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I II ARMII WojSKA PolSKIego

Abstract

Zbigniew Dworak (1917-1963) – Polish officer and physician, cadet at the famous Medical Officer 
Cadet School in Warsaw, soldier of the Home Army and the 2nd Polish Army. He was born in Warsaw, on 
April 2, 1917. In the years 1935-1939 he was cadet at Medical Officer Cadet School in Warsaw. During the 
German occupation he served as a doctor of the Home Army, participated in many combat operations of 
the Polish underground, among others liquidation of German war criminal Kutschera. During the Warsaw 
Uprising lieutenant Dworak was the head of medical service of the battalion “Umbrella”. After the fall of 
the uprising, he became the head of medical service of the 29th  Infantry Regiment of the 2nd Polish Army. 
He fought in the area of Nysa Luzycka and Budziszyn. After the World War II, he headed sanitary and epi-
demiological stations in Gdansk and Szczecin. Maj. Dr. Zbigniew Dworak died on September 11, 1963.

Streszczenie 

Zbigniew Dworak (1917-1963)- polski oficer i lekarz, podchorąży ze słynnej Szkoły Podchorążych 
Sanitarnych w Warszawie, żołnierz AK i II Armii Wojska Polskiego. Urodził się 2 kwietnia 1917 roku 
w Warszawie. W latach 1935-1939 był podchorążym Szkoły Podchorążych Sanitarnych w Warszawie. 
Podczas okupacji pełnił funkcję lekarza Armii Krajowej, uczestniczył w wielu operacjach bojowych pol-
skiego podziemia, m.in. likwidacji niemieckiego zbrodniarza wojennego Kutschery. W czasie Powstania 
Warszawskiego ppor. Dworak był szefem służby sanitarnej batalionu „Parasol”. Po upadku powstania 
został szefem służby zdrowia 29. Pułku Piechoty II Armii Wojska Polskiego. Walczył nad Nysą Łużycką 
i pod Budziszynem. Po zakończeniu II wojny światowej kierował stacjami  sanitarno-epidemiologicznymi 
w Gdańsku i Szczecinie. Mjr dr med. Zbigniew Dworak zmarł 11 września 1963 roku. 
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Wstęp

W ostatnim okresie w naszym kraju nastąpiło gwałtowne przyspieszenie w zakresie 
usuwania nazw ulic, które propagują ustrój totalitarny i osoby z nim związane. Panu-
je w tym zakresie dosyć szeroka dowolność, w szczególności że za zmiany biorą się 
często samorządowcy, którzy w przeszłości nie należeli do przodujących uczniów na 
lekcjach historii. W wielu miejscowościach za niewłaściwą uznano nazwę „II Armii 
Wojska Polskiego” i pospiesznie próbuje się ją zastąpić naprędce wymyślanymi za-
miennikami, bez krzty refleksji i cienia empatii dotyczącej odczuć samych żołnierzy 
tejże armii. Dużą jej część stanowili Kresowiacy, mieszkańcy terenów południowo-
wschodnich II RP, uciekający do wojska z rodzinnych wsi wyrzynanych przez bande-
rowców bądź obawiających się kolejnych wywózek Polaków na Sybir. Nie brakło tam 
byłych żołnierzy Armii Krajowej, którzy chcieli walczyć z Niemcami aż do kapitulacji 
III Rzeszy, choć dla własnego bezpieczeństwa z reguły skrywali swą okupacyjną prze-
szłość. Bywali prawdziwi bohaterowie walki podziemnej, którzy bijąc się na froncie 
w szeregach II Armii Wojska Polskiego wierzyli, że walczą o wolną Polskę. Nie mogli 
wszak uwierzyć, że nasi „wielcy sojusznicy”- USA i Wielka Brytania - już w Teheranie 
i Jałcie sprzeniewierzyli się układom sojuszniczym i za plecami Rządu RP wydali nasz 
kraj w ręce Stalina. Jednym z wielu takich bohaterskich żołnierzy był lekarz legendar-
nego batalionu „Parasol” - mjr dr med. Zbigniew Dworak „Dr Maks”, którego setną 
rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku.

edukacja i początek służby wojskowej

Urodził się 2 kwietnia 1917 roku w Warszawie, w rodzinie Franciszka i Marianny 
z domu Wojtaszek. Szkołę średnią ukończył w 1935 roku we Lwowie, nie bez przyczy-
ny nazywanym najwierniejszym miastem Rzeczypospolitej. Wielki polski pisarz, na 
którego dziełach wychowało się kilka pokoleń naszych rodaków, Kornel Makuszyński, 
napisał niegdyś o tym grodzie: „...Miasto to straszliwe, ten Rzeczypospolitej pies wier-
ny i czujny...”. Słowa te były wyrazem ogromnego szacunku dla bohaterskiej postawy 
jego mieszkańców, którzy przez setki lat stawali w obronie ojczyzny, stanowiąc praw-
dziwy bastion i kresową redutę. W listopadzie 1918 roku krwią zapisano tam jedną 
z najpiękniejszych kart w całej historii Polski, gdy przeciwko ukraińskiemu zamacho-
wi stanu atamana Dmytra Wytowskiego zbrojnie zaprotestowali najmłodsi mieszkańcy 
grodu, którzy przeszli do legendy jako Orlęta Lwowskie. Zbigniew Dworak z całą 
pewnością bywał na lwowskim Campo Santo a jego idolami z czasów wczesnej mło-
dości byli zapewne młodzi bohaterowie Obrony Lwowa: 13-letni Antoś Petrykiewicz 
(1905-1919, najmłodszy w historii kawaler Krzyża Virtuti Militari), poległy na Cmen-
tarzu Łyczakowskim Jurek Bitschan (1904-1918, utrwalony w pieśni i poezji stał się 
ikoną Orląt Lwowskich) czy 9-letni Jaś Kukawski (1908-1918). Wychowując się w ta-
kim otoczeniu Zbigniew Dworak na wskroś przesiąkł duchem patriotyzmu, co zaowo-



454 Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 2 (18)

cowało w przyszłości wspaniałą po-
stawą podczas wojny i okupacji1. Po 
maturze zdołał pomyślnie zdać egza-
miny wstępne i dostał się do Centrum 
Wyszkolenia Sanitarnego w Warsza-
wie (CWSan), gdzie jako podchorąży 
XIV Promocji  Szkoły Podchorążych 
Sanitarnych (SPSan) rozpoczął na-
ukę zawodu lekarza wojskowego. 
Szkolenie wojskowe odbywał na 
bazie CWSan, zaś zajęcia z medycy-
ny na Wydziale Lekarskim Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Po czterech 
latach ciężkich studiów, wybuch II 
wojny światowej we wrześniu 1939 
roku brutalnie przerwał jego edu-
kację. Jako zawodowy podchorąży 
wziął udział w wojnie obronnej. Miał 
wiele żołnierskiego szczęścia i uda-
ło mu się uniknąć niewoli, a trzeba 
pamiętać że wielu jego kolegów już 
wtedy oddało życie za ojczyznę, za-
równo podczas walk na froncie, jak 
i w trakcie pobytu w obozach jeniec-

kich (ciała licznych podchorążych różnych specjalności wojskowych spoczywają m.in. 
w masowych mogiłach ofiar zbrodni katyńskiej)2.

okupacja niemiecka - tajne nauczanie i organizacja walki z najeźdźcą 

Podczas okupacji Dworak w ramach tajnego nauczania kontynuował studia medycz-
ne i odbywał niezbędne praktyki lekarskie w celu zdobycia dyplomu lekarza (formalnie 
uzyskał go w dniu 29 października 1945 roku na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Warszawskiego, choć w praktyce dużo wcześniej). Pracował w dwóch warszawskich 

1 Tadeusz Marcinkowski: Zbigniew Dworak-Dr Maks (1917-1963). Archiwum Historii i Filozofii 
Medycyny, 1988, nr 51 (2), s. 234; Kornel Makuszyński: Purpurowa księga [w:] Orlętom-przewodnik po 
cmentarzu Obrońców Lwowa, Lwów, 1934, s. 12-15; Stanisław Sławomir Nicieja:  Cmentarz Obrońców 
Lwowa. Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990, s. 158-167, 339

2 Podchorążowie z Ujazdowa. Wspomnienia Szkoły Podchorążych Sanitarnych 1922-1939 w 50-tą rocz-
nicę założenia Szkoły, opracował Bolesław Markowski, Londyn, 1972, s. 458; Juliusz �nglert, Aleksander 
Domar Domaradzki: Szkoła Podchorążych Sanitarnych 1922-1939, Londyn, Polska Fundacja Kulturalna, 
Instytut i Muzeum im. gen. W.Sikorskiego, 1997, s. 64

Ryc. 1 Mjr dr med. Zbigniew Dworak 
„Dr Maks” (1917-1963)

źródło: Piotr Stachiewicz: Akcja „Koppe”. 
Warszawa, wyd. MON, wydanie III, 1987
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szpitalach, św. Ducha i Przemienienia Pańskiego, jednocześnie bardzo aktywnie zaan-
gażował się w działalność wojskowego sanitariatu Armii Krajowej. Od czerwca 1943 
roku był jednym z filarów zespołu lekarzy tworzących służbę medyczną Kierownic-
twa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej (Kedyw KG AK), o konspiracyjnym 
kryptonimie „Rola”. Jego bezpośrednim przełożonym był kpt. dr Cyprian Sadowski 
„Skiba” (1902-1985), który zgromadził zespół medyków (głównie wojskowych) za-
bezpieczających pod względem medycznym działalność oddziałów dywersyjnych. 
Warto szczególnie podkreślić, że w czasie okupacji była to najbardziej niebezpieczna 
służba, która wymagała udziału w wielu niezwykle ryzykownych akcjach bojowych. 
Trudno zatem dziwić się  C. Sadowskiemu, iż do takich zadań pozyskał absolwentów 
i podchorążych SPSan, do których miał absolutnie pełne zaufanie a jednocześnie pew-
ność poziomu ich kompetencji zawodowych. Obok „Dr Maksa”, w grupie tej znalazł 
się także jego kolega z roku Zygmunt Kujawski „Brom” (1916-1996, później lekarz 
bratniego harcerskiego batalionu „Zośka”), w Kedywie walczył również Stanisław So-
sabowski „Stasinek”(1917-1996) także podchorąży XIV Promocji SPSan, syn generała 
Stanisława Sosabowskiego - dowódcy Samodzielnej Brygady Spadochronowej3. 

W październiku 1943 roku Dworak był jednym z instruktorów w ramach II turnusu 
Szkoły Podchorążych Piechoty Szarych Szeregów „Agricola”, gdzie prowadził zajęcia 
z higieny i pierwszej pomocy. Dla słuchaczy szczególnie cenne były uwagi dotyczące 
sposobu przygotowania się do akcji bojowych (minimalizacja posiłku, odpowiednie 
nawodnienie organizmu, dbanie o czystość ubrania i ciała), jak i sposobu użycia opa-
trunku osobistego. Już wkrótce wiedza ta stała się niezwykle cenna, szczególnie dla 
żołnierzy oddziału „Agat” (oddział specjalny Kedywu utworzony jesienią 1943 roku, 
późniejszy kryptonim „Pegaz”, a następnie „Parasol”)4. 

Akcje bojowe

„Dr Maks” był lekarzem, który uczestniczył w najbardziej brawurowych i niebez-
piecznych akcjach przeprowadzanych przez „Agat”. Jedną z pierwszych była likwi-
dacja niemieckiego zbrodniarza wojennego, oprawcy z Pawiaka SS-Oberscharführera 
Franza Bürkla. Został on zastrzelony w dniu 7 września 1943 roku na skrzyżowaniu 

3 Stanisław Bayer: Służba zdrowia Warszawy w walce z okupantem 1939-1945. Warszawa, Wydaw-
nictwo MON, 1985, s. 44, 265; Piotr Stachiewicz: Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierow-
nictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX, 1984, s. 126; 
Anna Marek: Leczenie ran wojennych w powstaniu warszawskim, Warszawa, wyd. Bellona, 2014, s. 82; 
Tadeusz Marcinkowski ... op. cit., s. 2343, 239; Cyprian Sadowski: Pamiętnik doktora „Skiby”. Warszawa, 
Wydawnictwo MON, 1990, s. 101-103

4 Piotr Stachiewicz..., op. cit., s. 62, 99-101
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ulic Litewskiej i Marszałkowskiej, akcja odbyła się bez strat, toteż będący w pobliżu 
lekarz nie musiał interweniować5.

Kolejną akcją, której zabezpieczenie medyczne stanowił Zbigniew Dworak była li-
kwidacja SS-Hauptscharführera Augusta Kretschmanna w dniu 24 września 1943 roku. 
W czasie tego typu zadań lekarz z reguły oczekiwał na trasie ewakuacji wykonawców 
wyroku, którzy po jego wykonaniu podjeżdżali w ustalone miejsce, zaś medyk pytał 
umówionym hasłem np. „Czy Panowie jadą do Konstancina?”. Potwierdzenie oznacza-
ło straty własne i rannych, w takim przypadku część obstawy opuszczała samochód, 
do którego wsiadał „Dr Maks” i udzielał niezbędnej pierwszej pomocy a następnie 
kierował ewakuacją do odpowiedniego szpitala czy punktu sanitarnego. W przypadku 
akcji na Kretschmanna punkt wyczekiwania medyka był na skrzyżowaniu ulic Tamka 
i Smulikowskiego, także w tym przypadku nikt z żołnierzy AK nie odniósł obrażeń6.

W podobny sposób przebiegła operacja likwidacji innego oprawcy z Pawiaka SS-
Sturmanna �rnsta Weffelsa, zwanego przez więźniów „wyłupem” (ze względu na wy-
łupiaste oczy i podły charakter), zastrzelonego 1 października 1943 roku u zbiegu ulic 
Koszykowej i 6 Sierpnia, miejscem wyczekiwania lekarza był Plac Zamkowy7.

Warto zauważyć, że II połowa 1943 roku to wielka intensyfikacja działalności Ke-
dywu przeciwko najbardziej okrutnym funkcjonariuszom obsługi Pawiaka i gestapo. 
Wiązało się to z ogromem zbrodni popełnianych przez okupanta i było niewielką pró-
bą działań samoobronnych. Bardzo wielu zbrodniarzom wojennym udało uniknąć się 
kary. Ze smutkiem należy skonstatować, iż niestety karzącej ręki polskiej sprawie-
dliwości nie poczuli ukraińscy oprawcy z Pawiaka, którzy wysługując się Niemcom 
często na ochotnika brali udział w egzekucjach Polaków np. Iwan Barczenko, Iwan 
Zaporożec, Kowalenko, Kozaczenko i inni. Operacje bojowe realizowane były co kil-
ka lub kilkanaście dni, we wszystkich działaniach „Agatu” uczestniczył „Dr Maks”. 
Mimo że początkowo akcje przebiegały bez strat własnych, to jednak wymagały od 
lekarza obecności i pełnego stresu wyczekiwania oraz opracowania planu ewakuacji 
medycznej (zabezpieczenie bezpiecznego punktu opatrunkowego lub miejsca w szpi-
talu, co w warunkach okupacji było nie lada wyzwaniem)8.

Dwie kolejne akcje bojowe przeprowadzone przez „Agat” zakończyły się poło-
wiczym sukcesem. 5 października 1943 roku, zamiast funkcjonariusza referatu IV A 
gestapo SS-Rottenführera Alberta Milke, zlikwidowano szefa sekcji 3 D gestapo SS-
Obersturmführera Josepha Lechnera, który także był na liście osób z wyrokiem śmierci 
wydanym przez Kierownictwo Walki Podziemnej. Do podobnego błędu doszło w dniu 

5 Leon Wanat: Za murami Pawiaka. Warszawa, wyd. Książka i Wiedza, wydanie III, 1960, s. 41-42; 
Piotr Stachiewicz..., op. cit., s. 174-184

6 Ibidem, s. 195-196
7 Leon Wanat..., op. cit., s. 46; Piotr Stachiewicz..., op. cit., s. 210
8 Leon Wanat..., op. cit., s. 54
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25 października 1943 roku u zbiegu ulic Rymarskiej i Leszno, gdzie zastrzelono SS-
Scharführera Stephana Kleina, choć celem akcji był SS-Scharführer �ngelbert Früh-
wirth. Oczywiście obaj zabici esesmani również  zasługiwali na karę śmierci, więc nie 
były to przypadkowe, niewinne ofiary niezbyt dobrze przeprowadzonej akcji9.

Następne dwie operacje dywersji, w których uczestniczył „Dr Maks”, wymierzo-
ne były nie w funkcjonariuszy gestapo, lecz w cywilnych urzędników zawiadujących 
działaniami szczególnie niebezpiecznymi dla konspiracji i polskiego społeczeństwa 
pod okupacją. Pierwszego z nich, Antona Hergla - zarządcę drukarni w dystrykcie war-
szawskim i lubelskim, udało się jedynie zranić w dniu 10 grudnia 1943 roku. Punktem 
wyczekiwania lekarza był róg ulicy Poznańskiej i Hożej, nikt z żołnierzy AK nie od-
niósł ran. Pełny sukces zanotowali bojowcy dywersji  trzy dni później, gdy na ulicy 
Daniłowiczowskiej zlikwidowali kierownika Wohnungsamtu �mila Brauna. W tym 
czasie Zbigniew Dworak oczekiwał na placu Krasińskich, operacja przebiegła bez po-
trzeby udzielania komukolwiek pomocy10. 

Najbardziej brawurową a jednocześnie tragiczną akcją polskiego podziemia w czasie 
okupacji  była niewątpliwie likwidacja niemieckiego zbrodniarza wojennego, dowódcy 
SS i policji w dystrykcie warszawskim, SS-Brigadeführera Franza Kutschery. W dniu 1 
lutego 1944 roku około godziny 9.10 przed budynkiem Dowództwa SS i Policji (Ale-
je Ujazdowskie 23) żołnierze AK wykonali wyrok na osławionym kacie Warszawy. 
W wyniku strzelaniny rannych zostało czterech konspiratorów, w tym dwóch bardzo 
ciężko. „Dr Maks” miał swój punkt wyczekiwania na placu Bankowym przed restau-
racją „Melodia”, gdzie  podjechał samochód z rannymi (cały postrzelany, z wybitymi 
szybami). Dworak błyskawicznie ocenił sytuację - Marian Senger „Cichy” i Bronisław 
Pietraszewicz „Lot” głębokie rany postrzałowe jamy brzusznej, Henryk Humięcki „Ol-
brzym” rana postrzałowa klatki piersiowej, Michał Issajewicz „Miś” powierzchow-
ne zranienie głowy - i nakazał jechać do Szpitala Maltańskiego, gdzie w holu miała 
oczekiwać pielęgniarka. Niestety splot nieprzewidzianych okoliczności spowodował 
bardzo duże komplikacje. W chwili ich przybycia do placówki nie było na miejscu 
szefa chirurgii kpt. dr. Wacława Żebrowskiego (1894-1946), zaś lekarz dyżurny nie 
chciał przyjąć rannych bez zgody swojego przełożonego, wskazując, iż nie dysponuje 
odpowiednią ilością wysterylizowanego materiału  chirurgicznego. Zbigniew Dworak 
zdecydował, mimo braku zgody nieobecnego szefa chirurgii, pozostawić w placówce 
dwóch lżej rannych („Miś”, „Olbrzym”). Podczas przekazywania pacjentów, w Izbie 
Przyjęć pojawił się dr Wacław Żebrowski, któremu lekarz „Pegaza” zrelacjonował krót-
ko ich stan i  poprosił o opiekę. Niestety bardzo ciężkie obrażenia dwóch pozostałych 
uczestników akcji wymagały bardziej skomplikowanych zabiegów chirurgicznych, 
co nie było możliwe do przeprowadzenia w tym czasie w Szpitalu Maltańskim. „Dr 

9 Piotr Stachiewicz..., op. cit., s. 226, 238-242
10 Ibidem, s. 245, 256-257
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Maks” musiał ryzykować dekonspirację i nakazał transport do placówki, w której był 
zatrudniony czyli Szpitala Przemienienia Pańskiego (w owym czasie placówka funk-
cjonowała w dawnym Żydowskim Domu Akademickim przy ulicy Sierakowskiego 7). 
Tam ciężko rannych żołnierzy operował zespół pod kierunkiem dr. Mieczysława Świ-
niarskiego. W tym czasie władze okupacyjne domyślając się, że uczestnicy akcji odnie-
śli rany, nakazały ścisłą kontrolę placówek szpitalnych. Policja granatowa dowiedziała 
się o  przywiezieniu do szpitala „Lota” i „Cichego”, objęła nadzorem obu rannych, co 
mogło skutkować wydaniem ich w ręce gestapo. Kpt. A.Borys „Pług” (1909-1986), do-
wódca „Pegaza”, podjął decyzję o natychmiastowym odbiciu swoich podkomendnych 
ze Szpitala Przemienienia Pańskiego. Jeszcze tego samego dnia w placówce zjawił 
się Jerzy Zborowski „Jeremi”, którego „Dr Maks” oprowadził po zakładzie, aby usta-
lić najdogodniejszy sposób przeprowadzenia akcji. �wakuacja przebiegła w sposób 
planowany,  mimo krytycznego stanu ranni musieli być przetransportowani w bez-
pieczne miejsce: do Szpitala Wolskiego („Lot”) i ponownie do Szpitala Maltańskiego 
(„Cichy”). Niestety mimo heroicznych  wysiłków pracowników służby zdrowia nie 
udało się uratować życia dzielnym żołnierzom, Bronisław Pietraszewicz „Lot” zmarł 4 
lutego 1944 roku, Marian Senger „Cichy” dwa dni później. Zabezpieczenie medyczne 
operacji specjalnej „Kutschera” zostało ocenione przez dowódcę „Pegaza” kpt. Adama 
Borysa „Pługa” jako niedostateczne. W szczególności brak zapewnienia miejsc w szpi-
talach dla rannych, konieczność kilkukrotnego transportowania pacjentów w ciężkich 
stanie, co pogarszało ich rokowania. W wyniku analizy sposobu działania sanitariatu 
Kedywu podjęto decyzję o stałym przydzieleniu poszczególnych lekarzy do oddziałów 
bojowych, a nie tylko oddelegowywaniu na poszczególne akcje. Zbigniew Dworak 
został oficjalnie przekazany z „Roli” do oddziału „Pegaz” na stanowisko szefa sanitar-
nego, jego zastępcą został Jan Lipiński „Dr Kalina” (1915-1974)11. 

Przed wybuchem Powstania Warszawskiego „Pegaz” przeprowadził jeszcze trzy 
duże akcje bojowe, we wszystkich uczestniczył Zbigniew Dworak. Pierwsza z nich 
to próba likwidacji komendanta Schutzpolizei Oberstleutnanta Wilhelma Rodewalda, 
w dniu 26 kwietnia 1944 roku zamiast niego zastrzelono Oberstleutnanta �rwina Gres-
sera. Swój punkt wyczekiwania lekarz miał u zbiegu ulic Solec i Mącznej, w pobli-
skiej piwnicy założył prowizoryczny opatrunek lekko rannemu jednemu z bojowców. 
Wielką przytomność umysły i charakter pokazał „Dr Maks” w dniu 6 maja 1944 roku 
podczas akcji na SS-Hauptsturmführera Walthera Stamma, gdy oczekując u zbiegu ulic 
Solec i Wilanowskiej na samochód z uczestnikami akcji dostrzegł, iż jego kierowca 
Bronisław Hellwig „Bruno” jest ranny w głowę i krew zalewa mu oczy. Szybko wsiadł 

11 Ibidem, s. 333-341; Aleksander Kunicki : Cichy front. Warszawa-Kraków, Oficyna Wydawnicza 
Mireki, 2015, s. 160-176; Zbigniew Dworak: Wspomnienia lekarza z zamachu na Kutscherę. Służba 
Zdrowia, 1958, nr 5, s. 3; Cyprian Sadowski ..., op. cit., s. 117-121; Tadeusz Marcinkowski  ... op. cit., 
s. 235-236
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do auta i podczas jazdy zatamował krwawienie i umożliwił w ten sposób bezpieczną 
ewakuację12.

Ostatnią wielką akcją oddziału była nieudana próba likwidacji delegata Re-
ichsführera Rzeszy w zakresie umacniania niemczyzny na zajętych obszarach SS
-Obergruppenführera i generała policji Wilhelma Koppego. Była to operacja o naj-
wyższym stopniu trudności i wymagała przerzucenia do Krakowa, gdzie rezydował 
ten zbrodniarz, wszystkich uczestników, całego zaplecza logistycznego, w tym służ-
by sanitarnej. Dworak wyjechał do Krakowa 29 czerwca 1944 roku i zorganizował, 
w porozumieniu z sanitariatem krakowskiej AK, punkt sanitarny w majątku w Porębie 
Dzierżnej. 11 lipca 1944 roku podczas realizacji operacji punktem wyczekiwania me-
dyka była ulica Łokietka, skąd został zabrany przez jej uczestników. Niestety niemiec-
kiemu oprawcy udało się umknąć zasadzce, dzięki dużym umiejętnościom kierowcy 
samochodu, którym się poruszał (zdołał uniknąć celowego zderzenia z autem naszych 
żołnierzy).   Sam odskok przebiegł niezbyt fortunnie, doszło do bezpośredniej wal-
ki z Niemcami w rejonie Udorza i śmierci kilku żołnierzy. Na analizę popełnionych 
błędów nie było już czasu, gdyż w stolicy trwały przygotowania do wybuchu powsta-
nia13.

Powstanie Warszawskie

1 sierpnia 1944 roku od godz. 17.00  ppor. Zbigniew Dworak „Dr Maks” już oficjal-
nie występował jako szef służby sanitarnej batalionu „Parasol” w ramach Zgrupowa-
nia „Radosław”. Ze swoim oddziałem przeszedł bohaterski szlak bojowy przez Wolę, 
Stare Miasto, Śródmieście i Czerniaków. Heroiczna postawa wszystkich pracowników 
służby zdrowia podczas walk w Warszawie  zasługuje na szczególne wyróżnienie i sza-
cunek. W warunkach skrajnie trudnych, pod ciągłym ostrzałem, przy braku wody, je-
dzenia, podstawowych leków czy środków opatrunkowych, starano się nieść pomoc 
rannym żołnierzom i cywilom. Krańcowo dramatyczna była sytuacja w końcowych 
dniach powstania na Czerniakowie, gdy bezpośrednio walczyć musieli także lekarze 
i sanitariuszki wraz z rannymi. W dniu 19 września 1944 roku w ruinach punktu sani-
tarnego przy ulicy Wilanowskiej 12 „...Dr Maks postanowił więc bronić budynek do 
zmroku (...) Cały istniejący sanitariat i wszyscy ranni zostali włączeni do walki i ba-
rykadowania przekuć w murach, które czynili Niemcy, aby wrzucić przez nie granaty, 
a wreszcie podpalić budynek...”. Opis ten doskonale pokazuje, że Zbigniew Dworak 
był nie tylko dobrym lekarzem, ale także dzielnym i charyzmatycznym dowódcą, który 
potrafił zorganizować i zmobilizować powierzonych mu ludzi do walki o życie. Odcię-
ty od resztek oddziału, które ewakuowały się kanałami, zdołał przedostać się na brzeg 

12 Piotr Stachiewicz..., op. cit., s. 363-365, 379
13 Piotr Stachiewicz: Akcja „Koppe”. Warszawa, wyd. MON, wydanie III, 1987, s. 92-157; Piotr 

Stachiewicz..., op. cit., s. 389-423



460 Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 2 (18)

Wisły, przeczekać we wraku statku „Bajka” a następnie w nocy z 22/23 wrzesień 1944 
roku przepłynąć rzekę14. 

W nowej rzeczywistości 

Wkrótce po upadku powstania wstąpił do Wojska Polskiego, gdzie w stopniu kapi-
tana objął funkcję starszego lekarza 29. Pułku Piechoty 10. Dywizji Piechoty w skła-
dzie II Armii Wojska Polskiego, z którą przeszedł cały szlak bojowy, m.in. walczył nad 
Nysą Łużycką i pod Budziszynem. W wojskowej służbie zdrowia pracował prawie 9 
lat, zdemobilizowany w stopniu majora w marcu 1953 roku, objął funkcję dyrektora 
Miejskiej Stacji Sanitarno-�pidemiologicznej w Gdańsku, jednocześnie w latach 1953-
1955 był starszym asystentem przy Katedrze Higieny AM w Gdańsku. W 1956 roku 
przeniesiony został służbowo do Szczecina, gdzie objął stanowisko dyrektora Woje-
wódzkiej Stacji Sanitarno-�pidemiologicznej. W 1958 roku rozpoczął również pracę 
na pół etatu jako adiunkt Zakładu Higieny Pomorskiej Akademii Medycznej (PAM), co 
umożliwiło mu w grudniu 1961 roku uzyskanie tytułu doktora medycyny na podstawie 
pracy pt. „Wapń, fosfor, żelazo i niektóre pierwiastki śladowe w wodzie wodociągowej 
województwa szczecińskiego”. I stopień specjalizacji z chirurgii zdobył w 1953 roku, 
I stopień specjalizacji z epidemiologii w 1956 roku, zaś w 1960 roku II stopień specja-
lizacji z organizacji służby zdrowia15.

26 stycznia 1962 roku dr med. Zbigniew Dworak został aresztowany pod idio-
tycznym zarzutem niezgodnego z zasadami uzyskania dyplomu lekarskiego (po czę-
ści wynik zawistnych donosów niedowartościowanych kolegów). Długotrwały areszt 
zrujnował stan zdrowia bohaterskiego lekarza i z pewnością przyczynił się do przed-
wczesnego zgonu w dniu 11 września 1963 roku, w wieku ledwie 47 lat.

Mjr dr med. Zbigniew Dworak był jednym z najdzielniejszych lekarzy Armii Kra-
jowej w czasie okupacji. Brał udział w najsłynniejszych akcjach bojowych Kedywu 
i najcięższych walkach batalionu „Parasol” podczas Powstania Warszawskiego. Za 
swą postawę uhonorowany najwyższymi odznaczeniami bojowymi, w tym Krzyżem 
Virtuti Militari V klasy, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasłu-
gi z Mieczami, Krzyżem Partyzanckim, Odznaką Grunwaldzką, medalem „Za Odrę, 
Nysę i Bałtyk”, medalem „Zwycięstwa i Wolności” i innymi. W szeregach 29. Pułku 
Piechoty II Armii Wojska Polskiego walczył z Niemcami aż do kapitulacji III Rzeszy. 
W setną rocznicę urodzin tego bohaterskiego medyka warto przypomnieć jego postać 
szczególnie tym, którzy tak łatwo i bezrefleksyjnie próbują odebrać cześć wszystkim 
żołnierzom II Armii Wojska Polskiego. Jeżeli za konieczne uznano likwidację nazwy 
ulic „II Armii Wojska Polskiego” jako struktury pod zarządem sowieckich dowódców, 

14 Ibidem, s. 601-607
15 Kazimierz Płoński: W Szeregach Służby Zdrowia 2 AWP, Warszawa, wyd. MON, 1969, s. 190; Tade-

usz Marcinkowski ... op. cit., s. 233-242
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to należało je zmienić na nazwę „Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego”. W ten sposób 
oddano by należny honor żołnierzom walczącym z Niemcami a jednocześnie  nie stwa-
rzano by w społeczeństwie  wrażenia, iż byli to jacyś bandyci porównywalni z ukra-
ińskimi rezunami z UPA czy zbrodniarzami z 14.  Ukraińskiej Dywizji SS-Galizien, 
którym należy się potępienie a nie uznanie16. 

Bohaterski lekarz „Parasola” i 29. Pułku Piechoty z pewnością zasłużył na to, by 
jego nazwiskiem nazwać ulicę w Szczecinie, Gdańsku czy Warszawie. Czy przyjdzie 
to do głowy naszym samorządowcom, kto wie?

16 Piotr Stachiewicz..., op. cit., s. 306; Tadeusz Marcinkowski  ... op. cit., s. 233-242

Ryc. 2 Dawny Szpital Maltański w Warszawie, 2017 r.
(fot. Z.Kopociński)
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Ryc. 3 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 23, miejsce akcji na Kutscherę, 2017 r., 
(fot. K.Kopociński)

Ryc. 4 Okupacyjna siedziba Szpitala Przemienienia Pańskiego w dawnym 
Żydowskim Domu Akademickim, Warszawa, ulica Sierakowskiego 7, 2017, 

(fot. Z.Kopociński)


