekanie na następcę.

Dr Jankowska skorzystała wtedy ze stypendium i wyjechała za granicę w celu wykonania rozpoczętych już w Wilnie badań
nad reakcjami ustroju pod wpływem wzruszeń. W latach 1930 i 1931 wykonała szereg
badań w Monachium, w Deutsche Forschungsanstalt fiir Psychiatrie (prof. Spielmeyer)
i w Pathologisches lnstitut (prof. Wacker),
oraz w Paryżu w St. Anne (prof. Claude
i dr Baruk). Autorka wykonała tam i opublikowała następujące prace: Relations de la
dependance entre la teneur du sang en calciurn et l'action inhibitrice du nerf splanchnique, Contribution a l'etude des modifications
biochemiques au cours des emotions, Les reactions emotives dans l'hebephrenocatatonie.

Prace te były kontynuacją wieloletnich jej
badań nad biologicznym podłożem życia
uczuciowego. Wyniki swoich badań zawarła
w najobszerniejszej publikacji pt. Z zagadnień

biologii

12

Wojciech Kostowski, prof. dr hab., kierownik
Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu.
Autor dziękuje Panu Profesorowi za wnikliwe zapoznanie się z pracami dr Haliny Jankowskiej i wydanie ważnej opinii.
Zakładu

11 Rafał Radziwiłłowicz

(1860-1929), prof., zaRocznika Psychiatrycznego, organu Pol.
Tow. Psychiatr. (1920), kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Uniw. im. Stefana Batorego w Wilnie [Bilikiewicz i wsp. 1962, s. 141, 226].
łożyciel

wzruszeń, poświęconej pamięci

nauczyciela, prof. Radziwiłłowicza.
Zajmuje ją tam - tak znamienny dla niej
- problem "supremacji ducha nad ciałem".
Pan prof. Wojciech Kostowski 12 poproszony o naukową ocenę biochemicznych prac
dr Jankowskiej, napisał:
"Zainteresowania naukowe dr Haliny Jankowskiej były bardzo wszechstronne i można
stwierdzić, że reprezentowała bardzo nowoczesne, wybiegające daleko w przyszłość
spojrzenie na mechanizmy zaburzeń psychicznych. Główne badania skoncentrowała
na problemach biologii emocji, określanych
wówczas mianem wzruszeń. Prace swoje podejmowała w czasach, gdy następował burzliwy rozwój neurofizjologii, neurochemii,
a także doświadczalnej psychologii, gdy wykrywano pierwsze substancje neuroprzekaź
nikowe i hormony, poznawano funkcję ukła-
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d u aktywacyjnego (tworu siatkowatego)
i struktur limbicznych (brzeżnych) powiąza
nych z emocjami. Procesy psychiczne, w tym
uczenie się, emocje, zmiany nastroju zaczęto
wiązać z określonymi zmianami biochemicznymi, jonowymi i bioelektrycznymi w ukła
dzie nerwowym, a także ze zmianami w innych układach i narządach. Dr Jankowska
zwróciła na te zagadnienia szczególną uwagę
w swoich badaniach klinicznych, a co więcej,
prowadziła także badania eksperymentalne
na zwierzętach, znajdując się w ten sposób
wśród badaczy rozwijających biologiczne
podstawy psychiatrii. W swojej rozległej
pracy zatytułowanej Z zagadnień biologii
wzruszeń zamieszcza takie wnioski, jak np.
"Wzruszenie należy rozpatrywać jako funkcję złożoną z trzech ogniw: uczucia wzruszającego, reakcji fizjologiczno-chemicznej i stanu wzruszeniowego spowodowanego tą reakcją" (str. 180). Pomijając terminologię,
mniej obecnie aktualną, takie ujęcie problemu uznać należy za niemal zbieżne z współ
czesnym poglądem na neurobiologię procesów emocjonalnych. W badaniach własnych
dr Jankowska zajęła się wpływem stanów
emocjonalnych, a także zmian w emocjach
u osób ze schorzeniami psychicznymi, na
różne parametry biochemiczne, w tym -podstawową przemianę materii (PPM), skład
jonowy osocza, poziom cholesterolu. Badając chorych z depresją i nerwicą lękową
stwierdziła wzrost PPM podczas wzruszenia,
przy czym u chorych depresyjnych wykazała
wyjściowy niski poziom PPM. Analizując
uzyskane wyniki zwróciła uwagę na funkcję
tarczycy i, co należy zauważyć, podkreśliła
rolę niedoczynności tarczycy w depresji.
Zwróciła też uwagę na udział przysadki
mózgowej i nadnerczy w depresji i zaburzeniach emocjonalnych (str. 119 i 141 wyżej
podanej publikacji), a więc na zagadnienia
będące obecnie po ponad 60 latach od tego
opracowania, przedmiotem szczególnego zainteresowania i badań.
Bardzo ciekawe są badania dr Haliny
Jankowskiej nad równowagą kwasowo-zasadową w psychozie maniakalno-depresyjnej

kóra
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(obecnie określanej jako dwubiegunowa choroba afektywna). Wykazała, że w stanach
emocjonalnych występuje wzrost pH moczu
i zwiększenie tzw. współczynnika Hasselbacha (stosunek stężenia NH 3 do wartości pH).
Interpretując swoje wyniki zwróciła uwagę
na zaburzenia czynności oddechowych i alkalozę oddechową, którą zresztą uznałajako

zjawisko wtórne, kompensacyjne. Ciekawe są
także jej rozważania nad wykrytym przez siebie zjawiskiem spadku stężeniajonów Mg 2 +
podczas emocji. Uznała to za reakcję obronną organizmu, jony magnezu wpływają bowiem depresyjnie, ich usunięcie sprzyja procesowi mobilizacji. Jest to koncepcja bardzo
oryginalna, godna wytrawnego badacza,
neurobiologa. Badała także zmiany stężenia
jonów wapnia i potasu w surowicy krwi podczas emocji, stwierdzając wzrost stężenia tych
ostatnich i względną przewagę działania
jonów potasu nad jonami wapnia. Obserwowała także spadek stężenia jonów wapnia
po wstrząsach insulinowych, interpretując
to zjawisko jako wyraz przewagi układu
przywspółczulnego.

Dr Jankowska publikowała swoje prace
w doskonałych czasopismach zagranicznych, opisała np. reakcje emocjonalne
w schizofrenii hebefrenicznej i katatonicznej.
Dorobek naukowy dr Jankowskiej jest
bardzo bogaty, a przede wszystkim odzwierciedla jej na wskroś nowoczesne i biologiczne, nie często w owych czasach spotykane,
podejście do problemów zaburzeń psychicznych. Ujawnia się w nich Autorka jako badacz o rozległej i głębokiej wiedzy, nie tylko
z zakresu psychiatrii, łączący nauki podstawowe z praktyką kliniczną".
Jesienią 1931 r., po odpoczynku w Pirenejach, Jankowska wróciła do kraju. Wileńską
katedrę psychiatrii objął prof. Maksymilian
Rose 13, wybitny znawca cytoarchitektoniki
także

13
Maksymilian Rose (1883-1937), prof., kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii i Neurologii
Uniw. im. Stefana Batorego w Wilnie, założyciel
Instytutu Badań Mózgu w Warszawie [Bilikiewicz
i wsp. 1962, s. 229, Herman 1958, s. 390-407].

460

Zdzisław-Józef Jaroszewski

mózgu. Dr Jankowska próbowała przez rok
z nim współpracować, ale- jak pisze Kulikawska - stosunki wzajemne nie układały się
i dr Jankowska postanowiła zająć się psychicznie chorymi, umieszczanymi na wsi, za opłatą.
Z tą, tzw. opieką rodzinną nad chorymi
psychicznie dr Jankowska zapoznała się już
w pierwszych latach swej praktyki psychiatrycznej w Wilnie. W ciągu lat poznała los
tych chorych, często wyzyskiwanych i pozbawionych stałej opieki lekarskiej i postanowiła im pomóc. Swe doświadczenia opisała w czasopismach lekarskich i, obszerniej, w pracy pt. Opieka rodzinna nad psychicznie chorymi na Wileńszczyźnie.
Tzw. opieka rodzinna -pisała w tym artykule - została zainicjowana samorzutnie
w drugiej połowie XIX wieku, we wsi żydows
kiej Deksznia. Bodźcem do tego stało się
umieszczenie w tej wsi za opłatą chorej Ży
dówki z Wilna. Liczba chorych umieszczanych na wsi stopniowo wzrastała i wyniosła
dwadzieścia kilka osób w 1900 r. Wówczas
społecznik żydowski, znany w Wilnie internista, dr Cemach Szabad, aby poprawić warunki
życia na wsi, postarał się o rozwinięcie opłaca
nej opieki, jako dodatkowego dochodu.
W wyniku tej akcji liczba chorych w opiece
rodzinnej wzrosła przed I wojną światową do
około 200 osób. Nadzór lekarski nad chorymi
był tylko dorywczy i nie zapobiegł wypaczeniom opieki. W pogoni za zyskiem nadmiernie skupiano chorych, zaniedbywano ich potrzeby i higienę. Po nieskutecznych próbach
uporządkowania opieki magistrat m. Wilna
w styczniu 1933 r. ustanowił stałego lekarza
opieki rodzinnej- dr Halinę Jankowską.
Trudne swe zadanie zaczęła od porządko
wania opieki na podstawie ustanowionego
statutu, zrazu przyjętego niechętnie, nieraz
nawet wrogo, ze względu na zastosowanie
ograniczenia liczby chorych u jednego opiekuna oraz innych wymogów. Opiece rodzinnej nadano formę stowarzyszenia opiekunów chorych, z zarządem wybieranym przez
delegatów oddziałów rejonowych pod patronatem władz wojewódzkich i magistratu
m. Wilna, które opłacały opiekunów i leka-

rza. Ze składek członkowskich utrzymywano pielęgniarkę, lokal zarządu, wydatki
kancelaryjne i bibliotekę. Opiekunowie chorych zawierali z zarządem umowę, zobowią
zując się do opieki nad chorymi wg przepisów regulaminu określającego warunki
opieki - lokalowe, sanitarne i zaopatrzenie
chorego. Obowiązywało zamieszkanie w domu opiekuna, rozdział wg płci, wspólne
jadanie posiłków i praca (dobrowolna).
Latem chorzy mogli pracować głównie na
roli i w lesie, jesienią i zimą w warsztatach
(koszykarski, introligatorski i in.) znajdują
cych się w największej osadzie, w Dekszni.
Autorka opisała kolejno oddziały i pomieszczenia chorych, które zilustrowała
fotografiami i mapką rozmieszczenia punktów opieki.
W Rudziszkach (w chrześcijańskim zespole
opiekunów) było 49 opiekunów, l 04 chorych;
budynki, w których mieszkali chorzy były
oddalone od siebie 1/3-3 km. Dzieci (8) głębo
ko upośledzone umieszczono razem w osobnym budynku pod opieką pielęgniarki.
Opiekunów cechowała cierpliwość, wyrozumiałość i troskliwość, cechy niezmiernie
cenne w ich pracy. Dr Jankowska opisała
zdumiewające zmiany w zachowaniu się chorych przyjętych tu w złym stanie psychicznym. Analogiczne zmiany zaobserwowała,
gdy z jakichś przyczyn pojawiał się u chorych
niepokój, agresja lub zahamowanie i po zbadaniu okoliczności lekarz zmieniał opiekuna
na innego, akceptowanego przez chorego.
Przytoczone przez dr Jankowską przykłady
dowodzą, że nawet znacznie rozkojarzeni
i wybitnie autystyczni chorzy na schizofrenię,
wyrażali uczucia wdzięczności za opiekę.
W oddziałach żydowskich Olkienniki
(197 chorych) i Deksznia (156 chorych),
w których opiekunowie od dawna korzystali
z dochodów z opieki, przeprowadzenie reform okazało się trudniejsze. W szczególności oponowano wobec wymagania zmniejszenia liczby opłacanych chorych przypadających na jednego opiekuna. W końcu udało
się tę liczbę zredukować do 6 osób, rozdzielonych według płci.
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Dr Jankowska podsumowując swoje, jak
skromne doświadczenie, uznała, że
- podobnie do rozbudowanej w Niemczech
opieki rodzinnej -opieka otwarta jest właś
ciwą kontynuacją opieki zamkniętej w zakładzie psychiatrycznym. Choć motywem
do jej rozwoju był głównie brak miejsc
w szpitalach i konieczność ekonomiczna,
mogliby z niej korzystać bez pośrednictwa
szpitala nawet niektórzy chorzy z psychozami i z tzw. pogranicza. Także na podstawie
pisała,

własnych doświadczeń uważała, że lepszą

dla chorych jest opieka w rodzinie obcej niż
własnej, zazwyczaj mniej wyrozumiałej wobec często występującego chorobliwie złego
nastawienia chorego do swoich bliskich.
Powyższą rzeczową relację dr Jankowskiej
godzi się uzupełnić wspomnieniami Kulikowskiej i Krasowskiej o okolicznościach, w jakich wypadło dr Jankowskiej opiekować się
około 800 chorymi rozmieszczonymi na rozległym terenie w okolicy Wilna.
Początkowo dr Jankowska jeździła na wizytacje chorych takimi różnymi środkami
lokomocji, jak wozy, bryczki, sanie. Było to
bardzo uciążliwe, szczególnie w zimie, tym
bardziej dla niej, która- jak pisze Kulikawska - "nie uznawała żadnych przeszkód
tam, gdzie chodziło o wykonanie obowiąz
ku". Po pewnym czasie kupiła starego Forda i nauczyła się go prowadzić. Rozklekotany wóz wymagał częstych napraw, więc na
dłuższe wyjazdy angażowała mechanika dla
usuwania awarii. Dr Jankowska znana była
ze swoich szybkich ruchów i ostrej jazdy
i pewnego dnia na zakręcie szosy auto się
wywróciło, przytłaczając ją kierownicą. Pobliski dróżnik zdołał unieść auto i do Wilna
wrócono wynajętą furmanką. Mechanikowi
nic się nie stało, lecz dr Jankowska odczuwała silny ból w klatce piersiowej, który, jak
się okazało, był wynikiem złamania dwóch
żeber [K.ulikowska 1970, Krasowska 1969].
Ciężka praca w ciągłych rozjazdach mę
czyła Jankowską, ale przede wszystkim
przykro odczuwała odsunięcie jej od ulubionej pracy naukowej i od udziału w życiu
kulturalnym, od teatru i muzyki - grała
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dobrze na fortepianie. Toteż, gdy ogłoszono
konkurs na ordynatora w Szpitalu św. Jana
Bożego w Warszawie, zdała egzamin konkursowy i w 1935 r. objęła to stanowisko
[K.ulikowska 1970].
W nowym miejscu Jankowska kontynuowała podjęte w Wiłnie prace. Zaangażowała
się także w nowe dla niej zadania związane
z nowymi metodami leczniczymi, m.in.
wstrząsami insulinowymi; prace te łączyła, jak
zwykle, z badaniami biochemicznymi. Pracując teraz w centralnym krajowym ośrod
ku psychiatrycznym, działała społecznie w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego, początkowo jako sekretarz,
później jako skarbnik. Wyniki swych badań
często referowała na dorocznych zjazdach
psychiatrów i na posiedzeniach Oddziału
Warszawskiego PTP. Od dawna zainteresowana problemami dzieci i młodzieży, nie poprzestała na pracy lekarskiej, lecz podjęła wykłady z psychopatologii dziecka w Instytucie
Perlagogiki Specjalnej dla nauczycieli.
Twórca Instytutu, prof. Maria Grzegorzewska, scharakteryzowała dr Jankowską
w następujących słowach:
" ... Głęboki stosunek do pracy, zainteresowania naukowe, poczucie odpowiedzialności i związane z tym całkowite oddanie się
chorym nie pozostawiało jej zupełnie czasu
na kontakty towarzyskie, toteż znaliśmy ją
tylko z pracy. Natychmiast po zakończeniu
wykładu spieszyła do szpitala... Do Instytutu wnosiła swą osobowością atmosferę
mocy ducha, ładu i spokoju ... prawda wewnętrzna była w wyrazie jej oczu, w poważ
nej i życzliwej dla wszystkich tonacji głosu"
[Grzegorzewska 1958, s. 8].
Dr Krasowska, asystentka w klinice wileńskiej, napisała o niej:
" ...Wywoływała na nas silny wpływ
i urok. Imponowała swoją wiedzą i umiejętnością jej przekazywania oraz siłą swego
charakteru. Surowa i bardzo wymagająca
w stosunku do nas jako do przyszłych psychiatrów, nie tolerowała żadnych uchybień
w pracy. Zdobyła jednak bardzo szybko
nasze pełne zaufanie swoim bezpośrednim,
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Fotografia 3. Warszawa 1946. Ruiny Szpitala św. Jana Bożego (1728-1944) zniszczonego w czasie
Powstania Warszawskiego (fot. Zdzisław Jaroszewski).
koleżeńskim

stosunkiem i pełnym życzliwości
zainteresowaniem, jakie miała dla każdego
młodego psychiatry ... Starała się w nas wpoić
zasadę ... istotnego szacunku i współczujące
go zrozumienia dla przeżyć drugiego człowie
ka, a także przekonać o konieczności bezinteresownego wysiłku w niesieniu pomocy potrzebującym, a zwłaszcza bezradnemu choremu psychicznie. Jej zapał, entuzjazm dla
wiedzy psychiatrycznej ... udzielał się każde
mu ... dla nas stanowiła wzór do naśladowa
nia" [Krasowska 1969].
Wybuch wojny we wrześniu 1939 r. otwiera nowy okres w życiu Jankowskiej.
Szpital św. Jana Bożego stał się jednym ze
szpitali wojennych oblężonej stolicy. Choć
część chorych już uprzednio ewakuowano
z Warszawy do szpitala psychiatrycznego na
wschodzie, koło Białegostoku, to w czasie
trwających przez miesiąc walk szpital nie
mógł przyjąć wszystkich napływających rannych; udzielono jednak pomocy około 2 000
rannym. Trzeba dodać, że mimo znaków
Czerwonego Krzyża szpital był bombardo-

wany i płonął. Nie było wody ani światła
[Falkowski 1949]. Po ustaniu działań wojennych stopniowo dokonano napraw i szpital
zaczął spełniać swe zadania, jednak z ograniczeniami narzuconymi przez okupanta,
który utworzył tu dwa oddziały: dla chorych zakaźnie i wiezięnny , pilnowany przez
policję niemiecką. W podjętej w całym kraju
walce podziemnej z okupantem Warszawa
była szczególnie aktywna i stosowane przez
Niemców coraz okrutniejsze represje, aresztowania i egzekucje, także wobec pracowników szpitala, powiększały tylko opór wzglę
dem wroga. Dr Jankowska uczestniczyła
w walce podziemnej od 1940 r. Udostępnia
ła swe mieszkanie na spotkania konspiracyjne, leczyła i przechowywała żołnierzy armii
podziemnej, chowała broń, udzielała schronienia lekarzom Żydom i ich rodzinom
-szpital graniczył z gettem 14.
14 Z ustnej relacji przekazanej autorowi przez
komendanta Kedywu m. Warszawy, ppłk. dr Józefa
Rybickiego, który wręczał odznaczenie.
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Dr Franciszek Szumigaj, który w czasie
wojny był asystentem dr Jankowskiej, napisał o niej:
" ...Jej osobowość i styl życia wywierały
wrażenie, jak gdyby dążyła do heroizmu, co
mocno podkreślali ludzie, którzy się z nią
stykali" [Dominik 1967, s. 231]. Zagrożona
aresztowaniem, na krótki czas opuściła szpital, chroniąc się na wsi, ale wróciła przed
wybuchem Powstania Warszawskiego. Została wówczas przez władze podziemne odznaczona Krzyżem Walecznych 15 •
W dniu wybuchu Powstania Warszawskiego, l sierpnia 1944 r., Jankowska była
w szpitalu. Grozę dwumiesięcznych walk
i niszczenia miasta opisało wielu świadków,
a losy szpitala i chorych - jego dyrektor,
doc. Falkowski, który wraz z kilku pracownikami przeżył Powstanie. Liczba rannych od pierwszych dni napływających do
szpitala, powiększała się w miarę przybliża
nia się oddziałów niemieckich atakujących
Stare Miasto. Warunki udzielania pomocy
rannym i opiekowania się około 360 chorymi psychicznie były cięższe niż w czasie
obrony Warszawy w 1939 r. Jankowska
wraz z kilku kolegami i pielęgniarkami
w dzień i w nocy pełniła różne posługi, opiekowała się ciężko rannymi i chorymi, asystowała przy operacjach wykonywanych
przez kilku chirurgów w salach zairoprawizowanych w piwnicach. Gdy szpital, mimo
oznakowania czerwonymi krzyżami, był bombardowany z samolotów i w końcu ostrzeliwany z ciężkich dział pociągu pancernego,
stojącego na pobliskim Dworcu Gdańskim,
gdy kolejne oddziały ulegały zniszczeniu, nie
było światła ani wody, zaczęto ewakuować
nocą rannych i chorych do dalej położonych
budynków i kościołów, coraz bardziej przepełnionych i niszczonych. Przeniesienie
wszystkich rannych i chorych nie było jednak możliwe. Dr Jankowska, jakojedyny lekarz, wraz z kilku pielęgniarkami postanowiła pozostać z chorymi. Kilkakrotnie nakłaniana do opuszczenia straconej placów15 tamże
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Fotografia 4. Projekt nie zrealizowanego medalu
z 1964 r. (proj. Wacława Kowalika) upamiętniają
cego postać Haliny Jankowskiej.

ki, niezmiennie odmawiała pozostawienia
chorych bez opieki [Kaczyński 1949, s. 55].
23 sierpnia nad ranem pociski zniszczyły
sklepienia ostatnich pomieszczeń, w których
przebywała dr Jankowska z rannymi i pielegniarkami, grzebiąc ich pod gruzami. Zupełnemu zniszczeniu uległ szpital, założony
jeszcze w XVIII wieku, jeden z najstarszych
polskich szpitali psychiatrycznych (fot. 3).
Jej ciało odnaleziono po wojnie wraz ze
strzępami obszernego rękopisu ostatniej
pracy, której niestety nie udało się odczytać. Została pochowana na cmentarzu wojskowym w kwaterze batalionu "Gustaw",
którym się opiekowała.

* *

*

Nasza historia, zwłaszcza zaś historia
ostatniej wojny, obfituje w przykłady bohaterstwa, w tym również osób nam najbliższych. Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Świeciu, dr Józef Bednarz, został
zamordowany w 1939 r. wraz z chorymi,
których nie chciał opuścić. Dr Janusz
Korczak w 1942 r. wraz z dziećmi z ży
dowskiego Domu Sierot, którym kierował,
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poszedł

do komory gazowej w Treblince.
Ks. Maksymilian Kolbe w 1942 r. dobrowolnie wszedł do bunkra śmierci za współ
wieźnia [Jaroszewski 1961]. Do wielkości
urasta także czyn dr Haliny Jankowskiej.
Wyznając prymat sumienia i obowiązku oddała swe życie w imię życia pogardzanego,
w czasie, w którym niemiecka psychiatria
życie to odzierała z godności ludzkiej, niszcząc je jako unwertes Leben. To o Niej Jerzy
Zawiejski powiedział - "Bo nie o to idzie,
by nie żyć, lecz o to, by życie, bezcenne
i jedyne, oddać za wartość, która życie przewyższa" [Zawiejski 1963, s. 126].
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