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W klinice chirurgicznej przy 

ul. Skłodowskiej-Curie 66 na przeło-

mie XIX i XX w. pracował prof. Jan 

Mikulicz-Radecki i wspólnie z Fer-

dynandem Sauerbruchem dokonali 

po raz pierwszy otwarcia klatki pier-

siowej w komorze podciśnieniowej, 

dając początek rozwoju chirurgii 

klatki piersiowej. 

W tym też budynku po II wojnie 

światowej pracował prof. Wiktor 

Bross, pionier i współtwórca polskiej 

kardiochirurgii. Z wielkiej chirur-

gicznej szkoły prof. Wiktora Bros-

sa, liczącej kilkudziesięciu chirur-

gów, w tym 24 kierowników katedr, 

klinik i oddziałów chirurgicznych, 

żyje jeszcze tylko jeden bezpośred-

ni świadek i uczestnik pionierskich 

dokonań naszego mistrza – skrom-

na moja osoba. Na temat osiągnięć 

naukowych, chirurgicznych i dy-

Profesor Anatol Kustrzycki – współtwórca wrocławskiej 

kardiochirurgii i następca profesora Wiktora Brossa

Moja Akademia
cz. 43

Bogdan Łazarkiewicz

daktycznych prof. W. Brossa ukaza-

ło się wiele prac ogłoszonych dru-

kiem, większość mojego autorstwa. 

W moich publikacjach upamiętni-

łem również dokonania chirurgicz-

ne i naukowe najbliższego współpra-

cownika i przyjaciela prof. Wiktora 

Brossa, prof. Stefana Koczorowskie-

go. Następną osobą, o której mało 

się dzisiaj mówi i niewiele powstało 

opracowań, to prof. Anatol Kustrzyc-

ki, „rasowy” kardiochirurg, któremu 

prof. Wiktor Bross, odchodząc na 

emeryturę, przekazał kierownictwo 

Kliniki Chirurgii Serca. 

Prof. Anatol Kustrzycki urodził 

się 27 marca 1924 r. w Chorzeni-

cach koło Radomska. Naukę w szko-

le średniej przerwała wojna. Został 

wywieziony na przymusowe roboty 

do Niemiec, gdzie pracował jako ro-

botnik, ślusarz i kierowca. W 1946 r. 

uzyskał świadectwo dojrzałości 

w Radomsku i rozpoczął studia me-

dyczne na Wydziale Lekarskim Uni-

wersytetu i Politechniki Wrocław-

skiej, uzyskując w 1952 r. dyplom 

lekarza. W tym też roku rozpoczął 

pracę w klinice profesora W. Bros-

sa i przez 35 lat do przedwczesnej 

śmierci w wieku 60 lat pracował 

w tym budynku, gdzie przez ostat-

nie 14 lat był kierownikiem Katedry 

i Kliniki Chirurgii Serca. 

Zmarł 10 kwietnia 1987 r. Spoczy-

wa na cmentarzu parafi alnym Świę-

tej Rodziny przy ul. Smętnej. 

Przeszedł wszystkie szczeble i eta-

py nauczyciela akademickiego (asy-

stent, adiunkt, docent). Tytuł pro-

fesora uzyskał w 1977 r. Profesor 

W. Bross od początku włączył go do 

pionierskiego zespołu kardiochirur-

gicznego. Uczestniczył w badaniach 

doświadczalnych na zwierzętach, 

Prof. dr hab. Anatol Kustrzycki

Prof. dr hab. Anatol Kustrzycki w domu
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asystował do pionierskich zabiegów 

kardiochirurgicznych. 22 lutego 

1955 r. dokonał pierwszego we Wro-

cławiu cewnikowania serca za po-

mocą zorganizowanego przez siebie 

instrumentarium. Dało to początek 

pierwszej i jedynej przez następne 

lata pracowni kardiodiagnostycznej, 

niezbędnej do rozwoju kardiochi-

rurgii, a dr Anatol Kustrzycki był 

kierownikiem i równocześnie wyko-

nawcą, a także interpretatorem ba-

dań połączonych z cewnikowaniem 

serca. Jako jeden z młodszych asysto-

wał prof. W. Brossowi do pierwszej 

komisurotomii (31 marca 1955 r.), 

pionierskiego zabiegu na otwartym 

sercu w hipotermii (12 luty 1958 r.) 

i pierwszej operacji w krążeniu po-

zaustrojowym (12 kwietnia 1961 r.). 

W tego typu zabiegach bez względu 

na to, jak był rozpisany zespół ope-

racyjny, doc. A. Kustrzycki w czasie 

operacji wykonywał zadania pierw-

szej asysty. On też opisywał zabiegi 

w Książce Operacyjnej – pismem 

bardzo ładnym i czytelnym. 

Materiałem klinicznym do dok-

toratu było wykonane przez niego 

56 cewnikowań serca z ubytkami 

w przegrodzie i towarzyszącymi 

anomaliami. W pracy habilitacyj-

Prof. Anatol Kustrzycki (z prawej) z doc. Ryszardem Kołtowskim podczas operacji

nej zastosował oryginalną metodę 

obliczania przeciążeń serca prawe-

go z krzywych ciśnień. Prof. A. Ku-

strzycki opublikował jako pierwszy 

w polskim piśmiennictwie rozpo-

znane przez niego i opisane przy-

padki Ebsteina. Jego dorobek nauko-

wy to ponad 200 prac ogłoszonych 

drukiem w czasopismach krajowych 

i zagranicznych, dwie monografi e 

i kilka rozdziałów do książek. Wśród 

nich wydana w 1963 r. „Patofi zjologia 

i diagnostyka ubytków w przegro-

dzie międzyprzedsionkowej serca”. 

Po objęciu kierownictwa Kliniki 

Chirurgii Serca, jako doświadczony 

chirurg i godny następca profesora 

W. Brossa ze zdwojoną energią roz-

szerzał wachlarz zabiegów, zwiększa-

jąc liczbę krążeń pozaustrojowych. 

Zabiegi chirurgiczne opisane przez Anatola Kustrzyckiego w Książce Operacyjnej. 

Z lewej opis pierwszego cewnikowania serca z 22 lutego 1955 r. – operujący: 

lek. Kustrzycki (Anatol), asystujący: prof. Bross (Wiktor). 

Po prawej opis pierwszej komisurotomii z 31 marca 1955 r. – operujący: 

prof. W. Bross, asystujący: prof. Koczorowski (Stefan), dr Wrężlewicz (Władysław), 

Kustrzycki (Anatol), wykonujący znieczulenie: dr Aroński (Antoni)

Wydana w 1963 r. w serii „Prace 

Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 

książka Anatola Kustrzyckiego 

„Patofi zjologia i diagnostyka ubytków 

w przegrodzie międzyprzedsionkowej 

serca” 
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W 1975 r. rozpoczął zabiegi rewasku-

laryzacji wieńcowej, a wszczepianie 

sztucznych zastawek było w klinice 

„chlebem powszednim”. Jako stypen-

dysta i visiting professor przebywał 

w wielu czołowych ośrodkach kar-

diochirurgicznych na Zachodzie, 

m.in. u prof. Derry w Düsseldorfi e, 

prof. Zenkera i prof. Klinnera w Mo-

nachium. Prof. Wiktor Bross bar-

dzo wysoko oceniał swojego ucznia 

i następcę, pisząc: „prof. Anatol Ku-

strzycki w czasie długoletniej pracy 

w II Klinice Chirurgicznej opanował 

bardzo dobrze technikę chirurgiczną, 

co pozwoliło mu wybrać trudny, a za-

razem nowoczesny dział, jakim jest 

kardiochirurgia. Należy podkreślić 

szczególnie duże zalety organizator-

skie i jego olbrzymi wkład w tworze-

nie ośrodka kardiochirurgicznego. 

Jest on pracownikiem wyjątkowym, 

odznaczającym się wybitnymi zdol-

nościami, bardzo dużą pilnością i su-

miennością”.

Prof. A. Kustrzycki był jedynym, 

którego wcześniej znałem, zanim 

przyszedłem do kliniki prof. W. Bros-

sa i rozpocząłem swoją 12-letnią 

„przygodę kardiochirurgiczną”. Był 

on bowiem mężem mojej koleżanki 

ze studiów, Lusi Dębickiej, później 

prof. Heleny Kustrzyckiej, której 

miałem zaszczyt jako rektor wręczać 

nominację na kierownika Katedry 

i Kliniki Otolaryngologii. W 1999 r. 

miałem również zaszczyt i przyjem-

Zespół Kliniki Chirurgii Serca w 1977 r. Od lewej siedzą: Tadeusz Bross, 

Ryszard Kołtowski, Anatol Kustrzycki, Bronisław Olejak, Tadeusz Czereda, 

stoją: Marian Zembala, Józef Michel, Roman Dutkiewicz, Jadwiga Żymalska, 

Jacek Kibler, Stefan Ostapczuk

ność być recenzentem dorobku na-

ukowego i pracy habilitacyjnej jego 

syna Wojciecha.

Kiedy prof. W. Bross zapropono-

wał mi starszą asystenturę, klinika 

chirurgiczna przy ul. Skłodowskiej-

-Curie jawiła się jako potężna grupa 

naukowców, profesorów, docentów 

i adiunktów, do której nie dorosłem… 

„Zastanów się, gdzie ty idziesz” 

– mówili koledzy. „Czy podołasz, czy 

nie zginiesz?” Tolek mnie częściowo 

uspokoił. „Nic się nie martw” – po-

wiedział – „wiem, że umiesz opero-

wać, a resztę nadrobisz”.

Tolek miał bardzo dobre serce. 

Chorym poświęcał całe dnie, dla nie-

Prof. Wiktor Bross, prof. Anatol Kustrzycki i prof. Bogdan Łazarkiewicz

go nie było wolnych sobót ani świąt, 

zawsze był dyspozycyjny i najczęściej 

można było go spotkać w klinice, bez 

względu na porę dnia i nocy. Potra-

fi ł też być uparty, a może i czasami 

złośliwy.

Ten zapracowany i wydawałoby 

się całkowicie pochłonięty chirurgią 

serca człowiek potrafi ł być normal-

ny, przyjemny, wesoły i towarzy-

ski. W czasie 45. Zjazdu Chirurgów 

Polskich w Poznaniu (1970), gdzie 

w programie naukowym rywalizo-

wały głównie dwa ośrodki kardio-

chirurgiczne: prof Wiktora Brossa 

i prof. Jana Molla, wśród wielu refe-

ratów był również mój temat dokto-

ratu. Było to moje pierwsze publicz-

ne wystąpienie, wielka trema. Tolek 

mnie pocieszał: „Jest nas więcej, nie 

bój się, będziemy cię bronić”. Pod-

czas uroczystej kolacji nie kto inny 

tylko Tolek doprowadził do połącze-

nia daleko od siebie usytuowanych 

stolików „mollowców” i „brossow-

ców” i wszyscy razem bawili się do 

późnych godzin nocnych.

Prof. Anatol Kustrzycki, współ-

twórca kardiochirurgii wrocław-

skiej, którą pokochał i której po-

święcił całe swoje życie zawodowe, 

był też normalnym człowiekiem, 

uśmiechniętym, dowcipnym. Inte-

resowała go mechanika precyzyjna, 

rzeźbiarstwo, a nawet szybownic-

two. Kochał rodzinę – i takiego go 

zapamiętałem...
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