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MŁODE LATA PROFESORA TADEUSZA 
KRZESKIEGO 

Prof. Krzeski urodził się 20 lutego 1922 roku w Siedlcach. 
Pochodził z wielodzietnej, głęboko patriotycznej rodziny. Ro-
dzice byli rolnikami. Miał czterech braci i dwie siostry. Najstar-
szy brat, lekarz weterynarii, był członkiem Narodowych Sił 
Zbrojnych, pozostali należeli do Armii Krajowej z wyjątkiem 
najmłodszej siostry. Drugi brat ukończył studia stomatologiczne. 
Brał udział w Powstaniu Warszawskim razem z Tadeuszem. 
Trzeci został magistrem farmacji, a czwarty rolnikiem, jedna 
siostra jest lekarką - pediatrą, druga ekonomistką. Jako nastolatek 
profesor nie myślał o karierze lekarskiej. Chciał zostać sławnym 
malarzem lub oficerem marynarki zwiedzającym świat. 

W 1939 Krzeski otrzymał małą maturę w Gimnazjum im. 
B.Prusa. Kontynuował naukę w Liceum im. Hetmana Żółkiews-
kiego, w Szkole Handlowej II stopnia i na tajnych kompletach. 
Po ukończeniu szkoły średniej w 1941 roku, Tadeusz zapisał się 
do Szkoły Sanitarnej doc. Zaorskiego. Nie była to zwykła szkoła 
sanitarna, lecz jedyna legalna wyższa uczelnia w Polsce podczas 
okupacji. Została założona z inicjatywy profesorów Wydziału 
Lekarskiego UW, między innymi Grzywo-Dąbrowskiego, 
Czubalskiego, Lotha, Paszkiewicza. Realizację projektu 
powierzono doc. Janowi Zaorskiemu, dyrektorowi Szpitala 
Elżbietanek. Miał on liczne znajomości wśród Niemców i umiał 
z nimi rozmawiać. Szkołę zlokalizowano na terenie Uniwersytetu 
Warszawskiego, gdzie znajdowały się wszystkie potrzebne sale 
wykładowe i laboratoria. Oficjalnie była to prywatna dwuletnia 
szkoła pielęgniarska, a w rzeczywistości realizowała program 
pierwszych dwóch lat medycyny. Ponieważ była uczelnią 
legalną, przedwojenni profesorowie medycyny nie obawiali się w 
niej wykładać. Dla przykładu dodam, że wykłady z anatomii 
prowadzili tacy sławni profesorowie jak Loth, Bochenek, 
Poplewski i Różycki z Poznania. 

Kolega Krzeski był jednym z najzdolniejszych studentów. 
Pracowity, oddany bez reszty nauce, nie opuszczał żadnych 
wykładów zdając wszystkie kolokwia i egzaminy w terminie. 
Skromny, małomówny, koleżeński. Był bardzo zakochany w 
swojej przyszłej żonie, Irenie Steckiewicz, naszej koleżance. 

Po ukończeniu szkoły zaczęliśmy przerabiać przedmioty 
kliniczne w Szpitalu Dzieciątka Jezus i na tajnych kompletach. 
Naukę przerwało nam Powstanie Warszawskie. Obaj należeliśmy 
do Armii Krajowej, do tego samego zgrupowania podpułkownika 
„Żywiciela" na Żoliborzu. Obaj zostaliśmy dwukrotnie ranni. 
Dwa najważniejsze wydarzenia na Żoliborzu w czasie powstania 
to przybycie z Kampinosu pułku piechoty na pomoc Warszawie i 
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atak na Dworzec Gdański. Legendarny por. „Dolina" (A.Pilch), 
dowódca oddziału kresowiaków, partyzantów zaprawionych w 
bojach z Niemcami i bolszewikami, świetnie uzbrojonych i 
ubranych w polskie mundury, przysłał całą swoją piechotę, 
wśród której i ja znalazłem się przypadkowo, na Żoliborz. 
Ludność Warszawy przyjęła nas entuzjastycznie. Szkoda tylko, 
że w ataku na Dworzec Gdański 60%, około czterystu tych 
wspaniałych żołnierzy zginęło. Atak ten był poważnym błędem 
strategicznym. 

Podczas powstania profesor wyróżniał się wyjątkową odwagą. 
Wspominają o tym książki Kazimierza Malinowskiego 
(„Żołnierze łączności walczącej Warszawy") i Stanisława Pod-
lewskiego („Rapsodia Żoliborska"). Początkowo podchorąży 
Krzeski (ps. „Tampon") pracował w punkcie sanitarnym przy ul. 
Suzina, potem przeszedł do działań w patrolach telefonicznych. 
W drugiej dekadzie września dowodząc patrolem telefonicznym 
zgrupowania Żubr, wziął udział w nocnym wypadzie na 
placówkę nieprzyjaciela, zakończonym zdobyciem sprzętu 
łączności, między innymi kilku akumulatorów, które były tak 
bardzo potrzebne powstańcom. W końcowej fazie walk dowodził 
patrolem telefonicznym plutonu 228, wielokrotnie naprawiając 
pod silnym ostrzałem uszkodzenia sieci telefonicznej, jednym z 
trudniejszych rozkazów, jakie „Tampon" otrzymał do 
wykonania, było nawiązanie łączności z ppłk. „Żywicielem" 
przebywającym w trzecim dniu powstania w Puszczy 
Kampinoskiej. Przewodnikiem Krzeskiego była łączniczka „Ka-
ja". Zadaniem obojga było dostarczenie ważnego meldunku i 
sporej sumy pieniędzy „Żywicielowi". Po wielu perypetiach i 
spotkaniu z Niemcami zadanie to zostało wykonane, może dzięki 
temu, że „Tampon" i „Kaja" nie byli uzbrojeni. 

Po upadku powstania Krzeski został wywieziony do obozu 
jeńców wojennych Stallag XIA w Altengrabow. Tymczasem 
Wydział Lekarski UW, ze względu na zniszczenia lewobrzeżnej 
Warszawy, został uruchomiony na Pradze. Jeszcze trwały dzia-
łania wojenne na zachodzie kraju, a w Szpitalu Przemienienia 
Pańskiego prowadzone już były wykłady i zajęcia. Zgłaszających 
się ze wszystkich stron zaorszczaków umieszczono w internacie, 
który mieścił się w jednej dużej sali konferencyjnej. 

Krzeski powrócił do kraju w maju 1945r. Został przyjęty na V 
rok studiów Wydziału Lekarskiego UW. Dyplom lekarza uzyskał 
16 maja 1946r. W dwa miesiące później podjął pracę na Oddziale 
Urologicznym w Szpitalu św. Ducha, którego ordynatorem był dr 
Stefan Czubalski. 

Tak rozpoczęła się pracowita i spektakularna pięćdziesięcio-
letnia kariera naukowa jednego z najwybitniejszych polskich 
urologów. 
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Zaorszczacy wśród lekarzy Kliniki Chirurgicznej Szpitala Dzieciątka 

Jezus. W środku kierownik kliniki - doc. Rutkowski. Warszawa 1943r 

 
Zaorszczacy na terenie Szpitala Dzieciątka Jezus. Trzeci od 

lewej Tadeusz Krzeski, obok Irena Krzeska. Warszawa 1943r. 
 

 



 4 

 

Zaorszczacy na terenie Szpitala Dzieciątka Jezus. 
Pierwszy od lewej Tadeusz Krzeski, poniżej Irena Krzeska. Warszawa 
1943r. 


