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Abstract

Antoni Straburzyński (1912-1988)-Polish officer and physician, cadet at the famous Medical Officer 
Cadet School in Warsaw. He was born in Pleszew, on November 19, 1912. In the years 1931-1937 he was 
cadet at Medical Officer Cadet School in Warsaw. In 1937, he graduated from the Jozef Pilsudski Univer-
sity in Warsaw. Than he served in 9th Regional Hospital in Brest on the Bug River. In September 1939, took 
part in a defensive war, worked as a physician of 602 th medical company. During the occupation he was 
a doctor in the health center in Chodel. In 1944, lt A.Straburzynski become an officer in 7th Infantry Divi-
sion of 2nd Polish Army. In the years 1956-1957 he was head of the internal department of the 105. Military 
Garrison Hospital in Żary and afterwards worked as chief of the internal branch of the Regional Hospital 
in Zielona Góra. Lt col A.Straburzynski died in Zielona Góra, on February 19, 1988.

Streszczenie

Antoni Straburzyński (1912-1988)- polski oficer i lekarz, podchorąży ze słynnej Szkoły Podchorążych 
Sanitarnych w Warszawie. Urodził się 19 listopada 1912 roku w Pleszewie. W latach 1931-1937 był pod-
chorążym Szkoły Podchorążych Sanitarnych w Warszawie. W 1937 roku został absolwentem Uniwersyte-
tu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Następnie służył w 9. Szpitalu Okręgowym w Brześciu nad Bugiem. 
We wrześniu 1939 roku wziął udział w wojnie obronnej, pracował jako lekarz 602. kompanii sanitarnej. 
Podczas okupacji pełnił funkcję lekarza w Ośrodku Zdrowia w Chodlu. W 1944 roku por. A.Straburzyński 
został oficerem 7. Dywizji Piechoty II Armii Wojska Polskiego. W latach 1956-1957 był ordynatorem 
oddziału wewnętrznego 105. Wojskowego Szpitala Garnizonowego w Żarach a następnie pracował jako 
szef interny w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze. Ppłk A.Straburzyński zmarł w Zielonej Górze 
19 lutego 1988 roku.
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Wszelkie działania sił zbrojnych, w szczególności podczas konfliktów wojennych, 
wymagają obecności wykwalifikowanej kadry medycznej. Zadaniem lekarzy jest za-
bezpieczenie niezbędnej pomocy fachowej wszystkim potrzebującym tego żołnierzom. 
Problem pozyskania przez armię wysoko kwalifikowanych specjalistów poszczegól-
nych dziedzin medycyny istniał od wieków w bardzo wielu państwach. Wynikał z fak-
tu, iż profesja medyczna cieszy się dużym uznaniem w społeczeństwie, zaś dobrzy 
fachowcy nie mają kłopotów ze znalezieniem dobrze płatnej i przynoszącej satysfakcję 
pracy. Służba wojskowa z całą swoją specyfiką, dyspozycyjnością, drylem, możliwymi 
niebezpieczeństwami a jednocześnie dużo mniejszymi apanażami, nigdy nie była zbyt 
kuszącą alternatywą dla stanu lekarskiego. Stąd wziął się pomysł szkolenia przez armię 
swoich własnych medyków, którzy w zamian za całkowite sfinansowanie studiów zo-
bowiązywaliby się odsłużyć w wojsku odpowiedni okres czasu. Można było to rozwią-
zać na dwa sposoby, albo podpisywać odpowiednie umowy z cywilnymi studentami, 
albo stworzyć własną wojskową szkołę, w której dodatkowo uczono by przedmiotów 
wojskowych. W Polsce zwyciężył drugi model kształcenia jako bardziej praktyczny 
i od początku zapoznający przyszłych lekarzy wojskowych z warunkami pracy w armii.

W listopadzie 1922 roku powstała Wojskowa Szkoła Sanitarna, której siedziba znaj-
dowała się na terenie Zamku Ujazdowskiego i Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie. 
Pierwszych słuchaczy przyjęto 14 listopada i stąd dzień ten uznany został za święto 
szkoły. Każdy z nich musiał posiadać polskie obywatelstwo, maturę oraz być zdrowot-
nie zdolnym do zawodowej służby wojskowej. Po uzyskaniu dyplomu lekarza i pro-
mocji na pierwszy stopień oficerski, należało odsłużyć w armii dwa miesiące za każdy 
miesiąc pobieranej nauki (od 1930 roku trzy miesiące) bądź zwrócić państwu całko-
wity koszt  studiów. Wojskowa Szkoła Sanitarna w dniu 1 października 1925 roku zo-
stała przekształcona na Oficerską Szkołę Sanitarną, ta z kolei w dniu 1 września 1928 
przyjęła nazwę Szkoły Podchorążych Sanitarnych (SPSan). Dwa lata później SPSan 
wraz ze Szpitalem Ujazdowskim (Szkolnym) utworzyły słynne Centrum Wyszkolenia 
Sanitarnego (CWSan). Jego podchorążowie zajęcia medyczne odbywali w ramach odpo-
wiednich wydziałów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie bądź Państwowego 
Instytutu Dentystycznego w Warszawie. Dodatkowo uczestniczyli w obowiązkowych zaję-
ciach z przedmiotów wojskowych na terenie CWSan, a także podczas manewrów i letnich 
poligonów. W latach 1922-1939 przyjęto łącznie 903 podchorążych w ramach 17 roczni-
ków (promocji), do wybuchu II wojny światowej nominacje oficerskie otrzymało 4741.

1 Roman Jakubski : Zarys historii Szkoły Podchorążych Sanitarnych w Warszawie 1922-1939. W: 
Szkoła Podchorążych Sanitarnych 1922-1939, Juliusza Englerta, Aleksandra Domar Domaradzkiego, 
Londyn 1997 s. 16-17; Podchorążowie z Ujazdowa. Wspomnienia Szkoły Podchorążych Sanitarnych 
1922-1939 w 50-tą rocznicę założenia Szkoły, opracował Bolesław Markowski Londyn 1972 s. 15-125; 
Andrzej Felchner: Pod znakiem Eskulapa i Marsa. Służba zdrowia Wojska Polskiego (od jesieni 1918 r. do 
mobilizacji w 1939 r.). Oświęcim 2016 s. 179-184
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Jednym z absolwentów słynnej „Podchorążówki z Ujazdowa” był Antoni Strabu-
rzyński, którego losy są dość ciekawą ilustracją dziejów młodego lekarza wojskowe-
go zarówno w trudnym okresie II wojny światowej, jak i przemian ustrojowych po 
1945 roku. Urodził się 19 listopada 1912 roku w Pleszewie, w rodzinie Maksymiliana 
i Pelagii Straburzyńskich. W swojej miejscowości uczęszczał do Szkoły Powszech-
nej, następnie  Gimnazjum im. Stanisława Staszica. Wkrótce przeniósł się do Poznania 
i kontynuował naukę w Gimnazjum  im. Karola Marcinkowskiego, gdzie w 1931 roku 
uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze  podjął decyzję o wyborze dalszej drogi 
życiowej, marzyła mu się kariera lekarza, zaś SPSan był najlepszą okazją dla niezbyt 
majętnego człowieka, aby uzyskać świetne wykształcenie. Nie było to jednak łatwe 
do osiągnięcia, w 1931 roku o 70 dostępnych miejsc (60 lekarzy i 10 farmaceutów) 
ubiegało się 497 kandydatów. Po pozytywnym przejściu badań lekarskich, następował 
egzamin konkursowy złożony z testów sprawdzających wiedzę ogólną i inteligencję 
oraz zdolności psycho-techniczne. Następnie należało streścić wykład płk. doc. Leona 
Owczarewicza pt. „O życiu i rozwoju bakterii”. Ostatnim zadaniem było pisemne opra-
cowanie czterech wybranych tematów w większości dotyczących wojska i historii np. 

 Ppłk dr med. Antoni Straburzyński (1912-1988), 
fotografia w mundurze podchorążego SPSan, lata trzydzieste XX wieku
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„Jasne i ciemne momenty powstania 1831 r.” Wyboru kandydatów, po zapoznaniu się 
z rezultatami wszystkich testów, dokonywała Rada Pedagogiczna pod kierownictwem 
komendanta CWSan gen. bryg. dr. Jana Kołłątaja-Srzednickiego. Wśród szczęśliwych 
wybrańców znalazł się Antoni Straburzyński, który w niedługim czasie został oficjalnie 
podchorążym X promocji SPSan 2.

Przez kolejne pracowite sześć lat zdobywał wiedzę medyczną na Wydziale Le-
karskim Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, jednocześnie uczestnicząc 
w szkoleniach z dziedziny wojskowości, manewrach czy poligonach.  Dyplom lekarza 
i promocję na stopień podporucznika Wojska Polskiego otrzymał w 1937 roku. Staż po-
dyplomowy odbył w Szpitalu Szkolnym CWSan w Warszawie. Następnie krótkotrwale 
pełnił służbę w słynnym 9. Szpitalu Okręgowym w Brześciu nad Bugiem. Ostatnim 
przydziałem przed wybuchem II wojny światowej było stanowisko lekarza w III bata-
lionie piechoty we Lwowie, który wchodził w skład 26 Pułku Piechoty stacjonującego 
w Gródku Jagiellońskim. Korzystając z pobytu w znakomitym ośrodku naukowym, 
jakim był wówczas Lwów, rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Uni-
wersytetu  Jana Kazimierza pod kierunkiem kierownika Kliniki Chorób Nerwowych 
i Umysłowych profesora Eugeniusza Artwińskiego (1892-1944)3.

 Agresja na Polskę III Rzeszy i Rosji Sowieckiej we wrześniu 1939 roku przerwała 
brutalnie jego karierę naukową, wszelkie plany i marzenia należało odłożyć na lepsze 
czasy. W czasie wojny obronnej pełnił funkcję dowódcy plutonu przeciwgazowego 
kompanii sanitarnej nr 602 pod dowództwem mjr. dr med. Jana Bernackiego, mobili-
zowanej przez Kadrę Zapasową 6. Szpitala Okręgowego we Lwowie, w składzie 48. 
Pułku Piechoty Strzelców Kresowych 11. Karpackiej Dywizji Piechoty pod dowódz-
twem płk. dypl. Bronisława Prugar-Ketlinga. Ze swoją jednostką przeszedł chwaleb-
ny szlak bojowy ukoronowany rozbiciem niemieckiego pułku zmotoryzowanego SS 
„Germania” w rejonie Mużyłowic w nocy z 15/16 września 1939 roku (bardziej znane 
jako bitwa pod Jaworowem i Sądową Wisznią), co jednak niestety nie zmieniło rezul-
tatu wojny. Jako polski oficer dostał się do niewoli, początkowo przebywał w oflagu 
mieszczącym się w byłych koszarach 20. Pułku Piechoty w Krakowie, następnie w Ko-
bierzynie. Udało mu się wydostać, w latach 1941-44 był lekarzem  Ośrodka Zdrowia 
w Chodlu (powiat lubelski)4. 

2 Materiały i informacje udostępnione dzięki uprzejmości Macieja Straburzyńskiego; Podchorążowie 
z Ujazdowa..., s. 105-106, 445; Juliusz Engler t , Aleksander Domar Domaradzki : Szkoła Podchorą-
żych Sanitarnych 1922-1939. Londyn 1997 s. 48

3 Jan Draus: Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946. Portret kresowej uczelni., Kraków, 
2007, s. 274-275; Materiały i informacje udostępnione dzięki uprzejmości Macieja Straburzyńskiego; An-
drzej Felchner: Pod znakiem Eskulapa..., s. 293

4 Ryszard Dalecki : Armia „Karpaty” w wojnie obronnej 1939 roku. Rzeszów 1989 s. 257-271, 380; 
Materiały i informacje udostępnione dzięki uprzejmości Macieja Straburzyńskiego
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Po wyzwoleniu tych terenów spod okupacji niemieckiej we wrześniu 1944 roku po-
nownie wstąpił do Wojska Polskiego, w stopniu porucznika został dowódcą kompanii 
medyczno-sanitarnej 11. samodzielnego batalionu sanitarnego w składzie  7. Dywizji 
Piechoty II Armii WP. Ze swoją jednostką przeszedł cały szlak bojowy, służba zdrowia 
położyła szczególne zasługi w kwietniu 1944 roku podczas zabezpieczenia medycz-
nego forsowania Nysy Łużyckiej i walk w rejonie miejscowości Brand, Brementhau, 
Kossel i Klitten. Umiejętności dawnego podchorążego sanitarnego zostały docenione 
przez przełożonych, co znalazło wyraz w awansowaniu na stopień kapitana i objęciu 
funkcji dowódcy 11. samodzielnego batalionu sanitarnego5. 

Po zakończeniu działań wojennych w styczniu 1946 roku został  lekarzem Sanato-
rium Wojskowego w Kudowie, następnie dyrektorem Sanatorium nr 5 także w Kudo-
wie, awansując  na stopień majora, potem podpułkownika. W 1956 roku przybył do 
105. Wojskowego Szpitala Garnizonowego w Żarach i objął stanowisko  ordynatora 
Oddziału Wewnętrznego, jego poprzednikiem był również były podchorąży SPSan mjr. 
lek. Adolf Leligdowicz. Dział interny należał do najważniejszych i najlepiej wyposa-
żonych części wojskowej lecznicy w stolicy polskich Łużyc. Zlokalizowany w najno-
wocześniejszym budynku nr 3 (w XXI wieku 105. Szpital Wojskowy z Przychodnią 
pozbył się tego obiektu, co do dzisiaj budzi spore kontrowersje wśród byłych pracow-
ników placówki), wyposażonym w windy, przestronne korytarze i sale, dysponował 55 
łóżkami, własną pracownią kliniczną (podręczne laboratorium), pracownią elektrokar-
diograficzną, co w tamtych latach sytuowało go  wśród czołowych oddziałów tego typu 
na Ziemi Lubuskiej. Ppłk lek. Antoni Straburzyński i jego współpracownicy cieszyli 
się zasłużonym uznaniem wśród pacjentów oraz cywilnego środowiska medycznego6. 

Przemiany polityczne w kraju w październiku 1956 roku miały również swój wpływ 
na wojsko. Oficerom z przeszłością frontową, którzy chcieli pożegnać się z mundu-
rem i odejść do cywila, nie robiono w tym zakresie żadnych przeszkód.  W grudniu 
1957 roku, po 21 latach zawodowej służby wojskowej, ppłk. lek. Antoni Straburzyński 
odszedł do rezerwy i opuścił Żary. W styczniu 1958 roku w drodze konkursu objął 
stanowisko ordynatora Oddziału Wewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego im. Karola 
Marcinkowskiego w Zielonej Górze. Doświadczony specjalista IIº w zakresie chorób 
wewnętrznych jeszcze całe dwadzieścia lat w sposób wzorowy prowadził swój dział 
i cieszył się wielkim poważaniem w całym regionie. Ukoronowaniem jego kariery na-
ukowej było uzyskanie w 1972 roku tytułu doktora nauk medycznych. W międzyczasie 

5 Kazimierz Płoński : W szeregach służby zdrowia 2 AWP. Warszawa 1969 s. 121-122, 129, 184
6 Zbigniew Kopociński , Krzysztof Kopociński , Czesław Jeśman: 105 Szpital Wojskowy w Ża-

rach. Duma Ziemi Lubuskiej. Żary, wyd. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2014 s. 137-138; Archiwum 
105. KSzWzP SPZOZ: KSG, s. 246-248; Materiały i informacje udostępnione dzięki uprzejmości Macie-
ja Straburzyńskiego; Relacja Ludomira Bieniasa w posiadaniu autorów; Relacja Bohdana Jodłowskiego 
w posiadaniu autorów
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przez 7 lat pełnił obowiązki Specjalisty Wojewódzkiego z zakresu chorób wewnętrz-
nych. Na zasłużoną emeryturę przeszedł w 1978 roku. W chwilach wolnych, podobnie 
jak wielu wojskowych lekarzy, zajmował się myślistwem, lubił także wędkować.

Ppłk dr n. med. Antoni Straburzyński zmarł 19 lutego 1988 roku, w wieku 76 lat, po-
chowany w Zielonej Górze na cmentarzu przy ulicy wrocławskiej, kwatera 36, rząd 2, 
grób 78. Jego losy są piękną ilustracją dziejów tego pokolenia medyków wojskowych, 
którzy swoją służbę wojskową zaczynali w słynnej SPSan w Warszawie. Szkoła ta 
wyposażyła ich w niezbędną wiedzę oraz zahartowała i wyrobiła siłę ducha potrzebną 
dla godnego przetrwania czasu II wojny światowej. Większość byłych podchorążych 
z Ujazdowa, podobnie jak Antoni Straburzyński, wzięła udział w obronie ojczyzny 
w 1939 roku a potem w walkach o jej wyzwolenie na wszystkich frontach toczącej się 
wojny. Duża część z nich oddała swe życie niosąc do końca pomoc rannym polskim 
żołnierzom. W 105. rocznicę urodzin warto przypomnieć sylwetkę jednego z nich, któ-
ry miał więcej szczęścia, zdołał przeżyć i zrealizował swoje największe marzenie – by-
cie dobrym  lekarzem7.  

7 Tadeusz Dzwonkowski , Robert Skobelski , Hieronim Szczegóła: Szpital Wojewódzki im. Karo-
la Marcinkowskiego w Zielonej Górze (1945-2015). Zielona Góra, 2015, s. 64, 73, 80-81; Materiały i in-
formacje udostępnione dzięki uprzejmości Macieja Straburzyńskiego; Zbigniew Kopociński, Krzysztof 
Kopociński, Czesław Jeśman: 105 Szpital Wojskowy..., s. 137-138; Juliusz Engler t , Aleksander Domar 
Domaradzki : Szkoła Podchorążych..., s. 109-111


