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Urodzony 16 maja 1850 r. na terenie Austro-

Węgier Jan Mikulicz-Radecki do Wrocławia 

przybył w 1890 r. Miał zaledwie 40 lat, ale 

był już chirurgiem o światowej renomie. Miał 

za sobą m.in. studia w Wiedniu oraz pracę  

w klinikach chirurgicznych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego i w Królewcu. Już od czasu 

studiów uchodził za uzdolnionego chirurga  

o szerokich horyzontach, a szybko dał się 

poznać także jako projektant praktycznych 

narzędzi diagnostycznych i chirurgicznych. 

Znała go cała Europa, po której jeździł  

z wykładami, zbierając przy okazji doświad-

czenie i doskonaląc swoje umiejętności.

W chwili przyjazdu do Wrocławia był u szczytu 

kariery naukowej i zawodowej. Jego głównym 

zadaniem – poza kształceniem studentów 

– było stworzenie kliniki chirurgicznej na 

odpowiednim poziomie. Kliniki medyczne 

należały wówczas do Wydziału Lekarskiego 

Uniwersytetu we Wrocławiu, jednak kompleks 

w okolicach dzisiejszej ul. Marii Curie- 

-Skłodowskiej dopiero powstawał – budowano 

go od 1888 r. Niewielka Klinika Chirurgiczna 

mieściła się jeszcze wtedy na terenie Szpitala 

Wszystkich Świętych (późniejszy Wojewódzki 

Szpital Specjalistyczny im. J. Babińskiego, 

przy pl. Jana Pawła II, ob. niefunkcjonujący  

„Przed profesorem Mikuliczem kroczy tylko Bóg” – mawiali pacjenci o niezwykłym 
lekarzu i genialnym chirurgu, który opracował wiele nowatorskich technik 
operacyjnych. Jak na ironię losu zmarł na raka żołądka, którego z powodzeniem 
leczył u swoich pacjentów. Przed śmiercią zapisał: „Umieram bez wszelkiej urazy  
i z poczuciem zadowolenia z życia. Pracowałem według swoich sił i znalazłem na 
świecie uznanie i szczęście”. Rzeczywiście nie było w tym ani słowa przesady. 
Jako twórca polskiej i niemieckiej szkoły chirurgicznej cieszył się uznaniem  
i szacunkiem całego świata medycznego i rzeszy pacjentów. Z okazji 170. rocznicy 
urodzin prof. Jana Mikulicza-Radeckiego, przypadającej 16 maja, przypominamy 

jego wrocławski okres życia i najważniejsze dokonania.

16 MAJA 
Genialny chirurg z Wrocławia  

– Jan Mikulicz-Radecki 

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Profesor Jan Mikulicz-Radecki we Wrocławiu, ok. 1890 r.,  
fot. za: Waldemar Kozuschek, „Jan Mikulicz-Radecki 1850–1950.  
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w tym miejscu). Miała zaledwie 90 łóżek i salę 

chirurgiczną z betonową podłogą, w której było 

mnóstwo dziur m.in. od stojących w niej szaf… 

Mikulicz-Radecki, który był jednym z pionierów 

antyseptyki, nie wyobrażał sobie operacji  

w takich warunkach. Na szczęście nowa 

Klinika Chirurgiczna przy Tiergartenstrasse  

(ob. ul. M. Curie-Skłodowskiej) była na takim 

etapie budowy, że można było wprowadzić 

wszystkie zmiany zaproponowane przez jej 

nowego szefa, przede wszystkim znacznie 

powiększyć salę operacyjną, by możliwe stało 

się jej dostosowanie do najnowszych osiągnięć 

nauki i techniki medycznej, w tym antyseptyki. 

Uroczyście otwarta 1 kwietnia 1891 r. 

imponująca Klinika była później rozbudowy-

wana pod dyktando Mikulicza-Radeckiego. 

W efekcie jego starań otwarty w 1897 r.  

w pełni aseptyczny blok operacyjny był nie tylko 

największy i najnowocześniejszy w Europie,  

ale także najładniejszy, jak oceniali specjaliści 

z zagranicy. Już nie było betonowych ścian 

i podłóg, a w trosce o pacjentów wszystko 

zostało zaprojektowane tak, by było możliwie  

bezpiecznie. Nawet rogi ścian przy podłodze 

Mikulicz-Radecki kazał zaokrąglić, by łatwiej 

było utrzymać czystość. To on nakazał uży-

wanie wyjałowionych fartuchów, maseczek 

ochronnych, sterylizowanych rękawiczek, 

aseptycznych opatrunków, jodyny do odka-

żania itp. Jego dbałość o bezpieczne warunki 

operowania sięgała tak daleko, że osobiście 

sprawdzał czystość nie tylko narzędzi chirur-

gicznych, ale także dłoni i paznokci swoich 

współpracowników, prowadząc badania bak-

teriologiczne w tym zakresie. Bezwzględnie 

wymagał stosowania opracowanego przez 

siebie schematu mycia i dezynfekowania rąk. 

Takie podejście sprawiło, że poziom aseptyki 

we wrocławskiej klinice osiągnął wysoki 

stopień doskonałości i był podawany jako 

przykład na całym świecie.

W trakcie swojego 15-letniego pobytu 

we Wrocławiu Mikulicz-Radecki nie tylko 

stworzył imponującą uniwersytecką Klinikę 

Chirurgiczną, ale także utworzył m.in. zakład  

ortopedyczny i salę gimnastyczną do fizyko- 

terapii, przychodnię chirurgiczną oraz ortope-

dyczną i urologiczną, pawilon eksperymentalny, 

a także pracownię fotograficzną, w której 

wykonywano zarówno zdjęcia rentgenowskie, 

jak i fotografie najciekawszych przypadków. 

Przy Tiergartenstrasse 83/85 stworzył 

prywatną klinikę chirurgiczną, która była 

uznawana za jedną z najlepszych na świecie, 

a przy okazji za jedną z najdroższych… Klinika Chirurgiczna przy Tiergartenstrasse (ob. ul. M. Curie- 
-Skłodowskiej), w której pracował prof. Jan Mikulicz-Radecki  

i która została rozbudowana w głównej mierze wg jego pomysłu,  
fot. przedwojenna pocztówka za: www.polska-org.pl

Gmach prywatnej kliniki chirurgicznej Mikulicza-Radeckiego  
przy Tiergartenstrasse 83/85 (ob. ul. M. Curie-Skłodowskiej),  

fot. za: Waldemar Kozuschek, „Jan Mikulicz-Radecki 1850–1950. 
Współtwórca nowoczesnej chirurgii”, Wrocław 2003
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Uszkodzony w czasie II wojny światowej 

gmach, całkowicie zdewastowany, po wojnie 

stał się domem mieszkalnym, co sprawiło, że  

z czasem zapomniano o jego dawnej funkcji.

Mikulicz-Radecki bardzo dobrze czuł się we 

Wrocławiu. Miał tu nie tylko świetne warunki 

pracy, ale i znakomitych współpracowników, 

specjalistów w innych dziedzinach medycyny. 

To sprawiło, że postanowił związać się 

z Wrocławiem i Śląskiem na dłużej, jak 

się okazało aż do przedwczesnej śmierci, 

odmawiając propozycji przeniesienia się 

do innych miast. Jak pisze znawca dziejów 

wrocławskiej medycyny, prof. Waldemar 

Kozuschek, to właśnie we Wrocławiu Mikulicz-

-Radecki „otrzymał najwyższe laury i dokonał 
reszty pracowitego żywota, wypełniając swe 
obowiązki prawie do końca życia”.  

Co ciekawe, choć jako doskonały chirurg 

uznawany był przez pacjentów za genialnego 

lekarza, to wśród współpracowników nie  

cieszył się sympatią, choć darzono go 

ogromnym szacunkiem. Wszystko za sprawą 

systemu pracy, jaki wprowadził w swoich 

klinikach. Był to reżim niemalże wojskowy, 

w którym hierarchia i podział zadań były 

precyzyjnie określone, co dla wielu osób było 

dość uciążliwe. Przede wszystkim wymagał 

od współpracowników punktualności, choć 

sam niemal zawsze się spóźniał i to bardzo. Po 

Wrocławiu krążyły nawet opowieści o tym, jak 

to słynny chirurg nie spóźniał się tylko w dwóch 

sytuacjach: na posiedzenie Rady Wydziału i na 

stację kolejową, na którą docierał w ostatniej 

chwili, pędząc dorożką galopem przez miasto, 

aż się kurzyło… Reżim zaprowadzony w klinice 

przybierał niekiedy groteskowe oblicze. 

Oto wielki szef Mikulicz-Radecki wkraczał 

– oczywiście spóźniony – w jej progi, co 

oznajmiał wszystkim głośny dzwonek. „Lokaj 
odbierał kapelusz i laskę, a odźwierny palto, 
gdy tymczasem zebrani na korytarzu asystenci 
oczekiwali profesora, który wchodził ze starszym 
asystentem na pierwsze piętro do gabinetu, gdzie 
wysłuchiwał sprawozdania podobnego w formie 
do wojskowego meldunku i omawiał program 
zabiegów na bieżący dzień” – pisał Waldemar 

Kozuschek.

Mikulicz-Radecki cieszył się ogromnym 

uznaniem i popularnością wśród pacjentów 

wielu narodowości. Szczególnym uwielbieniem, 

a nawet ubóstwieniem – jak twierdzą znawcy 

biografii genialnego chirurga – darzyli go 

polscy, rosyjscy i galicyjscy Żydzi. Traktowali go 

niemal jak świętego obdarzonego wyjątkowymi 

łaskami. Lgnęli do niego, bo uważali, że samo 

jego spojrzenie czy dotknięcie jego ubrania, nie 

mówiąc nawet o zaszczycie bycia zbadanym czy 

zoperowanym przez niego, może już uleczyć. 

To właśnie w kręgach żydowskich pacjen- 

tów narodziło się powiedzenie: „Pierwszy 
jest kochany Pan Bóg, a potem pan profesor 
Mikulicz”. Tę wyjątkową popularność Mikulicza- 

-Radeckiego właśnie w środowisku Żydów 

Jak Mikulicz-Radecki (siedzi pierwszy od lewej) demonstrujący pierwsze 
zdjęcie rentgenowskie wykonane w Klinice Chirurgicznej we Wrocławiu, 

fot. za: Waldemar Kozuschek, „Jan Mikulicz-Radecki 1850–1950. 
Współtwórca nowoczesnej chirurgii”, Wrocław 2003
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można tłumaczyć nie tylko jego wyjątkowymi 

umiejętnościami chirurgicznymi, czy pełnym 

troski podejściem do pacjentów, ale też 

znajomością języka jidysz.

Dużym uznaniem prof. Mikulicz cieszył się 

także wśród swoich studentów, którzy ściągali 

do niego nie tylko z całej Europy, ale i innych 

kontynentów. To on uczył ich przede wszystkim 

myślenia kliniczno-diagnostycznego, duży 

nacisk kładąc na naukę odpowiedniego sposobu  

diagnozowania pacjentów. Dla swoich studen-

tów przeprowadzał proste pokazowe zabiegi 

chirurgiczne. Miał też wiele niestandardowych 

metod nauczania, za które był bardzo ceniony. 

Zachęcał studentów do „ciągłego ostrzenia 
swoich zmysłów”, do wytrwałego treningu 

pamięci oraz aktywności intelektualnej. Uczył  

ich, że chirurg to operator, lekarz, ale  

i człowiek. W czasie całej swojej zawodowej 

pracy wykształcił rzesze doskonałych chirur-

gów, tworząc tym samym własne szkoły 

chirurgiczne o randze światowej – polską  

w Krakowie i niemiecką we Wrocławiu. Do 

grona jego uczniów, choć nie bezpośrednich, 

należą m.in. polscy lekarze-chirurdzy zamordo-

wani przez Niemców na Wzgórzach Wuleckich 

we Lwowie w 1941 r. – profesorowie Tadeusz 

Ostrowski i Władysław Dobrzaniecki. 

Miał niezwykłą charyzmę i pewność siebie. 

Operował z zegarmistrzowską precyzją – 

szybko, pewnie i dokładnie, niemal zawsze 

z sukcesem. Jak twierdzi Kozuschek, „w od- 
niesieniu do Mikulicza można powiedzieć, że 
był to chirurg o nieprzeciętnym talencie. Po 
mistrzowsku rozwinął chirurgię, podniósł ją do 
rangi sztuki, ale nie sztuki dla sztuki, lecz dla 
dobra ludzkości z przewodnią myślą primum non 
nocere – przede wszystkim nie szkodzić”.

Jakie osiągnięcia Mikulicza-Radeckiego 

należą do największych? Jako wszechstronny 

chirurg przyczynił się do rozwoju wielu 

specjalności. Na szczególną uwagę zasługują 

dokonania w zakresie chirurgii przewodu 

pokarmowego (m.in. metoda leczenia uchyłków  

przełyku, resekcji żołądka, leczenia trzustki), 

chirurgii endokrynologicznej (opracował me- 

todę klinowej resekcji tarczycy), chirurgii 

urazowej (m.in. leczenie urazów stopy, 

stawów i rzepki); torakochirurgii (m.in. sposób  

usuwania guzów śródpiersia i leczenia 

przełyku), chirurgii plastycznej (m.in. w za- 

kresie chirurgii szczękowej, operacji nosa 

i przeszczepów skóry), a także chirurgii 

dziecięcej i eksperymentalnej oraz neuro- 

chirurgii. Opracował także wiele nowocze-

snych technik operacyjnych w zakresie 

ortopedii, urologii, ginekologii, otolaryngologii, 

anestezjologii i radiologii. Był także 

prawdopodobnie pierwszym chirurgiem na 

obszarze niemieckojęzycznym, który w swojej 

klinice wprowadził szczególne zalecenia 

dotyczące narkozy, co miało zminimalizować 

możliwe w czasie operacji uchybienia. Dzięki 

niemu rozpowszechniła się – wyśmiewana 

wcześniej przez innych chirurgów – technika 

odpowiedniego miejscowego znieczulania. 

Jego działalność bez wątpienia wpłynęła na 

rozwój nowoczesnej chirurgii w XIX i XX w.

Prowadząc tak szeroko zakrojone prace 

badawcze i chirurgiczne, niemal naturalnie 

opracował wiele nowatorskich narzędzi 

diagnostycznych i chirurgicznych, jak np. egzo- 

fagoskop, czyli wziernik do badania przełyku  

Jak Mikulicz-Radecki wraz ze swoim zespołem podczas operacji  
w pierwszej w pełni aseptycznej sali operacyjnej,  

fot. za: Waldemar Kozuschek, „Jan Mikulicz-Radecki 1850–1950. 
Współtwórca nowoczesnej chirurgii”, Wrocław 2003
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i żołądka, uciskadło, kleszcze harpunowate czy 

aparat do pomiaru skoliozy. We Wrocławiu 

wynalazł komorę próżniową do operacji na 

klatce piersiowej, wprowadził aseptyczną 

metodę opatrywania ran i bandaże muślinowe 

na twarze operujących. Dzięki niemu właśnie 

we Wrocławiu po raz pierwszy zastosowano 

zwykły roztwór jodu. Jego imię zostało 

utrwalone nie tylko w nazewnictwie tych 

przyrządów, ale także w nazewnictwie medy-

cznym (np. choroba Mikulicza). 

Podczas pobytu we Wrocławiu mieszkał w willi  

przy Auenstrasse 8. Dziś ta ulica nosi jego 

imię, które otrzymała w 1983 r., po wielu 

latach starań prowadzonych przez Komisję 

Nazewnictwa Ulic Towarzystwa Miłośników 

Okolicznościowa pocztówka przedstawiająca pomnik poświęcony  
prof. Mikuliczowi-Radeckiemu,  

fot. za: Waldemar Kozuschek, „Jan Mikulicz-Radecki 1850–1950.  
Współtwórca nowoczesnej chirurgii”, Wrocław 2003

Wrocławia. Jan Mikulicz-Radecki zmarł  

w swoim domu we Wrocławiu 14 czerwca 

1905 r. o godz. 10.00 na skutek raka żołądka, 

czyli choroby, którą badał, diagnozował  

i leczył u swoich pacjentów. Miał zaledwie  

55 lat. Pożegnanie akademickie zorganizowano 

w ogrodzie przylegającym do jego domu, gdzie 

jego ciało odziane w czerwonopurpurową togę 

dziekana Wydziału Lekarskiego wystawione 

było na widok publiczny. Zgodnie ze swoją 

wolą został pochowany w Świebodzicach, czyli 

w okolicy, gdzie miał swoją letnią rezydencję. 

Żegnały go tłumy współpracowników i pa- 

cjentów. 

Jego następca na katedrze chirurgicznej 

we Wrocławiu powiedział po jego śmierci: 

Pomnik Jana Mikulicza-Radeckiego współcześnie,  
fot. Michał Karczmarek



6Polecamy lekturę obszernej monografii autorstwa prof. Waldemara Kozuschka pt. „Jan Mikulicz-Radecki 1850–1950. 
Współtwórca nowoczesnej chirurgii”, Wrocław 2003.
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„Ludzie pokroju Mikulicza, którzy z niebywałą 
siłą torują nowe szlaki, są dla następnych 
generacji błogosławieństwem i są niezastąpieni. 
Spośród wszystkich chirurgów Mikulicz wniósł 
największy wkład do nowoczesnej chirurgii 
światowej”.

W miejscu jego długoletniej pracy, czyli tuż 

przy Klinice Chirurgicznej przy obecnej  

ul. Curie-Skłodowskiej, 27 maja 1909 r. 

odsłonięto marmurową stellę dłuta Artura 

Volkmanna. Mikulicz-Radecki został tam 

przedstawiony w todze w pozycji siedzącej. 

Hołd oddają mu dwie boginie: bogini zdrowia 

Hygea, która koronuje uczonego wieńcem 

laurowym oraz bogini mądrości Pallas Atena. 

W 1978 r. staraniem Wydziału Lekarskiego 

ówczesnej Akademii Medycznej we Wrocławiu  

(ob. Uniwersytet Medyczny im. Piastów 

Śląskich) pod stellą umieszczono tablicę z brązu 

z polskim napisem. Ponownego odsłonięcia 

wzbogaconego w ten sposób pomnika do- 

konano podczas uroczystości jubileuszowych 

50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej innej  

genialnego chirurga związanego z Wrocła-

wiem, prof. Wiktora Brossa. Marmurowe 

Tablica pod stellą Jana Mikulicza-Radeckiego, 
fot. Michał Karczmarek

popiersie genialnego chirurga było jednym 

z siedmiu pierwszych, jakie pojawiły się 

w Galerii Wielkich Wrocławian w Starym 

Ratuszu. Wymodelował je Ryszard Reguliński, 

w marmurze wyrzeźbił Tomasz Rodziński,  

a ufundowała Dolnośląska Izba Lekarska.

Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

Popiersie prof. Jana Mikulicza-Radeckiego  
w Galerii Wielkich Wrocławian w Starym Ratuszu,  

fot. Michał Karczmarek


