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KIlKA ReFleKSjI NA teMAt WojSKoWej SłużBy zDRoWIA 
W 150. RoCzNICĘ ŚMIeRCI geNeRAłA PRoFeSoRA 

KARolA KACzKoWSKIego (1797-1867).

Abstract

Karol Maciej Kaczkowski (1797-1867), Polish military physician, general, the Polish Army’s head of 
medical service during the November Uprising and the war with Russia in 1831. He was born in Warsaw, 
on November 4, 1797, his parent were Grzegorz and Marianna nee Zielinska. In the years 1805-1815 he 
was educated at the Volhynia Gymnasium in Krzemieniec. Then he studied medicine in Wilno where he 
actively participated in the activities of legal and illegal student associations. In 1821, he graduated from 
Imperial University in Wilno and started working as a doctor in Krzemieniec. In 1829, he became a pro-
fessor at the University of Warsaw. During the November Uprising, as a general he assumed the position of 
Head of the Polish Army Medical Service. Kaczkowski  reformed the military medical service, developed 
a perfect evacuation system from the battlefield, effectively also defeated the cholera epidemic. After the 
November Uprising collapsed his scientific career, he stayed in many places, among others Lwow, Odessa, 
Medwedowka, Wlodzimierz Wolynski. During the January Insurrection of 1863, the authorities of the 
Russian �mpire sent him to the Voronezh district. He died in Cherson, on September 2, 1867, at the age of 
70. He should be a model for all employees of the Polish military health service.

Streszczenie

Karol Maciej Kaczkowski (1797-1867), polski lekarz wojskowy, generał, szef służby zdrowia Wojska 
Polskiego podczas Powstania Listopadowego i wojny z Rosją w 1831. Urodził się 4 listopada 1797 roku 
w Warszawie, w rodzinie Grzegorza i Marianny z domu Zielińskiej. W latach 1805-1815 pobierał naukę 
w Gimnazjum Wołyńskim w Krzemieńcu. Następnie studiował medycynę w Wilnie, gdzie brał aktywny 
udział w działalności legalnych i nielegalnych stowarzyszeń studenckich. W 1821 roku ukończył Cesarski 
Wileński Uniwersytet i zaczął pracować jako lekarz w Krzemieńcu. W 1829 roku został profesorem Uni-
wersytetu Warszawskiego. W czasie Powstania Listopadowego objął w stopniu generała stanowisko szefa 
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służby zdrowia Wojska Polskiego.  Kaczkowski zreformował zasady działania wojskowego sanitariatu, 
znakomicie opracował system ewakuacji z pola walki, skutecznie zwalczył także epidemię cholery. Po 
klęsce powstania załamała się jego kariera naukowa, przebywał w wielu miejscowościach m.in. Lwo-
wie, Odessie, Medwedówce, Włodzimierzu Wołyńskim. W trakcie Powstania Styczniowego w 1863 roku 
władze imperium rosyjskiego skazały go  na zesłanie do guberni woroneskiej. Zmarł 2 września 1867 
w Chersoniu w wieku 70 lat. Powinien być wzorem dla wszystkich pracowników polskiej wojskowej 
służby zdrowia. 

Większość podchorążych pierwszego roku  w Wojskowej Akademii Medycznej 
im. gen. dyw. prof. Bolesława Szareckiego w Łodzi, czyli uczelni przez kilkadzie-
siąt lat znakomicie kształcącej kadry dla potrzeb wojskowej służby zdrowia, mimo 
zdania matury nigdy wcześniej nie słyszało o generale  Karolu Kaczkowskim. Był 
to wynik niezbyt właściwego sposobu kształcenia i prezentacji ważnych dla naszego 
narodu postaci na lekcjach historii w szkołach podstawowych i średnich, co jeszcze 
gorzej wygląda niestety w dniu dzisiejszym. Pierwszą w życiu informację na temat 
tego wielkiego lekarza wojskowego podchorążowie WAM zdobywali podczas zajęć 
w uczelnianym Zakładzie Historii Medycyny i znajdującym się w jego obrębie wspa-
niałym Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia. Na jednych z pierwszych zajęć 
z ówczesnym dr. hab. Andrzejem Felchnerem padało zwyczajowo pytanie dotyczące 
obrazu wiszącego na ścianie w sali zajęć, było to dzieło Wojciecha Kossaka z 1928 
roku  „Olszynka Grochowska”. Prowadzący zajęcia był ciekaw, czy podchorążowie 
domyślają się, które z polskich powstań narodowych zostało tam zobrazowane. „Pod-
chwytliwość” wykładowcy polegała na tym, że malunek przedstawia porę zimową ze 
śniegiem, więc przeciętnemu „znawcy” historii z maturą w ręką natychmiast na myśl 
przychodziło Powstanie Styczniowe. Dr Felchner wyjaśniał wtedy, że w Powstaniu 
Listopadowym walczyło regularne Wojsko Polskie w pełnym rynsztunku i umundu-
rowaniu, co jest przedstawione przez Kossaka, zaś w insurekcji styczniowej oddzia-
ły partyzanckie o niejednolitym uzbrojeniu i ubiorze. Właśnie wtedy, uszy młodych 
adeptów sztuki medycznej po raz pierwszy słyszały nazwisko „Kaczkowski”, generała 
wojskowej służby zdrowia sportretowanego wraz z innymi wysokimi oficerami szta-
bu głównego. Warto zauważyć, że postać tak wielkiego formatu do dzisiaj jest raczej 
anonimowa dla całej rzeszy studentów medycyny, nie mówiąc już o całej reszcie spo-
łeczeństwa. Nie powstał o nim żaden doskonały film fabularny, choć koleje jego losu 
są gotowym pasjonującym scenariuszem. Znacznie bardziej jest znany wśród Polaków 
jego podwładny z czasów insurekcji listopadowej 1830 roku, dr Karol Marcinkowski 
(1800-1946), w szczególności dzięki wspaniałemu serialowi pt. „Najdłuższa wojna no-
woczesnej �uropy”1.

Karol Maciej Kaczkowski urodził się 4 listopada 1797 roku w Warszawie, w szla-
checkiej rodzinie herbu Nałęcz Grzegorza i Marianny z Zielińskich. Ojciec był ofi-

1 „Najdłuższa wojna nowoczesnej �uropy” (1978-1981), serial, Polska, reż. Jerzy Sztwiertnia
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cerem i w stopniu porucznika 
uczestniczył w  Powstaniu Ko-
ściuszkowskim 1794 roku w sze-
regach 1. Wielkopolskiej Bry-
gady Kawalerii Narodowej gen. 
Antoniego Madalińskiego (1738-
1804), podczas którego był dwu-
krotnie ranny. Jego przyjaźń z Ta-
deuszem Czackim (1765-1813), 
założycielem słynnego Gimna-
zjum Wołyńskiego w Krzemień-
cu, niewątpliwie zaważyła na 
losach jednego z synów. Właśnie 
w owych „Atenach Wołyńskich”, 
jak powszechnie zwano tę szkołę 
ze względu na jej wysoki poziom, 
w latach 1805-1815 pobierał na-
ukę młody Karol. Zdobył tam 
wszechstronną edukację i jako 
prymus nagrodzony został spe-
cjalnym medalem2.

Jego starszy o rok brat, Adam, 
studiował na Wydziale Lekar-
skim ówczesnego Cesarskiego 
Wileńskiego Uniwersytetu. Na-
leżał do grona tzw. „funduszo-

wych” uczniów, za których edukację płacił skarb państwa. W zamian po uzyskaniu dy-
plomu byli oni zobligowani do przepracowania 8 lat na rządowej posadzie, co z reguły 
oznaczało służbę wojskową w jakimś  zauralskim garnizonie. Dla mniej zamożnych 
kandydatów na lekarzy była to dogodna możliwość zdobycia tego zawodu. Z takiej 
właśnie okazji skorzystał Karol Kaczkowski w 1815 roku, dzięki protekcji starsze-
go brata, który cieszył się uznaniem ówczesnego dziekana prof. Józefa Franka (1771-
1842). Po wpisaniu na listę „funduszowych”, przed podjęciem właściwych studiów, 
należało ukończyć roczny kurs matematyczno-fizyczny, na który uczęszczali przyszli 
studenci różnych wydziałów.  Tam Karol poznał, wtedy jeszcze nikomu bliżej niezna-

2 Wspomnienia z papierów pozostałych po ś.p. Karolu Kaczkowskim generał sztabs-lekarzu wojsk pol-
skich, oprac. Tadeusz Oksza Orzechowski, Lwów, 1876, tom I, s. I-XXX; Stanisław Sławomir Nicieja : 
Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Opole, Wydawnictwo MS Opole, 2017, tom. 
IX, s. 19-26

Ryc. 1 Generał sztabs-lekarz Karol Maciej Kaczkow-
ski (1797-1867), (źródło: Ludwik Zembrzuski: Złota 

księga korpusu sanitarnego polskiego 1797-1918. 
Warszawa, 1927, s. 40)
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nego, Adama Mickiewicza (1798-1855), przygotowującego się do nauki w Instytucie 
Pedagogicznym. Warto zauważyć, że w tym czasie w Wilnie nie było burs czy domów 
studenckich, zaś ich funkcję pełniły klasztory. Na mocy umowy z państwem przyjmo-
wały w swe progi kilku studentów „funduszowych”, oferując im cele z podstawowym 
wyposażeniem (łóżko, stół, dwa krzesła, pościel), odpowiednio ogrzane i oświetlone. 
W zamian klasztory takie zwolnione były z kwaterunku wojskowego, którego wystrze-
gano się jak ognia, ze względu na częste ekscesy pijanego żołdactwa i straty z tym 
związane. Karol zamieszkał u Dominikanów, w pobliżu kościoła św. Ducha (ryc. 2), 
dodatkowo miesięcznie otrzymywał 15 rubli na inne wydatki, o resztę potrzeb musiał 
zadbać sam3.

Po roku stał się pełnoprawnym akademikiem, jak zwano wówczas studentów, Wy-
działu Lekarskiego wileńskiej uczelni. Dziekanem a jednocześnie profesorem terapii 
specjalnej i kliniki był Józef Frank, znany ze swej skrupulatności i dokładności, wy-
magający obecności na wykładach i rzetelnego prowadzenia dzienników chorych, jak 
zwano wówczas historie choroby. W tym czasie wykładowcami byli uczeni o różnym 
poziomie wiedzy i umiejętności dydaktycznych. Do grona cieszących się dużym uzna-
niem i powodzeniem wśród studentów, obok Franka, należeli m.in.: Jędrzej Śniadecki 
(1768-1838, chemia, później Katedra Kliniki Terapeutycznej), Wacław Pelikan (1790-
1873, Katedra Chirurgii), Adam Bielkiewicz (1798-1840, anatomia), Michał Homo-
licki (1791-1861, fizjologia), Jan Andrzej Lobenwein (1758-1820, anatomia). Warto 
nadmienić, że wówczas prowadzone były zajęcia, których obecnie nie naucza się już 
przyszłych adeptów sztuki lekarskiej, bowiem słusznie porzucono np.   anatomię po-
równawczą i weterynarię, którą w Wilnie ciekawie wykładał profesor Ludwik Henryk 
Bojanus (1776-1827)4.

Okres studiów Karola Kaczkowskiego przypadł na czas, gdy w Wilnie przebywało 
niezwykle ciekawe grono ludzi. Ponieważ był osobą dość towarzyską i lubianą w śro-
dowisku studenckim, szczególnie iż często udzielał rad w zakresie pomocy zdrowot-
nej, szybko zjednał sobie tam szacunek i poważanie. Zaowocowało to zaproszeniem 
go do „Promienistych”, czyli legalnej struktury samokształceniowej założonej przez 
studenta matematyki Tomasza Zana (1796-1855),  której celem było doskonalenie mo-
ralne służące osiąganiu prawdy, dobra i piękna. Karol uiścił 3 ruble składki członkow-
skiej (przeznaczonej na wsparcie ubogich i zakup materiałów naukowych) i zaczął 
aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach stowarzyszenia, na których prezentowano re-
feraty z zakresu różnych gałęzi nauki (historia, prawo, filozofia, poezja itd.). Na prośbę 

3 Ibidem, s. 55-67; Stanisław Zwolski : Wyższe szkolnictwo medyczne [w:] Dzieje medycyny w Pol-
sce, pod red. Wojciecha Noszczyka, Warszawa, PZWL, 2015, t. I, s. 189

4 Ibidem, s. 189-191; Ryszard Gryglewski: Jędrzej Śniadecki (1768-1838). [w:] Zasłużeni dla medycy-
ny. �uropejczycy związani z polską ziemią, pod red. Skalski J.H., Gryglewski R.W. Poznań, Wydawnic-
twa Medyczne Termedia, 2009, s. 69-71; Wspomnienia z papierów pozostałych ..., t. I, op. cit., s. 67-89
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Zana wygłosił wykład pt. „Plan lekcyj hygieny, czyli nauki zachowania zdrowia, ma-
jącej się wykładać po szkołach publicznych”, który zyskał duże uznanie w środowisku 
„Promienistych”, które przenikało się wzajemnie z tajnym Towarzystwem Filomatów i 
Związkiem Filaretów. Kończący już  wtedy studia Karol starał się, w miarę możliwości 
i posiadanej wiedzy, służyć swoimi umiejętnościami zawodowymi przyjaciołom i zna-
jomym. Z doskonałym skutkiem wykurował Tomasza Zana, który w 1820 roku ciężko 
przechodził dur brzuszny, jego pacjentem był także Adam Mickiewicz. Jako wyraz 
wdzięczności, prezes „Promienistych” tomik poezji swego autorstwa pt. „Godziny ży-
cia mojego” opatrzył następującą dedykacją: „Karolowi Kaczkowskiemu, przyjacielo-
wi memu, w darze”5.

W dniu 22 stycznia 1821 roku o godzinie 11.00, w wypełnionej po brzegi auli Ce-
sarskiego Wileńskiego Uniwersytetu, Karol Kaczkowski obronił swą rozprawę dok-
torską pt. „De plicae polonicae in varias, praeter pilos, corporis humanis partes vi et 
effectu” (będąca przykładem ówczesnego punktu widzenia medyków na występujące 
przypadki „kołtuna polskiego”, który traktowano wówczas błędnie jako jednostkę cho-
robową  a nie jedynie rezultat braku dbałości o czystość i higienę). W dowód uzyskania 
tytułu naukowego otrzymał złoty pierścień z ametystem (jeszcze z fundacji króla Ste-
fana Batorego), który włożono mu na palec wskazujący. Po latach Kaczkowski pod-
kreślał olbrzymie znaczenie kultywowania takich tradycji i ceremonii oraz ścisłego 
przestrzegania wypracowanych przez lata zwyczajów, co sprzyja integracji środowiska 
i jest wspaniałym wspomnieniem dla uhonorowanych w ten sposób. Niestety obecnie 
wręczenie dyplomu doktorskiego odbywa się w znacznie mniej podniosłej atmosferze, 
a szkoda6.

Po studiach zgodnie z przyjętymi zasadami, jako były „funduszowy” akademik, 
powinien był dostać skierowanie do służby wojskowej w odległym garnizonie. Jednak 
dzięki grupie oddanych przyjaciół z Krzemieńca, którzy wspólnie złożyli swe prywat-
ne oszczędności i należną kwotę 900 srebrnych rubli oddali do skarbu państwa, udało 
mu się uzyskać zwolnienie od obowiązku 8. letniej służby7.

W ten sposób powrócił do swego Krzemieńca, gdzie następnie prowadził rozległą 
praktykę lekarską, udzielał się społecznie w towarzystwach dobroczynnych oraz pro-
wadził prace naukowe. W ciągu kilku lat zwiedził także słynne uzdrowiska na Krymie, 
w Szczawnicy, Krynicy, Cieplicach, Mariańskich Łaźniach  oraz zapoznał się z organi-
zacją i pracą szpitali w Warszawie, Krakowie, Pradze, Brukseli, Berlinie. �fektem jego 
podróży było czterotomowe dzieło pt. „O leczeniu klimatycznym” oraz poznanie wie-
lu wybitnych ówczesnych europejskich lekarzy m.in. znakomitego chirurga i okulisty 

5 Ibidem, s. 91-116; Adam Mickiewicz: Dziady, część III. oprac. Janina Wieczerska-Zabłocka, Wrocław, 
Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, Wydawnictwo  Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984, s. 7-11

6 Wspomnienia z papierów pozostałych ..., t. I, op. cit., s. 138-139
7 Ibidem, s. 151-153
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polskiego pochodzenia Karola Ferdynanda Graefego (1787-1840, matka berlińskiego 
lekarza była Polką, w rozmowie z Kaczkowskim posługiwał się językiem polskim,  
jego syn to wybitny okulista Albrecht Graefe 1828-1870 )8.

Opuszczając po studiach Wilno, młody doktor Kaczkowski uniknął aresztowania  
w związku z procesem Filomatów i Filaretów, których w 1823 roku władze carskie 
zatrzymały i osadziły w zamienionym na więzienie klasztorze Bazylianów (co później 
pięknie opisał nasz wieszcz narodowy). Wielu jego przyjaciół otrzymało różne wyroki, 
zaś uczelnię w dużej mierze pozbawiono wewnętrznej autonomii, poprzez mianowa-
nie dożywotniego rektora (nie z wyboru władz uniwersytetu), którym został profesor 
W.Pelikan. Zaproponował on Kaczkowskiemu objęcie Katedry Kliniki Terapeutycznej 
po Jędrzeju Śniadeckim. Jednak w atmosferze panującej wówczas w Wilnie i po podda-
niu uczelni represjom, Karol nie chciał tam pracować i propozycji nie przyjął9.

W grudniu 1829 roku na prośbę swego byłego wykładowcy, profesora Franka, zgo-
dził się objąć stanowisko profesora ordynaryjnego  Katedry Medycyny Praktycznej 
i Kliniki ówczesnego Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego z pensją miesięczną 
10000 zł (normalna pensja profesorska wynosiła wówczas 6000 zł). W tym czasie po-
ziom warszawskiej uczelni, w ocenie Kaczkowskiego,  nie był najwyższy: „...pomiesz-
czenie dla klinik tak było ciasne, że przy większym napływie chorych niepodobna było 
dać sobie rady (...) brak szpitala w którymby kończący uczniowie mogli na większą 
skalę wdrożyć się do praktyki (...) Gabineta szczupłe i niedokładne. Prosektoryum ana-
tomiczne istniejące pro forma tylko; brak katedr koniecznych przy ówczesnym po-
stępie nauki, jak anatomii patologicznej, embryologii...”. Nowy profesor postanowił 
przeprowadzić gruntowne reformy, poprzez wybudowanie dużego i nowoczesnego 
obiektu przystosowanego pod każdym względem do wymogów współczesnej medycy-
ny. Uzyskał na tym polu wsparcie ministra skarbu Ksawerego Druckiego Lubeckiego 
(1778-1846) oraz uznanych powszechnie autorytetów w dziedzinie nauki. Z gotowym 
już projektem odbył w maju 1830 roku audiencję u cara Mikołaja, który pod wpływem 
perswazji ministra skarbu wyraził zgodę na rozpoczęcie prac budowlanych a nawet 
odznaczył Kaczkowskiego Orderem św. Stanisława10.

8 Bronisław Seyda: Dzieje medycyny w zarysie. Część II (od połowy XVII do połowy XX stulecia), 
Warszawa, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1965, s. 109; Witold Lisowski : Ludzie zasługi 
niepospolitej. Wybitni polscy lekarze XIII-XX w. Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Naro-
dowej, 1983, s. 138-139; Witold Brzeziński : Chirurgia i specjalności zabiegowe w XIX-XX wieku [w:] 
Historia medycyny, pod red. Tadeusza Brzezińskiego, Warszawa, PZWL, 2004, wydanie IV, s. 319, 354

9 Adam Mickiewicz: Dziady, część III. oprac. Janina Wieczerska-Zabłocka, Wrocław, Warszawa, Kra-
ków, Gdańsk, Łódź, Wydawnictwo  Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984, s. 7-11; Stanisław Zwol-
ski : Wyższe szkolnictwo..., op. cit., s. 189-191; Wspomnienia z papierów pozostałych... tom I, op. cit., 
s. 81 

10 Ibidem, s. 187-190; Stanisław Zwolski : Wyższe szkolnictwo..., op. cit., s. 176-179
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Wybuch Powstania Listopadowego w 1830 roku zniweczył możliwość realizacji 
tych dalekosiężnych planów. Po rozpoczęciu walk zamknięto uniwersytet a młodzież 
studencka zaczęła wstępować w szeregi Wojska Polskiego. Swoją działalność kontynu-
owały jedynie kliniki, aby zapewnić możliwość zdania egzaminów końcowych studen-
tom ostatniego roku. Kaczkowski, wciąż udzielając się w uczelni, zaciągnął się jedno-
cześnie do narodowej artylerii, gdzie został mianowany bombardierem i otrzymał pod 
komendę 2 działa zdobyte na Turkach jeszcze pod Warną, 1 podoficera zawodowego 
i 12 kanonierów ochotników. Po 3 tygodniach szkolenia artyleryjskiego, prowadzone-
go przez podoficera, oddział potrafił obsłużyć swe armaty i je bojowo wykorzystać11.

Swój właściwy przydział wojskowy, nominację na generała sztabs-lekarza Wojska 
Polskiego, otrzymał w dniu 5 lutego 1831 roku. Dowodząc wojskową służba zdrowia 
starał się w szybkim tempie powiększyć ilość lekarzy wojskowych (większość studen-
tów medycyny zasiliło szeregi armii, przybyli także cudzoziemcy) oraz liczbę dostęp-
nych łóżek szpitalnych (organizowane prowizorycznie w prywatnych kamienicach). 
Jednocześnie czynił wszystko w celu  zreorganizowania sposobu działania wojskowych 
medyków, aby w  jak najwłaściwszy sposób udzielali pomocy rannym żołnierzom. Na-
leży podkreślić, że w owym okresie po wielkich bitwach setki ludzi  przez kilka dni 
konały w ogromnych męczarniach, gdyż nie było dobrze zorganizowanej pomocy me-
dycznej. Generał Kaczkowski wydał podległym lekarzom zarządzenie, w którym zna-
lazło się  ważne zdanie: „...Żadnego chorego żołnierza bez względu na Pułk w iakim  
zostaje, nie opuścić bez pomocy lekarskiey...”. Wpadł również na pomysł utworzenia 
nowej służby tzw. brankardierów (noszowych), których wyłącznym zadaniem była na-
tychmiastowa ewakuacja rannych za linię bojową. Swój wielki chrzest bojowy odbyli 
25 lutego 1831 roku w czasie bitwy pod Grochowem, gdy ilość rannych przekroczyła 
7000 a sam Kaczkowski na pierwszej linii, nie bacząc na śmiertelne niebezpieczeństwo,  
doglądał swoje ambulanse. Sprawna ewakuacja setek rannych do szpitali etapowych 
była  olbrzymim wyczynem polskiej wojskowej służby zdrowia, za co  wielu lekarzy 
zostało uhonorowanych najwyższymi odznaczeniami bojowymi. Do legendy przeszły 
słowa generała Jana Skrzyneckiego (1787-1860) wypowiedziane podczas wpisywania 
Karola Kaczkowskiego na listę osób odznaczonych Złotym Krzyżem Virtuti Militari: 
„Kto życiem swojem tak śmiało i zbawiennie dla ojczyzny szafował, ten najpierwszym 
wpisanym tu być winien”12.

11 Ibidem, s. 229; Witold Lisowski: Ludzie zasługi..., op. cit., s. 140; Ludwik Zembrzuski : Złota księga 
korpusu sanitarnego polskiego 1797-1918. Warszawa, 1927, s. 39

12 Wspomnienia z papierów pozostałych po ś.p. Karolu Kaczkowskim generał sztabs-lekarzu wojsk pol-
skich, oprac. Tadeusz Oksza Orzechowski, Lwów, 1876, tom II, s. 263; Ludwik Zembrzuski : Złota 
księga korpusu sanitarnego polskiego 1797-1918. Warszawa, 1927, s. 39; Zdzisław Leszczyński : Le-
karze w powstaniu listopadowym. Warszawa, Wydawnictwo Text, 1993, s. 90; Witold Lisowski : Polska 
służba zdrowia w powstaniach narodowych 1794-1944. Warszawa, Dom Wydawniczy Bellona, 2006, tom 
I, s. 77-87
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Po kolejnej wielkiej bitwie rozegranej 26 maja 1831 roku pod Ostrołęką, gdy woj-
skowa służba zdrowia zdołała skutecznie ewakuować ponad 3000 rannych, generał 
Skrzynecki, który „...słusznie podziwiał (...) wzorową karność i przykładne sprawo-
wanie się służby zdrowia...”, nadał Kaczkowskiemu Krzyż Kawalerski Virtuti Militari, 
lecz ten odmówił tym razem przyjęcia odznaczenia, gdyż jego zdaniem zasłużyli na nie 
wszyscy lekarze. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że nasi medycy udzielali 
pomocy zarówno rannym polskim żołnierzom, jak i rosyjskim, co było nawiązaniem do 
najchwalebniejszych i najbardziej rycerskich tradycji sanitariatu Wojska Polskiego13.

Kolejnym sukcesem szefa służby zdrowia  było stłumienie wielkiej epidemii chole-
ry, która wybuchła w kwietniu 1831 roku po bitwie pod Iganiami. W tym okresie przy-
bywało dziennie około kilkuset chorych, z czego wielu wkrótce umarło. Zorganizo-
wano specjalne szpitale dla choleryków i opracowano dokładną instrukcję ułatwiającą 
szybkie rozpoznanie i leczenie chorych, co zaowocowało wygaszeniem epidemii.

Ostatnią bitwą, w której brał udział Kaczkowski, była obrona Warszawy szturmo-
wanej przez oddziały generała Iwana Paskiewicza (1782-1856), podczas której został 
ranny odłamkiem w udo. Po upadku powstania z niedobitkami wojska i 2000 rannych 
przekroczył granicę pruską, gdzie zorganizowano dla nich, przy dużym udziale i wspar-
ciu Karola Ferdynanda Graefego,   pomoc i kilka szpitali, największy w �lblągu. W tej 
miejscowości generał Kaczkowski opiekował się rekonwalescentami do 10 kwietnia 
1832 roku, w tym dniu ostatni z pacjentów opuścił szpital, wtedy swoją powstańczą 
służbę uznał za zakończoną14.

Klęska narodu była zarazem upadkiem jego kariery naukowej i zawodowej. W la-
tach 1932-1834 przebywał we Lwowie, następnie Włodzimierzu Wołyńskim i Medwe-
dówce. W 1848 roku osiedlił się w Odessie, gdzie spędził kolejne 6 lat. Wszędzie starał 
się włączać w pracę towarzystw dobroczynnych i naukowych oraz prowadził cieszącą 
się dużą renomą praktykę lekarską.

Po wybuchu powstania styczniowego, w dniu 4 listopada 1863 roku skazany przez 
władze carskie, które w owym gorącym okresie obawiały się sławy polskiego patrioty, 
na wygnanie do miasteczka Wałujek w guberni woroneskiej, gdzie spędził ostatnie lata 
życia. Na krótko przed śmiercią uzyskał zgodę na przeniesienie się do Chersonia, gdzie 
zmarł w dniu 2 września 1867 roku. W życiu prywatnym dwukrotnie żonaty, z Julią 
Czarnecką, a po jej śmierci ze Stefanią Giniowską. Ojciec czworga dzieci15.

Karol Kaczkowski to znakomity lekarz wojskowy, który swoimi pomysłami wy-
przedzał niejednokrotnie epokę, w której przyszło mu żyć. Jego słowa, zawierające 

13 Wspomnienia z papierów... tom I, op. cit., s. 254-255; Stefan Kieniewicz: Historia Polski 1795-
1918. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, s. 101-103

14 Wspomnienia z papierów pozostałych po ś.p. Karolu Kaczkowskim generał sztabs-lekarzu wojsk 
polskich, oprac. Tadeusz Oksza Orzechowski, Lwów, 1876, tom II, s. 269-271

15 Ibidem, s. 273-280; Witold Lisowski : Polska służba zdrowia..., op. cit., s. 83-87
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refleksję po bitwie pod Grochowem: „...Przekonałem się wówczas, jak dalece dobra 
i szybka pomoc lekarska wpływa na podtrzymanie ducha w żołnierzu, a jak znów rani 
go i demoralizuje zaniedbanie jej i pozostawienie go w tej krytycznej chwili na wolę 
losu...”, świadczą o znakomitym rozumieniu  znaczenia dla każdej armii sprawnego 
sanitariatu. Wprowadzona przez niego zasada bardzo szybkiej ewakuacji rannych ura-
towała życie zapewne setkom żołnierzy. Udzielanie przez polskich medyków pomocy 
rannym przeciwnikom, wystawia jak najlepsze świadectwo poziomu zasad etycznych, 
którym wierni pozostawali podwładni Kaczkowskiego. Za swą ofiarną służbę dla Pol-
ski prześladowany przez władze zaborcze do końca życia, zmarł na wygnaniu, w sa-
motności w Chersoniu (dokładne miejsce pochówku nie jest dziś znane)16.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego odradzająca się po latach zaborów 
polska wojskowa służba zdrowia za jednego ze swych głównych patronów obrała wła-
śnie generała Kaczkowskiego. W dniu 15 maja 1927 roku na II piętrze klatki schodo-
wej Zamku Ujazdowskiego, będącego wówczas siedzibą Szkoły Podchorążych Sani-
tarnych, odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pamięci tego wielkiego lekarza 
i patrioty. W 1927 roku patronem 1. Batalionu Sanitarnego z Warszawy został generał 
K.Kaczkowski, w setną rocznicę bitwy pod Grochowem na terenie  koszar jednostki 
odsłonięto pomnik tego bohatera (obecnie monument ten  znajduje się na terenie Woj-
skowego Instytut Higieny i �pidemiologii, który także nosi miano generała sztabs-
lekarza insurekcji 1830 roku). Piękną tablicę ku czci generała Kaczkowskiego, z inicja-
tywy Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji oraz Głównej Biblioteki 
Lekarskiej, zawieszono na ścianie dawnego pawilonu Szpitala Ujazdowskiego, gdzie 
obecnie znajduje się Dział Starej Książki Medycznej GBL17.

Znakomity lekarz, odważny żołnierz udekorowany najwyższymi orderami bojowy-
mi, uczestnik wileńskich spisków studenckich, przyjaciel Zana i Mickiewicza, który 
w służbie ojczyzny złożył swe szczęście osobiste i karierę zawodową. Z całą pewno-
ścią jego postać zasługuje na szersze upamiętnienie, nie ograniczające się jedynie do 
zredukowanych do granic przyzwoitości wykładów z historii medycyny we współcze-
snych uczelniach medycznych, lecz także w formie bardzo dobrego filmu fabularnego 
i dokumentalnego, trafiających do znacznie większej ilości odbiorców. Bezwzględnie 
i obowiązkowo jego historię powinni znać podchorążowie Wydziału Wojskowo-Le-
karskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdyż jest on najwłaściwszym dla nich 

16 Wspomnienia z papierów..., tom I, s. 242-243
17 Podchorążowie z Ujazdowa. Wspomnienia Szkoły Podchorążych Sanitarnych 1922-1939. oprac. Bo-

lesław Markowski, Londyn, 1972, s. 55-56; Witold Lisowski : Ludzie zasługi niepospolitej. Wybitni 
polscy lekarze XIII-XX w. Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1983, s. 142-143; 
Andrzej Felchner: Pod znakiem �skulapa i Marsa. Służba zdrowia Wojska Polskiego (od jesieni 1918 r. 
do mobilizacji w 1939 r.). Oświęcim, wyd. NapoleonV, 2016, s. 250
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wzorem. Z pewnością warto byłoby udać się do Chersonia i spróbować odnaleźć grób 
generała lub choćby miejsce, gdzie się znajdował, o czym w 150. rocznicę jego śmierci 
można na razie tylko  pomarzyć.

Ryc. 2 Na przednim planie zabudowania klasztoru Dominikanów, w tle widoczna wieża Ko-
ścioła św. Ducha w Wilnie, Wilno, 2016, fot. Z.Kopociński

Ryc. 3 Zabudowania klasztoru Dominikanów w Wilnie, gdzie podczas studiów przez 6 lat 
mieszkał Karol Kaczkowski, Wilno, 2016, fot. Z.Kopociński
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Ryc. 4 Tablica pamiątkowa dla uhonorowania Karola Kaczkowskiego na ścianie dawnego 
pawilonu Szpitala Ujazdowskiego, gdzie obecnie mieści się Dział Starej Książki Głównej 

Biblioteki Lekarskiej w Warszawie, Warszawa, 2016, fot. K.Kopociński


