
Marek Mariusz Tytko (UJ)

Udział Stefana Szumana w obronie niepodległości (1919-1920)

Stefan  Szuman  (ur.  2  stycznia  1889  r.  w Toruniu,  zm.  16  maja  1972  r.  w Warszawie),

pochodzący z  rodziny wywodzącej  się  (w  czasach  dawnej  Rzeczypospolitej)  z  mieszczaństwa

gdańskiego, doktor medycyny (Uniwersytet Ludwika Maksymiliana Bawarskiego w Monachium,

1914),  doktor  filozofii  w  zakresie  psychologii  i  pedagogiki  (Uniwersytet  Poznański,  1926),

habilitowany  z  psychologii  pedagogicznej  (Uniwersytet  Poznański,  1927),  profesor  zwyczajny

psychologii  pedagogicznej  (1934),  pracujący w latach 1928-1939 i  1945-1960 w Uniwersytecie

Jagiellońskim1,  uczestniczył  w  obronie  niepodległości  Rzeczpospolitej  w  strukturach  Wojska

Polskiego w latach  1919-1920 [1919-1922].  Zagadnieniu  temu nie  poświęcono dotąd  uwagi  w

literaturze, myślę więc, że warto przedstawić ten fragment jego biografii. 

W latach 1915-1918 S. Szuman pełnił funkcje lekarskie w wojsku pruskim. Ciężko ranny w

bitwie nad Sommą w nocy z 30 listopada na 1 grudnia 1917 r., po przebytych operacjach i okresie

rekonwalescencji, został skierowany do Hanoweru, gdzie w 1918 r. pracował jako lekarz wojskowy

w szpitalu urządzonym w hanowerskiej cytadeli. Po 9 grudnia 1918 r. powrócił do pozostającego

pod  administracją  pruską  Torunia  i  pozostawał  tam  formalnie  w  służbie  pruskiej  jako  lekarz

garnizonowy aż do marca 1919 r.2 Od czasu powrotu, aż do maja 1919 r. pracował tu w małej,

prywatnej, cywilnej klinice ginekologiczno-chirurgicznej swojego ojca, dra Leona Szumana, zatem

jego służba na rzecz Prus była w tym czasie  czysto „formalna”.

Po  faktycznym  odejściu  z  armii  pruskiej  S.  Szuman  zaangażował  się  w  Toruniu  w

konspirację przeciw Niemcom. Od stycznia 1919 r. jako „podchorąży” brał udział w grupie kapitana

Wacława  Hulewicza  w  działalności  konspiracyjnej,  której  celem  było  rozszerzenie  Powstania

Wielkopolskiego na teren Pomorza3. Zatem, od stycznia do maja 1919 r. S. Szuman równolegle: 1)

1 M. M. Tytko (oprac.), Szuman Stefan Bolesław Teodor [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9,  Lublin 2008, s.
312-314, bibliogr. 
2 G. Czyżewicz, Opowiadania rodzinne,  t. 1, Warszawa [1990], mnpis na prawach rękopisu, s. 129.
3 Tamże. Wspomnienie S. Szumana o działaniu w konspiracji w charakterze podchorążego pod dowództwem kapitana
Wacława Hulewicza od stycznia 1919 r. wymagałaby potwierdzenia w dokumentach. Autor niniejszego artykułu nie
znalazł dokumentu potwierdzającego jego udział w konspiracji od stycznia 1919 r., a w teczce osobowej S. Szumana w
Archiwum UJ nie ma niczego, co potwierdzałoby wersję ze wspomnień profesora.
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pracował jako lekarz garnizonowy (w klinice swojego ojca - dra Leona Szumana) w Toruniu4, 2)

przynależał do polskich tajnych struktur wojskowych w Toruniu5. 

S. Szuman jako ochotnik6 został przyjęty7 do „wojska polskiego” w stopniu kapitana8 dnia

20  maja  1919  r.  w  Toruniu9.  Była  to  już  druga  nominacja  kapitańska  w  jego  życiu  (pierwszą

nominację na stopień kapitana otrzymał w wojsku pruskim).  W Wojsku Polskim pozostawał  w

Toruniu aż do dnia 31 maja 1919 r.10

Kapitan S. Szuman w nocy z 31 maja 1919 r. na 1 czerwca 1919 r. przedostał się 11 przez

kordon wojsk Grenschutzu lasami do dawnego Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Jak wynika z

jego wspomnień, drogę przez granicę wskazał mu chłop szmuglujący worek mąki12. W wojskach

powstańczych  Wielkopolski,  prócz  dra  kapitana  Stefana  Szumana  (który  powstańcem

wielkopolskim formalnie czy faktycznie nigdy się nie stał), byli jego czterej krewni Szumanowie13.

4 Archiwum UJ  (dalej  AUJ),  Teczka osobowa Stefana  Szumana,  sygn.  S  II  619.  Tamże poświadczenie  dra  Leona
Szumana, który 17 maja 1919 r. napisał: „Poświadczam niniejszym, że Dr. Stefan Szuman pracował jako lekarz asystent
w klinice mej chirurgiczno-ginekologicznej w Toruniu od 1 stycznia do 17 maja 1919 i że w czasie mej choroby na
grypę od połowy marca do końca kwietnia 1919 zupełnie samodzielnie klinikę moją prowadził i operacje większe i
mniejsze, które w tym czasie zachodziły, z dobrym skutkiem wykonywał” [dokument zaopatrzony w pieczęć podłużną o
treści: „Klinika Chirurgiczno-ginekologiczna  (Dr L. Szumana) w Toruniu” i podpis Leona Szumana]. W innym miejscu
S. Szuman napisał (1926), że odbywał wtedy w ww. klinice  „specjalizację w chirurgii”. Tamże, w teczce por. wykaz
stanu służby, z dnia 4 stycznia 1926 r.
5 Sprawa datacji oficjalnego, formalnego, końcowego momentu służby S. Szumana w wojskowych strukturach pruskich
nie jest do końca wyjaśniona; brak tu oficjalnego dokumentu pruskiego z Torunia. Także informacja o jego udziale w
polskich strukturach konspiracyjnych „od stycznia 1919 r.” pochodzi ze wspomnień prywatnych, a nie z oficjalnych
dokumentów wojskowych.
6 AUJ, Teczka osobowa, akta Działu Personalnego nr 31/20,  1926.
7 Otrzymał nominację na kapitana. Tamże, w teczce wypis z książeczki wojskowej [wypis sporządzony i potwierdzony
28 II 1933 przez Sekretarza Uniwersytetu Jagiellońskiego].
8 G. Czyżewicz, dz. cyt., t. 1, s. 133.
9 AUJ, Teczka osobowa.  
10 Tamże, zapis z książeczki wojskowej: „20.V.1919-31.V.1919 — W. P. Toruń”. Tamże, w teczce wypis z książeczki
wojskowej [wypis sporządzony i potwierdzony 28 II 1933 przez Sekretarza Uniwersytetu Jagiellońskiego].
11 AUJ, Teczka osobowa. 
12 Tamże.
13  [1] stryj Józef Szuman, bankowiec z Gdańska, syn Norberta Szumana, wnuk Michała Maurycego Szumana, [2] stryj
Stanisław Szuman, psycholog z Poznania, syn Henryka Szumana (seniora) i wnuk Michała Maurycego Szumana, [3]
Jerzy Szuman, rodzony brat Stefana Szumana, rolnik, biolog z Poznania, [4] Lech (Leszek) Szuman, student z Poznania,
wnuk  Kazimierza  Szumana,  a  prawnuk  Michała  Maurycego  (podobnie  jak  kapitan  Stefan  Szuman,  który  był
prawnukiem Michała  Maurycego  Szumana).  Ponadto  stryj  Stefana  Szumana  — [5]  Antoni  Szuman (syn  Henryka
Szumana,  seniora)  był  zastępcą  konsula  polskiego  w Szczecinie,  podczas  Powstania Wielkopolskiego  1918/1919 i
konspiracyjnie organizował ucieczki jeńców polskich (powstańców wielkopolskich) z niemieckiego obozu w Altdamm
(Dąbiu), dostarczając im fałszywych dokumentów i ubrań. Por. G. Czyżewicz, dz. cyt., t. 1, s. 143. Poza sprawą Stefana
Szumana, także więc kwestia udziału rodziny Szumanów w Powstaniu Wielkopolskim i w wojnie o niepodległość w
latach 1919-1920 wymaga osobnych badań.

2



1  czerwca  1919  r.  S.  Szuman  został  przydzielony  do  Kompanii  sanitarnej  uz.  314 (II

Kompanii  sanitarnej15).  Następnie od czerwca do sierpnia 1919 r. pozostawał jako oficer polski

(zapewne w charakterze chirurga16) w Szpitalu Garnizonowym w Inowrocławiu17. 

Latem 1919 r. roku przeszedł wraz z 3 Pułkiem Strzelców Wielkopolskich (dywizją) szlak

od  Inowrocławia  po  Mińsk,  gdzie  stacjonował  od  sierpnia  do  grudnia  1919  r.18 Według

zaświadczenia Dowództwa 17 Dywizji Piechoty  z września 1920 r., kapitan „Stefan Szuman (...)

należał  do formacji  wielkopolskich od 20 maja 1919 do złączenia się  Wojsk Wielkopolskich z

Wojskiem Krajowem[,] tj[.] do 21 sierpnia 1919 r.”19. Zatem formalnie rzecz biorąc,  w 14  Dywizji

Piechoty Wojska Polskiego służył od 21 sierpnia 1919 r.  Od 1 sierpnia 1919 r. był już chirurgiem V

Szpitala Polowego w Mińsku20. 

27 września 1919 r. dotarł do niego list od ojca – Leona Szumana, w którym ten pisał m.in.: 

„Żałowałem bardzo,  żeśmy się  z  Tobą w Toruniu zobaczyć i  uściskać nie  mogli  i  ustnie  się  o

wszystkim szczegółowo rozmówić. Ale skoro Cię obowiązek względem ojczyzny na linię bojową[,]

wschodnią powołał, to słusznie, że bez wahania tę nową służbę na wschodzie przyjąłeś, bo i ja,

gdybym był  w młodszym wieku, tak samo bym uczynił.  //  A ratyfikacja pokoju w parlamencie

francuskim i włoskim przeciąga się jakoś w nieskończone tygodnie i wobec tego my w Pomorzu

Gdańskiem i w przyszłym Województwie Chełmińskim, czy Pomorskim[,] należymy nominalnie do

Rzeczypospolitej Polskiej, a Niemcy wciąż nad nami przewodzą i wyciągają ze żniw i zapasów

naszych, co możliwe. // Otóż, zdaje mi się, kochany Stefku, że wojna z bolszewikami na wschodzie

potrwa jeszcze  długo,  bo  widocznie  ani  Francja,  ani  Anglia  nie  myślą  tam kasztanów z  ognia

wyciągać i wolą obecnie siedzieć na laurach i nam wojnę z bolszewikami pozostawić. // Wobec tego

zapytuję się Ciebie, kochany Stefku, czy ci na tym bardzo zależy, by w Toruniu klinikę objąć, co

14 Tamże, s. 133. O przydziale do tej kompanii świadczy zachowany w teczce osobowej w Arch. UJ wypis z książeczki
wojskowej: „1.VI.1919-VI.1919 Komp.sanit. uz.3”.
15 AUJ, Teczka osobowa. Por.  wypis z książeczki wojskowej [wypis sporządzony i potwierdzony 28 II 1933 przez
Sekretarza Uniwersytetu Jagiellońskiego].
16 G.. Czyżewicz, dz, cyt., t. 1, s. 133.
17 AUJ, Teczka osobowa. Por.  wypis z książeczki wojskowej [wypis sporządzony i potwierdzony 28 II 1933 przez
Sekretarza Uniwersytetu Jagiellońskiego]. O służbie wojskowej S. Szumana w szpitalu w Inowrocławiu poświadcza ww.
wypis z książeczki wojskowej: „VI.1919-VIII.1919 Szp. Wojsk. Inowrocław”.
18 Tamże.  Por.  wypis  z  książeczki  wojskowej  [wypis  sporządzony  i  potwierdzony  28  II  1933  przez  Sekretarza
Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Zapis z książeczki wojskowej: „VIII.[1]919-XII.1919 Szp[ital]. pol[owy]. 14 Dyw[izji].
Piech[oty].” świadczy o tym, że S. Szuman skierowany był w tym czasie do 14 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego.
Inną kwestią jest  sprawa ewentualnej  zmiany numeracji  Dywizji  Piechoty (z Czternastej  na Siedemnastą),  w której
służył  S.  Szuman.  Czy to Dywizja zmieniła  numerację (z  14  na 17?),  czy też S.  Szumanowi zmieniono przydział
wojskowy do  innej  Dywizji  (tj.,  czy przeniesiono  go  z  14  Dywizji  Piechoty do  17  Dywizji  Piechoty)?  Rzecz  tę
należałoby rozstrzygnąć w oparciu o dokumenty. Pytanie: kiedy nastąpiła ww. zmiana (datacja)?
19 G. Czyżewicz, dz. cyt., t. 1,, s. 136.
20 Tamże, s. 133, notatka S. Szumana: „od 1. 8. 19 chirurg V. szpitala polowego w Mińsku”.
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zdaje się[,] według obecnego stanu wojennego na wschodzie i wobec twojej służby wojskowej, od

której  się  usuwać  nie  możesz,  dopiero  za  kilka  lat  mogłoby  nastąpić!  Jak  mi  Stryj  Władek

[Władysław Szuman] mówił, powiedziałeś do niego kilkakrotnie, że wolałbyś w większym mieście,

niż w Toruniu[,] pracować. Przy Twym amatorstwie muzyki i sztuk pięknych może byś, pozostając

stale  lekarzem wojskowym polskim,  mógł  połączyć  »utile  cum dulci« i  do  większego centrum

umysłowego i społecznego się dostać. Już dziś jesteś lekarzem-kapitanem, pracując czynnie dalej w

służbie lekarskiej wojskowej[,] mógłbyś może za kilka lat jako lekarz-major lub lekarz-pułkownik

otrzymać stanowisko szefa lazaretu w większym mieście i z pożytkiem dla społeczeństwa polskiego

i  z  korzyścią  dla  siebie  pracować.  (...)  Wobec  tych  wszystkich  względów  dochodzę  do

prawdopodobnego wniosku, że długo kliniki już prowadzić nie będę mógł. Więc jeżeli twoja służba

lekarsko-wojskowa jeszcze kilka lat potrwa (...), to wolałbym klinikę albo jako klinikę lekarzowi

Polakowi  sprzedać,  albo[,]  gdyby się  amator  znalazł  pomiędzy lekarzami,  sprzedać ją  [klinikę]

Polakowi jako dom prywatny (...). Dotychczas jeszcze z lekarzami toruńskimi o tym nie mówiłem,

bo chcę odczekać Twojej  decyzji,  kochany mój  Doktorku.  (...)  Proszę Cię,  kochany Stefku,  po

przeczytaniu  listu  tego,  o  jak  najprędszą  i[,]  ile  można[,]  stanowczą  odpowiedź  (...)  //  Twój

kochający Ojciec”21.  Zdaniem Grażyny Czyżewicz,  córki S. Szumana, powyższy list  „mógł (…)

nawet ułatwić Stefanowi w niedalekiej przyszłości decyzję porzucenia medycyny i stanowić niejako

usankcjonowanie tej decyzji”22.

Jesienią  1919  roku  Naczelnik  Państwa  Marszalek  Józef  Piłsudski  wstrzymał  działania

wojenne na całym froncie wschodnim23. W tym czasie S. Szuman służył w szpitalu polowym 14

Dywizji Piechoty24. Od grudnia 1919 r. do lutego 1920 r. pełnił z kolei funkcję asystenta Szpitala

Okręgowego w Poznaniu25. Święta Bożego Narodzenia 1919 r. spędził w Poznaniu26, a  Sylwestra

1919 r. i Nowy Rok 192027, także w stolicy Wielkopolski u swojej cioci Izabeli Rakowicz - matki

Maryli Rakowicz, dawnej ukochanej S. Szumana z okresu sprzed I wojny światowej.

21 Tamże, s.  133-135.  Pisownia listu oryginalna,  uzupełnienia od  autora niniejszego artykułu dodano w nawiasach
kwadratowych.
22 Tamże, s. 136.
23  O politycznych przesłankach tej decyzji zob. A. Nowak,  Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa
Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), Kraków 2008, s. 378 i n. 
24 AUJ, Teczka osobowa.
25 Tamże. Wypis z książeczki wojskowej [wypis sporządzony i potwierdzony 28 II 1933 przez Sekretarza Uniwersytetu
Jagiellońskiego]: „XII.1919-II.1920 Szp[ital]. Okr[ęgu]. Poznań”. Por. G. Czyżewicz, op. cit., s. 137. Lutowa (1920)
data końcowa tej asystentury  jest sprzeczna z inną datacją (por. niżej), która uznaje styczeń 1920 r. za początek służby
S. Szumana w Toruniu.  Res ad inquiriendi. Być może chodzi o czasowe delegowanie ze szpitala Okręgu Poznań do
szpitala w Toruniu, podlegającego formalnie na zasadzie filii temuż poznańskiemu Okręgowi?
26 G. Czyżewicz, dz. cyt., t. 1, s. 138.
27 Tamże.
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17  stycznia  1920  r.  uczestniczył,  jako  lekarz,  w  bitwie-potyczce  pod  Gniewkowem  z

Niemcami. Nazajutrz, dnia 18 stycznia 1920 r., był uczestnikiem wymarszu do Torunia. 19 stycznia

1920 r. znajdował się już w Szpitalu na Bydgoskim Przedmieściu28, a  20 stycznia 1920 r., jako

oficer Armii generała Józefa Hallera, wkraczał do Torunia wraz z innymi żołnierzami polskimi.

Armia gen.  Hallera29 weszła  do Torunia przez zbudowane na tę  okoliczność bramy tryumfalne,

maszerowała  trasą  do  Ratusza  staromiejskiego,  gdzie  nastąpił  oficjalny akt  przekazania  władzy

przez administrację niemiecką Polakom30.  Ojciec, dr med. Leon Szuman, stojąc w oknie swojej

kliniki, witał synów-hallerczyków powracających wraz z Wojskiem Polskim. 

W lutym 1920  r.  kapitan  S.  Szuman  przeszedł  do  służby w szpitalu  polowym nr  707,

tymczasowo pracując w Toruniu31. Szpital ten podlegał Wojskowemu Okręgowi w Poznaniu. Od

lutego 1920 r. do maja 1920 r. był w nim lekarzem (później — w szpitalu polowym nr 708) 32. 17

Dywizja Piechoty Wojska Polskiego była jego macierzystą dywizją od lutego 1920 r. do września

1920 r.

W lutym 1920  roku  jako  chirurg  szpitala  polowego  nr  707  został  skierowany na  front

północno-wschodni, gdzie  pracował w Lidzie. Względny spokój na froncie sprawiał, iż znajdował

wówczas  czas na sprawy pozasłużbowe.  Wraz  z  polskimi  generałami brał  udział  w zbiorowym

polowaniu (30 sanek) oraz uczestniczył w zabawach tanecznych i balach33. Przygotowywał też pracę

28 Tamże,  s. 137.
29 Tamże, s. 138. 20 stycznia 1920 r. do Torunia wraz z Armią generała Hallera wkraczał nie tylko Stefan Szuman, ale i
jego brat Jerzy Szuman.
30 Tamże, s. 137.
31 Tamże. Datacja prywatna (datowanie rozpoczecia pracy w Toruniu przez S. Szumana w styczniu 1920 r.), określona
przez  G.  Czyżewiczową  na  podstawie  zapisków  pochodzących  z  prywatnego  kalendarzyka  S.  Szumana  —  jest
sprzeczna z udokumentowaną datacją oficjalną, wskazującą na luty 1920 r. jako na datę zakończenia pracy w Szpitalu
Okręgowym  w  Poznaniu.  Wszak  dokumenty-wypisy  z  książeczki  wojskowej,  zachowane  w  teczce  osobowej  w
Archiwum UJ wskazują wyraźnie na luty 1920 r. jako na datę zakończenia pracy w tymże poznańskim szpitalu. S.
Szuman nie mógł być jednocześnie asystentem w wojskowym Szpitalu Okręgowym w Poznaniu od grudnia 1919 r. do
lutego 1920 r. i pracować w Toruniu w szpitalu polowym nr 707 od stycznia 1920 r. (tj. w styczniu i lutym 1920 r.)
Niezgodność oficjalnego dokumentu z prywatnym zapisem w kalendarzyku S. Szumana można próbować wyjaśnić
hipotezą delegowania S. Szumana przez wojskowe władze Szpitala Okręgowego w Poznaniu czasowo do służby w
Toruniu w szpitalu polowym nr 707 na przełomie stycznia i lutego 1920 r. Można wszak założyć, że mobilny szpital
polowy nr 707 podlegał  władzom Szpitala Okręgowego Poznań. Służba S. Szumana w styczniu 1920 r.  w szpitalu
polowym  nr  707  nie  jest  poświadczona  oficjalnym  dokumentem.  Oficjalny  dokument  (książeczka  wojskowa)
poświadcza służbę S. Szumana w szpitalu polowym nr 707 dopiero od miesiąca lutego 1920 r., a więc o jeden miesiąc
później, niż wynika to z zapisu w kalendarzyku prywatnym S. Szumana, o ile zapis ten dobrze został odczytany przez G.
Czyżewicz.  Res  ad  inquiriendi.  Zdaniem  autora  niniejszego  artykułu,  należy  trzymać  się  wersji  oficjalnej,
poświadczonej  dokumentem zachowanym w teczce osobowej w Arch. UJ. Według oficjalnego zapisu w książeczce
wojskowej, od grudnia 1919 r. do lutego 1920 r. S. Szuman służył w Szpitalu Okręgu Poznań (nie jest jasne, czy była to
służba w ramach 17. Dywizji Piechoty? czy wojskowy Szpital  Okręgu Poznań przynależał do struktur 17. Dywizji
Piechoty?), co nie znaczy, jak pokazano wyżej, że przebywał w Poznaniu, lecz oznacza, iż jego szpital polowy był
mobilny, a nie stacjonarny. Nie można także wykluczyć innego wyjaśnienia. Res ad inquiriendi.
32 AUJ, Teczka osobowa. Por.  wypis z książeczki wojskowej [wypis sporządzony i potwierdzony 28 II 1933 przez
Sekretarza Uniwersytetu Jagiellońskiego]: „II.1920 - IX.1920 Szp[ital]. pol[owy]. 17. Dyw[izji]. Piech[oty].”.
33 Por. G. Czyżewicz, dz. cyt.,  t. 1, s. 140.
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z estetyki, a z okazji święta pułkowego miał odczyt (z estetyki)34. Odwiedzali go także jego bliscy:

siostra – Wanda oraz brat – Jerzy. 

W kwietniu  1920  r.  S.  Szuman  brał  udział  w  walkach  w  okolicach  Lidy35.  Następnie

uczestniczył w uroczystych obchodach (i balu) oswobodzenia tego miasta od Armii Czerwonej36,

widział się też ze swoim bratem Jerzym. Z jego zapisów wynika, że od lutego do kwietnia lub maja

1920 r. pozostawał w Lidzie lub w jej okolicach. W maju i czerwcu znajdował się w rejonie rzeki

Wilejki37. W czerwcu 1920 r. przebywał m.in. w Krzywiczach38, Gołubiczach (pow. dzisieński)39,

oraz w Łapcicach (Łapcinie? Łapińcach?)40. W maju41 1920 r. został dowódcą szpitala polowego nr

70842, w którym odwiedzili go kolejno: siostra Wanda Szuman43, Emilia Szuman z d. von Bülov44,

żona toruńskiego adwokata Władysława Szumana45 oraz ojciec -  Leon Szuman46.  

W czerwcu 1920 r. S. Szuman uczestniczył wraz ze swoim szpitalem polowym w odwrocie z

powodu zbliżającego się frontu polsko-bolszewickiego47.  W lipcu 1920 r.  przebywał nad jakimś

jeziorem48, co zapewne miało miejsce zaraz na początku miesiąca (okres względnego spokoju, bez

walk). Nie jest znana nazwa tego jeziora, dzięki której dałoby się zlokalizować ówczesne miejsce

pobytu S. Szumana. Dnia 4 lipca 1920 r. rozpoczęła się kolejna ofensywa Armii Czerwonej49. W

lipcu  1920  roku  17  Dywizja  Piechoty,  w  której  był  lekarzem,  została  zaatakowana  przez

34 Tamże.
35 Tamże, s. 138.
36 Tamże, s. 140.
37 Tamże, s. 139.
38  Słownik  Geograficzny  Królestwa  Polskiego  i  innych  krajów  słowiańskich,  Warszawa  ….  ,  t.  4,  s.  806-807.
Prawdopodobnie chodzi o Krzywicze, pow. lidzki (?).
39 Por. Słownik…, t. 2, s. 678. Gołubicze (Hołubicze), miasteczko prywatne nad rzeką bez nazwy, pow. dziesieński. 
40 Brak miejscowości o takiej nazwie (Łapcice).  Słownik Geograficzny Królestwa polskiego...  podaje nazwy zbliżone,
podobnie  brzmiące.  Np.  Łapcino,  wieś  prywatna  w  pow.  dzisieńskim;  Łapciki,  zaścianek  szlachecki  w  pow.
święciańskim;  Łapicze,  miasteczko  w  pow.  ihumeńskim;  Łapińce,  zaścianek  prywatny  w  pow.  wilejskim;   por.
Słownik…, t. 5, s. 590. Najbardziej prawdopodobnym miejscem pobytu S. Szumana (zanotował on w kalendarzyku:
„Łapcice” lub tak to odczytała G. Czyżewicz) jest Łapcino, pow. dzisieński, w drodze z miasta Wilejki do Dzisny lub
Łapińce w pow. wilejskim, bo te punkty leżą najbliżej Lidy. Res ad inquiriendi.
41 A nie w czerwcu 1920 r., jak błędnie napisała G. Czyżewicz, dz. cyt., t. 1, s. 139.
42 Tamże.
43 Tamże, s. 140.
44 Tamże, s. 66.
45 Tamże, s. 140. Zachodzi pytanie: gdzie wówczas w maju czy czerwcu 1920 r. znajdował się szpital polowy nr 708
kierowany przez S. Szumana, kiedy odwiedzali go ww. członkowie jego rodziny? Czy dr Leon Szuman, Wanda Szuman,
Emilia  Szuman  z  d.  von  Bülov,  mieszkający  wówczas  w  Toruniu,  odbywaliby  niebezpieczną  podróż  „końmi”,
„powózką” aż na Grodzieńszczyznę, aby odwiedzić kapitana Stefana Szumana? Jest to mało prawdopodobne. Czy też
raczej kpt. S. Szuman wraz ze swoim szpitalem nr 708 przebywał wtedy w okolicach bliższych Toruniowi, stąd były
możliwe tak liczne odwiedziny ze strony jego bliskiej rodziny, bo nie było to trudne przedsięwzięcie?
46 Tamże.
47 Tamże.
48 Tamże.
49 M. Wrzosek, Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918-1921, Warszawa 1992, s. 278 i n.  
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bolszewickich Kozaków w okolicach Łaski (pow. dzisieński)50 i Dowgiczek51, gdzie szpital nr 707

został wzięty do niewoli,  a następnie uratowany52,  tj.  zapewne odbity przez Polaków53.  W lipcu

1920 r.  kapitan S.  Szuman uczestniczył w odwrocie Wojska Polskiego na zachód. W okolicach

Niemna jego dywizję zaatakowały wojska bolszewickie podczas marszu54. Następnie uczestniczył w

odwrocie  przez  stację  Gródek55 na  Białostocczyźnie (Gródek-miasteczko,  pow.  białostocki),

poprzez  rzekę  Narew  aż  do  Brańska56,  w  okolicach  którego  rozegrała  się  bitwa  Polaków  z

bolszewikami57. W lipcu 1920 r. przeszedł wraz ze szpitalem polowym nr 708 szlakiem walk od

miejscowości  Łaska  (pow.  dziesieński)  przez  Rajsk (pow.  bielski)58,  Brańsk (pow.  bielski)59,

Szepietowo60 (pow. mazowiecki)61. Leon Szuman w cytowanym już liście do syna z 31 lipca 1920 r.

pisał: „Wczoraj miał nastąpić rozejm kilkumiesięczny [sic!] pomiędzy rządem polskim a rządem

sowietów bolszewickich.  Oczekujemy,  co  gazety dzisiejsze  za  wiadomości  o  tym przyniosą.  A

50 Chodzi o miejscowość „Łaska” (Boża),  zaścianek szlachecki,  pow. dziesieński, por.  Słownik…,   t.  5, s. 603. Nie
chodzi natomiast o miejscowość „Łask” koło Piotrkowa w centralnej Polsce, bo tam wojska sowieckie nie doszły w
1920 r.  Błędny zapis w kalendarzyku S. Szumana („Łask”) lub błędne odczytanie tego zapisu przez G. Czyżewiczową. 
51 Może  chodzi  o  Dowgieliszki,  pow.  lidzki  lub  Dowgidańce,  pow.  lidzki?  Słownik  Geograficzny… nie  notuje
miejscowości  o  nazwie  Dowgiczki.  Notuje  natomiast  nazwy  zbliżone,  brzmiące  podobnie:  1)  Dowgidańce,  wieś
rządowa pow. lidzki, por. Słownik…, t. 2, s. 133; 2) Dowieciszki, folwark w pow. sejneńskim, Słownik…, t. 2, s. 135; 3)
Dowgieliszki,  folwark  w pow.  maryampolskim,  4)  Dowgieliszki,  wieś  w pow.  lidzkim,  Słownik,  t.  2,  s.  133;  5)
Daugieliszki, Dawgieliszki, Dowgieliszki, miasteczko w pow. święciańskim, Słownik…, t. 1, s. 912. Należałoby zbadać,
o jaką miejscowośc chodzi? Res ad inquiriendi.
52 Por. G. Czyżewicz, dz. cyt., t. 1, s. 140.
53 Tamże.  Notatka  kapitana  S.  Szumana  brzmi:  „Kozacy.  Łask.  Dowgiczki.  Szpital  707  do  niewoli.  Szpital  707
uratowany”. Tu jest pewna niespójność w porównaniu ww. informacji o numerze szpitala polowego wziętego do niewoli
bolszewickiej i  uratowanego (707) oraz informacji o tym, że S. Szuman był od maja 1920 r.  w tym samym czasie
dowódcą szpitala polowego nr 708 (a nie: 707). Dlaczego S. Szuman, będąc dowódcą szpitala nr 708, napisał o wzięciu
do niewoli  szpitala  polowego nr  707,  jeśli  to  nie dotyczyłoby szpitala,  którym on sam kierował,  a  zapiski  w jego
kalendarzyku mają ściśle osobisty, prywatny charakter? Res ad inquiriendi. Jak wynika z listu ojca (dra Leona Szumana)
do syna, kapitan S. Szuman nie dostał się, nawet przejściowo, do niewoli bolszewickiej. Czy to prawda? Dr med. Leon
Szuman  dnia  31  lipca  1920  r.  z  Grzymisławia (pow.  śremski,  Wielkopolska)  napisał  do  syna,  Stefana  Szumana
następujące  zdania:  „piszę  parę  słów,  by Ci  wyrazić  w tych  smutnych[,]  politycznych  chwilach  naszą  radość,  że
przynajmniej  Ciebie  i  twojego  lazaretu  bolszewicy  nie  napadli  i  nie  zagarnęli  i  szczęśliwie  niebezpieczeństwa
uniknąłeś”  (cyt.  za:  G.  Czyżewicz,  dz.  cyt.,  s.  141).  W Grzymisławiu  w Wielkopolsce  zięć  dra  Leona  Szumana,
Kazimierz Pleciński, tj. mąż Marii z Szumanów Plecińskiej, czyli inaczej mówiąc: szwagier S. Szumana, administrował
tzw. domeną państwową, tzn. był zarządcą dóbr państwowych. Tam przebywał dr Leon Szuman, kiedy pisał do swojego
syna, Stefana Szumana na front wyżej cytowany list,  świadczący o tym, że to nie S. Szuman wpadł wtedy w ręce
bolszewików, ale nie jest to dowód bezpośredni i pewny. Res ad inquiriendi. O miejscowości Grzymisław vel Bdanie,
Grzymysław, niem. Grimsleben, dawna królewszczyzna, pow. śremski  por. Słownik..., t. 2, s. 900.
54 G. Czyżewicz, dz. cyt., t. 1, s. 140.
55 Por. Słownik…, t. 2, s. 817.
56 Brańsk, miasto w pow. bielskim, w d. guberni grodzieńskiej. Por. Słownik…, t. 1, s. 353.
57 Por. G. Czyżewicz, dz. cyt., t. 1. 
58 Rajsk, wieś, pow. bielski, d. gubernia grodzieńska. Por. Słownik…, t. 9, s. 499.
59 Por. Słownik…, t. 1, s. 353.
60 G. Czyżewicz, dz. cyt., t. 1, s. 139.
61 Szepietowo,  pow.  mazowiecki,  por.  Słownik…,  t.  11,  s.  900.  O działaniach  wojennych w tym okresie  zob.  M.
Wrzosek, dz. cyt., s. 278 i n.
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kiedyż Ty urlop otrzymasz, jeżeli rozejm rzeczywiście nastąpi?”62. Zamiast oczekiwanego rozejmu,

nastąpił jednak dalszy atak sowiecki. 

W pierwszej połowie sierpnia kapitan S. Szuman uczestniczył w odwrocie wojsk polskich

do Modlina63. Jako dowódca szpitala polowego nr 708, brał też udział w obronie Warszawy (14- 16

sierpnia  1920  r.).  Po  odepchnięciu  bolszewików  od  stolicy,  maszerował  na  Białobrzegi (pow.

warszawski)64,  Pułtusk65 i  Nasielsk66 (pow. pułtuski)67 w pogoni za Armią Czerwoną. W drugiej

połowie sierpnia 1920 r. znajdował się w Białobrzegach, a następnie w Serocku68 (pow.  pułtuski),

Zakroczymiu (pow. płoński)69, w okolicach którego nad Narwią rozegrały się walki z bolszewickimi

Kozakami70. Następnie uczestniczył w operacjach wojskowych w Przasnyszu71, by z kolei dotrzeć

przed dniem 28 sierpnia 1920 r. do Łomży72. 28 sierpnia otrzymał tu nominację na stopień majora73

Wojska Polskiego74.  Jak wynika z akt Archiwum UJ, dekret w tej sprawie został wydany 6 sierpnia

1920 r.75

We  wrześniu  1920  roku  nastąpiła  nowa  ofensywa  wojsk  polskich  nad  Niemnem76.

Uczestniczył w niej także major dr S. Szuman jako dowódca szpitala nr 708 na froncie północno-

wschodnim w Grajewie77, Augustowie78 i Suwałkach79. Przed 11 października 1920 r. przyjechał z

frontu do Grzymisławia koło Śremu w Poznańskiem, gdzie przebywał jego ciężko chory ojciec80.

62 G. Czyżewicz, dz. cyt., t. 1, s. 141.
63 Modlin, pow. płoński, dawniej: Nowogeorgiewsk, twierdza nad Wisłą. Por. Słownik…, t. 6, s. 567.
64 Białobrzegi, folwark, pow. warszawski, na lewym brzegu Narwi, na prawo od drogi bitej z Jabłonny do Serocka. Por.
Słownik…, t. 1, s. 188.
65 Pułtusk, miasto powiatowe w d. gub. łomżyńskiej, nad rzeką Narew, na prawym brzegu. Por. Słownik…,  t. 9, s. 294.
66 G. Czyżewicz, dz. cyt., t. 1, s. 139.
67 Nasielsk, pow. pułtuski, miasto, por. Słownik…, t. 6, s. 924.
68 Serock, pow. pułtuski, osada miejska na prawym brzegu Narwi, naprzeciw ujścia rzeki do Bugu, por. Słownik…, t. 10,
s. 453.
69 Zakroczym, pow. płoński, miasto na prawym brzegu Wisły, na zachód od Modlina, por. Słownik…, t. 14, s. 312-313.
70 Por. G. Czyżewicz, dz. cyt., t. 1, s. 140. Po walkach z Kozakami w drugiej połowie sierpnia 1920 r. S. Szuman brał
udział we Mszy św., co świadczy o praktykowaniu życia religijnego w ówczesnym Wojsku Polskim.
71 Przasnysz, miasto powiatowe, w d. gub. płockiej, por. Słownik…, t. 9, s. 120.
72 Por. G. Czyżewicz, dz. cyt., t. 1. Por. Łomża, miasto nad Narwią, d. miasto gubernialne,  Słownik…, t. 5, s. 699.
73 Por. G. Czyżewicz, dz. cyt., t. 1, s. 139.
74 Tamże, s. 140.
75 AUJ, Teczka osobowa. Por. zaświadczenie Państwowej Komisji Uzupełnień, P.K.U. Poznań Miasto z dnia 20 grudnia
1923 roku.
76 M. Wrzosek, dz. cyt.,  s.  322  i  n.  
77 Grajewo, 1) osada, pow. szczuczyński, 2) folwark, pow., szczuczyński, por. Słownik, dz. cyt., t. 2, s. 791.
78 Augustów, miasto powiatowe nad rzeką Nettą, por. Słownik…, t. 1, s. 53.
79 Por. G. Czyżewicz, dz. cyt., t. 1, s. 139. Suwałki, d. miasto gubernialne, por. Słownik…, t. 11, s. 612. 
80 G. Czyżewicz, dz.  cyt.,  t.  1,  s. 141, napisała:  „Po przyjeździe do Poznania w październiku 1920 [major]  Stefan
[Szuman] zastał  swego ojca w bardzo złym stanie.  Leon Szuman — ciężko chory — przebywał pod opieką córki,
Maryni Plecińskiej  w Grzymisławiu pod Śremem. (...)  Leon Szuman zmarł  w Grzymisławiu 11 października 1920.
Został pochowany w grobie rodzinnym w Toruniu”.
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O udziale S.  Szumana w kampanii  wojennej  w latach 1919-1920 interesująco informuje

niepublikowany dotąd dokument:

„[maszynopis,  1 strona, u góry od lewej:]  „D-two 2 Dyw. p. leg. (Szef Sanitarny) L.Dz.

6650/20.” [u góry po prawej:] „Kwatera Sztabu dnia 27.XII.20 / Poczta Polowa 26.” [w środku: od

góry:] „Świadectwo.” [od akapitu:] „Major-lekarz Dr. SZUMAN Stefan pracował w 17 Dyw[izji].

p[iechoty]. od lutego [1]920 r. do maja [1]920 r. jako chirurg-ordynator Szpitala polowego 707, a

później podczas walk z bolszewikami od maja do października [1]920 r. jako D-[owód]ca Szpitala

polowego 708 i chirurg 17 Dyw[izji]. p[iechoty]. // Zaświadczam, że major Szuman Stef[an]. w

najtrudniejszych  warunkach  polowych  i  częstokroć  w  strefie  ostrzeliwania  przez  nieprzyjaciela

miejsca  pracy ze  zaparciem siebie  niósł  rannym żołnierzom Dyw[izji].  najwydatniejszą  pomoc

lekarza-operatora. Wykonał ze wspaniałym skutkiem kilka operacji postrzałów brzusznych (resekcja

jelit itp.), zeszycie arterii (arterja fom) i wiele innych trudnych i uciążliwych operacji. // Praca mjr.

Sz[umana]. była pod względem lekarsko-chirurgicznym dla Dyw[izji]. nadzwyczaj pożyteczną. //

Jako odważny żołnierz i świetny D[owód]-ca Szpitala, jako dobry organizator i doskonały lekarz-

chirurg zaskarbił sobie zaufanie u swych przełożonych i serca oficerów i szeregowych Dywizji. //

D[owódz]-two  17  Dyw[izji].  p[iechoty].  wyraziło  w  rozkazie  dziennym  nr  114  p.  mjr

SZUMANOWI  swe  uznanie  i  podziękowanie  za  owocną  pracę  chirurgiczną  na  polu  walki,

D[owódz]-two 3 Armji rozkazem 49 z dnia 29 listopada [1]920 r. nadało za dzielne zachowanie się

»Krzyż Walecznych«. // (L.S.)” [u dołu po prawej:] „Dr. Stanisław Kuliński / ppłk i szef sanitarny 2

Dyw[izji].  Leg[ionów]. p[ełniący]. o[bowiązki]. Szefa San[itarnego].  Grupy polowej Grodna” [u

dołu po lewej:] „Za zgodność / (-) Zieliński / por. lek. i Adjutant.” [u dołu na środku:] „Za zgodność

z oryginałem / [podpis:] Stefania Gromadzka / st.  sekretarka / Poznań, dnia 30 / 9 1923. [obok

pieczęć okrągła z orłem w koronie w środku, z okrągłym otokiem, z napisem na otoku: Kuratorium

Okręgu Szkolnego Poznań]”81.

 Wspomniany rozkaz  dzienny z  31  października  1920  r.  wydany przez  Dowództwo  17

Dywizji Piechoty, zachowany w odpisie, stanowił, że:  „Lekarz-mjr Dr Szuman, już jako chirurg

lekarz szpitala pol. 707, odznaczył się jako wyśmienity fachowiec, jako pewny operator, jako lekarz,

który[,] z zamiłowaniem pełniąc swą służbę[,] koił nader pomyślnie rany wielu rannym żołnierzom.

Objąwszy w maju 1920 r. dowództwo szpitala pol[owy]. 708, wykazał lek.-mjr Dr Szuman, oprócz

tych  zalet  fachowych,  wybitne  zdolności  organizatorskie,  energię,  żywą  inicjatywę,  odwagę  i

81 AUJ, Teczka osobowa. Dr Stanisław Kuliński, podpułkownik i szef sanitarny 2, Dywizji Legionu Sanitarnego, p/o
szefa Sanitarnej Grupy polowej Grodna zaświadczył dnia 29 listopada 1920 roku o majorze S. Szumanie (cytat według
odpisu oryginału zachowanego w teczce osobowej; odpis pochodzi z dnia 27 grudnia 1920 r.). Dokument ten nie był
nigdy dotąd publikowany (w nawiasach kwadratowych dodano dopiski autora niniejszego artykułu.
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męstwo. Szpital pol. 708, pod umiejętnym kierownictwem lek. mjr. Dr Szumana, oddał Dywizji w

okresie  ciężkich  jej  walk  nieocenione  usługi,  a  dużo  rannych  i  chorych  żołnierzy zawdzięcza

troskliwej opiece lek. mjr. Szumana, że rychło powrócili do zdrowia i znów mogli wstąpić w szeregi

dla dalszej obrony ojczyzny”82.

W 1923 r. S. Szuman napisał: „Otrzymałem pochwałę rozkazem dziennym 17 dywizji z dnia

31 X 1920. Otrzymałem Krzyż Walecznych w listopadzie 1920”83. 

S. Szuman twierdził84,  że dopiero w grudniu 1920 r. wrócił  do Poznania (gdzie pozostał

czynny formalnie jako lekarz wojskowy w Szpitalu Okręgowym Poznań aż do 4 października 1921

r.). Oznacza to, że w ramach struktur wojskowych w szpitalu polowym nr 708  kampania wojenna

skończyła się dla niego właśnie wtedy (czyli już po zawieszeniu broni). W nocy z dnia 14 na dzień

15  grudnia  1920  r.  odbyło  się  w  Poznaniu  z  okazji  nadania  Krzyża  Walecznych  spotkanie

rodzinne85.  Po  tym  wieczorze,  według   przypuszczeń  Grażyny  Czyżewiczowej,  wykonano

najprawdopodobniej wspólną, rodzinną fotografię pięciu umundurowanych Szumanów walczących

w latach 1919-1920 o niepodległość i suwerenność Polski86. Fotografia przedstawia87 zasłużonych:

1) Stefana Szumana z Torunia, 2) Józefa Szumana z Gdańska, 3) Stanisława Szumana z Poznania,

4) Jerzego Szumana z Poznania, 5) Lecha (Leszka) Szumana z Poznania88. 

Służba wojskowa uczonego nie zakończyła się jednak w 1920 r.,  ponieważ był on nadal

czynny  jako  lekarz,  lecząc  polskich  żołnierzy.  W  1926  r.  S.  Szuman  napisał,  iż  odbywał

„specjalizację w chirurgii” „w Klinice Przemienienia Pańskiego w Poznaniu”89 (nie podał daty), co

odnosić  się  może  do  okresu  po  powrocie  do  Poznania,  a  więc  w  grudniu  1920  roku.  Szpital

Przemienienia  Pańskiego  w  Poznaniu  mieścił  się  wtedy  (i  nadal  się  mieści)  przy  Placu

Bernardyńskim w Śródmieściu, a w latach 1920-1921 był wojskowym „Szpitalem Okręgu Poznań”

(„Szpitalem Okręgowym w Poznaniu”). W nieopublikowanym dotąd tekście S. Szuman napisał o

okresie  pracy w  ww.  szpitalu  wojskowym następująco:  „W roku 1921 pracowałem w szpitalu

wojskowym  przy  placu  Bernardyńskim  [w  Poznaniu]  i  tam  przy  operacji  żołnierza  przez

zadraśnięcie zakaziłem się i zachorowałem na ciężką SEPSIS, w następstwie której zgangrenował

82 G. Czyżewicz, dz. cyt., t. 1, s. 139.
83 Teczka  osobowa.  Por.  pismo  Stefana  Szumana  z  dnia  1  września  1923  do  p.  Przewodniczącego  Komisji
Weryfikacyjnej Kuratorjum Okręgu Szkolnego Poznańskiego.
84 Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (dalej AUAM), Akta habilitacji, por.  curriculum vitae, s. 2.
85 G. Czyżewicz, dz. cyt., t. 1, s. 147, cytuje lakoniczny zapis S. Szumana w kalendarzyku pod datą 14/15 grudnia 1920
roku: „Krzyż Waleczności — wieczorek familijny”.
86 Tamże, s. 143.
87 Tamże. 
88 Tamże.
89 AUJ, Teczka osobowa. Por. wykaz stanu służby, 4 stycznia 1926.
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wskaziciel prawej ręki. Po wyzdrowieniu postanowiłem obrać taką specjalność medyczną, w której

strata wskaziciela nie będzie przeszkodą w pracy”90. S. Szuman zachorował na posocznicę (sepsis,

septicaemia91),  a była to „ciężka  SEPSIS”, bo jak sam napisał:  „z trudem utrzymano mnie przy

życiu” (mogła to być posocznica meningokokowa92). Na ówczesne wydarzenie rzuca światło także

inny,  dotąd  niepublikowany tekst,  będący fragmentem  Curriculum vitae,  które zostało  napisane

przez  S.  Szumana w  1927  r.  W  tekście  zachowanym  w  aktach  habilitacyjnych  uczonego  w

Archiwum Uniwersyteckim w Poznaniu,  napisał:  „Powróciwszy do Poznania w grudniu 1920 r.

byłem  jeszcze  jako  lekarz  wojskowy  czynny  w  szpitalu.  W  kwietniu 1921 r.  przy  operacji

zgangrenowanej  nogi  żołnierza  skaleczyłem  się  i  w  następstwie  tego  w  przeciągu  24  godzin

zachorowałem  z  objawami  ciężkiego  zatrucia  krwi.  Pomimo  natychmiastowych  zabiegów

chirurgicznych działanie infekcji było tak silne, że tylko z trudem utrzymano mnie przy życiu, a

palec,  skaleczony  przy  operacji,  musiano  amputować.  Po  wyzdrowieniu  zwolniono  mnie  z

wojska”93. Zwolnienie z wojska nie nastąpiło jednak od razu. Do dnia 4 października 1921 r. Stefan

Szuman pozostawał formalnie w czynnej służbie wojskowej jako lekarz w Wojsku Polskim. Od

dnia  5  października 1921 r.  został  bezterminowo urlopowany94,  a  z  dniem 26 stycznia  1922 r.

przeniesiono go do rezerwy95. 

Grażyna  z  Szumanów  Czyżewiczowa  napisała  następujące  słowa:  „Ojciec  mój  źle

wspominał tamten okres; czuł się zagubiony w ówczesnych zmiennych sytuacjach i nie mógł sobie

znaleźć  właściwego  miejsca  w  życiu.  //  Decyzja  ewentualnego  porzucenia  zawodu  chirurga

wymagała  czasu  i  namysłu.  Ojciec  mówił  mi  kilkakrotnie,  że  po  wieloletniej  praktyce

[chirurgicznej]  w  okresie  [pierwszej]  wojny [światowej]  mógł  doskonale  przeprowadzać  nawet

trudne  i  skomplikowane  operacje  bez  tego  brakującego  palca.  A w  Toruniu  czekała  przecież

[gotowa] prywatna klinika rodzinna, gdzie jako doktor medycyny i chirurg z długą praktyką mógł

przejść  od  razu  do gotowego i  rentownego warsztatu  pracy.  Ojciec  mój  jednak podjął  decyzję

pójścia własną drogą życiową. Po sześciu latach tułaczki  przez fronty wojenne [1915-1920] —

90 Tamże.  Por.  pismo Stefana  Szumana  z  dnia  1  września  1923  do  p.  Przewodniczącego  Komisji  Weryfikacyjnej
Kuratorjum Okręgu Szkolnego Poznańskiego.
91 Wielki słownik medyczny, Warszawa 1996, s. 1049.
92 Tj. „sepsis meningococcica;  uogólnione zakażenie dwoinką zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych przebiegające z
niewydolnością krążenia, niewydolnością nadnerczy, zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, cechujące się wysoką
temperaturą ciała, licznymi wybroczynami skórnymi; przebieg ciężki. W posocznicy meningokokowej o bardzo ostrym
przebiegu śmierć następuje z powodu martwicy krwotocznej kory nadnerczy (zespół Waterhouse’a i Friderichsena).  Por.
Wielki słownik medyczny,  s. 1050.
93AUAM,  Akta habilitacji,  curriculum vitae, s. 2.
94 AUJ, Teczka osobowa. Por.  wypis z książeczki wojskowej [wypis sporządzony i potwierdzony 28 II 1933 przez
Sekretarza Uniwersytetu Jagiellońskiego]: „5.X1921 Bezterm[inowy]. urlop”.
95 Tamże. Por. wypis z książeczki wojskowej: „26.I.1922 Przeniesiony do rezerwy Dz[iał]. Pers[onalny]. 1/22”.
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chciał nareszcie żyć po swojemu. Utrata palca odegrała tu rolę pretekstu wobec rodziny”96. Dawna

Klinika  Chirurgiczna  dra  Leona  Szumana  w  Toruniu  została  wydzierżawiona  w  1921  r.  przez

Jerzego  i  Stefana  Szumanów,  prawnych  właścicieli  nieruchomości,  doktorowi  Zdzisławowi

Dandelskiemu, zaprzyjaźnionemu lekarzowi z Torunia97.

Już w maju 1921 r. (a więc w roku akademickim 1920/1921) S. Szuman zapisał się jako

słuchacz na studia filozoficzne98 (słuchacz, tj. bez prawa zdawania egzaminów)99. Akta zachowane

w jego teczce studenckiej w Archiwum UAM, nie potwierdzają jednak daty majowej 1921 r. Z akt

studenckich o sygnaturze 103 b/3071 wynika, że dopiero 4 października 1921 r. S. Szuman wypełnił

pierwszą  kartę  wpisową.  Dzień  4  października  1921  r.  jest  datą  wpisania  się  na  studia  oraz

wystawienia  dokumentu  urlopowania  go  z  wojska,  co  przypuszczalnie  miało  ze  sobą  związek.

Podjęcie regularnych studiów uniwersyteckich wymagało warunku uzyskania zgody przełożonych

wojskowych,  którym jako  major-lekarz  wojskowy nadal  wtedy podlegał.  Nieprawdą zatem jest

twierdzenie, że jakoby już w maju 1921 r. S. Szuman, jak sam napisał, został zwolniony z Wojska

Polskiego. Formalnie zwolnienie to uzyskał dopiero jesienią, tj. od dnia 5 października 1921 r., gdy

został bezterminowo urlopowany, zaś do rezerwy przeniesiono go dopiero dnia 26 stycznia 1922

r.100,  czyli  kilka  miesięcy  później.  Kwestia  studiów  Stefana  Szumana  w  Poznaniu  jest  jednak

odrębnym zagadnieniem. S.  Szuman (1964) we wspomnieniach napisał:  „Po zwolnieniu mnie z

wojska  [sic!]  postanowiłem  zrealizować  moje  dawne  marzenia  i  plany  i  rozpocząłem  w

Uniwersytecie w Poznaniu studia filozoficzne, a w szczególności psychologiczne pod kierunkiem

prof. Stefana Błachowskiego”101. W innym miejscu (1964) uczony wspominał także: „Od początku

moich  studiów  psychologicznych  obrałem  sobie  psychologię  rozwojową  i  wychowawczą  jako

główny przedmiot mojego zainteresowania i podejmowanych przeze mnie prac badawczych”102. W

roku szkolnym 1921/1922 major dr med. S. Szuman uczył się także równolegle w Szkole Sztuk

Zdobniczych w Poznaniu103. Kwestia jego studiów w Poznaniu stanowi odrębny problem badawczy.

96 Por. G. Czyżewicz, dz. cyt., t. 1, s. 147.
97 Tamże, s. 148.
98 AUAM,  Akta habilitacji, por. curriculum vitae, s. 2.
99 Tamże. S. Szuman napisał: „Zaraz po zwolnieniu mnie z wojska, t.j. w maju 1921 r. [sic!] zapisałem się jako słuchacz
filozofii na Uniwersytet Poznański, studiując w pierwszej linii psychologię”.
100 AUJ, Teczka osobowa. 
101 S. Szuman, Wspomnienia z 35 lat działalności w Uniwersytecie Jagielloński, „Życie Szkoły Wyższej” 1964, nr 4,  s.
84.
102 Tamże.
103 G. Czyżewicz, dz. cyt., t. 2, s. 7.
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Major Stefan Szuman został przeniesiony do rezerwy dnia 26 stycznia 1922 roku104 i z tym

dniem formalnie zakończył się jego udział w strukturach polskiej armii. Do zadań wojskowych jako

ochotnik S.  Szuman powrócił  w 1939 r. w związku z wybuchem II wojny światowej w dniu 1

września 1939 r.,  kiedy to ponownie jako lekarz brał  udział  w obronie niepodległości Polski,  a

następnie  kiedy  uczestniczył  w  podziemnych  strukturach  Związku  Walki  Zbrojnej  —  Armii

Krajowej (w latach 1940-1945). Niepodległość traktował jako istotną dla narodu wartość i dlatego,

będąc patriotą, czynnie uczestniczył w obronie Rzeczpospolitej. 

Abstract (Summary) in Polish / Abstrakt (Streszczenie) po polsku:

Autor w artykule opisuje nieznany fragment biografii prof. Stefana Szumana (1889-1972),

doktora medycyny, od maja 1919 r. - kapitana Wojska Polskiego (od sierpnia 1920 – majora WP),

dotyczący lat 1919-1921. Stefan Szuman jako lekarz wojskowy (kapitan-chirurg) Wojska Polskiego

walczył  w  obronie  niepodległości  II  Rzeczypospolitej  Polskiej.  W artykule  opisano  jego  szlak

wojenny jako  szefa  wojskowego  szpitala  polowego  (nr  707  i  nr  708)  podczas  wojny polsko-

bolszewickiej  (1918-1921),  który obejmuje  następujące  miasta  lub  tereny:  Toruń,  Wielopolska,

Inowrocław,  Poznań,  Litwa,  Białoruś,  Grodno,  Wilno,  Mińsk,  Warszawa,  Modlin.  Szuman  był

oficerem 3. Pułku Strzelców Wielkopolskich, uczestniczył w bitwie warszawskiej (VIII 1920) oraz

w  bitwie  nad  Niemnem (IX-X 1920)  przeciwko  bolszewickiej  Rosji  .  Przeszedł  do  cywila  w

styczniu 1922 r.

Key words in Polish / Słowa-klucze po polsku:

historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, nauki o obronności, nauki o polityce, nauki o polityce

publicznej, pedagogika, socjologia, Rzeczpospolita Polska II (Druga Rzeczpospolita Polska), Morze

Bałtyckie,  Gdańsk,  Pomorze,  niepodległość,  odzyskanie  niepodległości  przez  Polskę,  kultura,

edukacja, Szuman Stefan (1889-1972), lekarz medycyny, szpital polowy, wojna polsko-bolszewicka

(1918-1921),  niepodległość  Polski,  Toruń,  Wielkopolska,  Inowrocław,  Poznań,  Litwa,  Białoruś,

Grodno, Wilno, Mińsk, Warszawa, Modlin, edukacja patriotyczna, patriotyzm, 3. Pułk Strzelców

Wielkopolskich, bitwa warszawska, bitwa nad Niemnem (1920),

Title in English / Tytuł po angielsku:

104 AUJ, Teczka osobowa. 
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Stefan Szuman - a Medicine Doctor and a Participant in the Struggle for Independence (1919-

1920) 

Abstract (Summary) in English / Abstrakt (Streszczenie) po angielsku:

The  author  in  the  article  describes   the  unknown  fragment  of  prof.  Stefan  Szuman's

biography (1889-1972),  a doctor of medicine, who was since May 1919 a captain of the Polish

Army and who was since August 1920 a major of Polish Army. The text concerns the years 1919-

1921. Stefan Szuman as a medical officer (a surgeon-captain) of Polish Army fighted in defence for

independence of the  Polish Republic II (Second Republic of Poland). In the paper there is described

his combat trail, when he was the chief of mobile war hospital (No. 707 and No. 708) during Polish-

Bolshevik war (1918-1921). His war route includes the next towns or areas: Torun, Wielkopolska,

Inowroclaw, Poznan, Lithuania, Belarus, Grodno, Vilnius, Minsk, Warsaw, Modlin. Szuman was the

officer  of  the  3.  Regiment  of  Shooters  from Wielkopolska  (Great  Poland).  He  participated  in

Warsaw  battle  in August 1920 and in the battle at Niemen river (September and October 1920)

against the Bolshevik Russia. He became the civilian in January 1922.

Key words in English / Słowa klucze po angielsku:

history,  history of  art,  cultural  studies,  defence  studies,  political  science,  public  policy studies,

pedagogy,  sociology,  Republic  of  Poland  II  (Second  Republic  of  Poland),  Baltic  Sea,  Gdansk,

Pomerania, independence, independence of Poland, recapture of independence of Poland, culture,

education, Szuman Stefan (1889-1972), doctor of medicine, field hospital, Polish-Bolshevik War

(1918-1921), Polish independence, Torun, Gdansk, Wielkopolska, Inowroclaw, Poznan, Lithuania,

Belarus, Grodno, Vilnius, Minsk, Warsaw, Modlin, patriotic education, patriotism, 3. Regiment of

Shooters from Wielkopolska (Great Poland), Warsaw battle (1920), Niemen battle (1920)
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