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Tadeusz Tempka (1885-1974)

Balneologia

Balneologia stała się ważnym kierunkiem zainteresowania prof. Tempki i jego 

zespołu. 

Ich prace naukowe przyczyniły się do rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego

w 20-leciu międzywojennym. 

I Wojna Światowa

Choć wojna to okres zniszczenia, to Tempka wykorzystał ten czas dla rozwoju, 

m.in. nauki języków obcych oraz pracy naukowej. W 1917 r. opublikował pracę 

pt. „O gorączce wołyńskiej”  opisując podstawowe objawy i przypadki atypowego 

przebiegu gorączki okopowej.1

1. Tempka T (1917) O gorączce wołyńskiej. Przeg. Lek.; 47:383-386, 49:417-419, 50:424-425,

51:431-433.



Praca w dwudziestoleciu międzywojennym

Asystent

Klinika Lekarska UJ
(kierowana w latach 1920-1925

przez

prof. Witolda Orłowskiego)

Tadeusz Tempka (1885-1974)

1919 1923

Habilitacja

Tempka, T. (1925). Badania kliniczne nad wpływem 

wody z II. otworu wiertniczego “Żródła Zubera” w 

Krynicy na przemianę azotową oraz wydzielanie 

soku żołądkowego i treści dwunastnicowej. Spółka 

Wydawnicza Lekarska.3

Tempka, T. (1923). Chlorek wapnia jako 

środek sercowy. Pol. Gaz. Lek. 24:421-425 

oraz 26:469-474.1,2

1. Sułowicz W. Złota Księga Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2000, 433-439.

2. Kirchmayer S (1974)  Pol. Arch. Med. Wewn. 52:321-325.

3. Urasiński I (1975) Post. Hig. I Med. Doś. 29:1-6.  

Witold Orłowski



Początek pracy zawodowej

Kierownik Kliniki

I Klinika Chorób Wewnętrznych

Tytuł profesora nadzwyczajnego

Tadeusz Tempka (1885-1974)

Dziekan Wydziału Lekarskiego

UJ

1939
Rada Wydziału Lekarskiego zgłasza 

kandydaturę Tadeusza Tempki

na profesora zwyczajnego

1928 1937/38



Hematolog

Tadeusz Tempka (1885-1974)

Tempka T (1924) Pierwotne skazy krwotoczne ze stanowiska 

patogenetycznego i hematologicznego. Pol. Gaz. Lek. 8,7,10,11: 17.

Tempka T (1924) Morbus maculosus Werlhoffi Anaemia plastica.
Pol. Arch. Med. Wew. 1:101-115, 3:225-254 i 4:471-487.

Tempka T (1926) W sprawie t.zw. „agranulocytozy”.
Pol. Arch. Med. Wew. 4:765-794.

Tempka T (1930) „Obraz kropli krwi” z punktu widzenia teorii

i praktyki. Pol. Gaz. Lek. 36:673-676 i 37:693-696.

Tempka T, Braun B (1932) Z własnych badań nad 

mechanizmem wzmożonej hemolizy oraz przeciw 

hemolitycznego działania diety wątrobowej w przebiegu 

niedokrwistości złośliwej.
Pol. Gaz. Lek., 3:41-48.

Tempka T, Braun B (1932) Das morphologische Studien der 

perniziösen Anämie und sienne Wandlungen unter dem 

Einflusse der Therapie. Folia Haematologica XLVIII: 355-401

Tempka T (1937) Ogólne wytyczne dla objawowego leczenia 

stanów niedokrwistości z uwzględnieniem momentu               

ogólno-patogenetycznego. Wiedza Lek. 4:105-121 i 5:141-153.

Tempka T, Kubiczek M (1939) Wskazania i wyniki przetaczania 

krwi w chorobach krwi. Pol. Gaz. Lek. 26:573-576.

Niektóre publikacje z dziedziny hematologii z okresu międzywojennego 

zidentyfikowane w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej i Głównej Biblioteki Lekarskiej:

Fot. M. Ryś



Niezależny naukowiec

Z lakonicznych wspomnień z okresu po I Wojnie Światowej wyłania sią obraz 

młodego badacza, podejmującego już samodzielną pracę naukową w dziedzinie 

hematologii.1

Ogłoszone w 1924 r. monografia o skazach krwotocznych2 i publikacja pt. Morbus 

maculosus Werlho/i—anaemia aplastica3 otwierają błyskotliwą karierę hematologa.

W sprawie tzw. „agranulocytozy”… 

Tempka odrzuca poglądy Wernera Schulza4 uznające agranulocytozę za 

samodzielną jednostkę chorobową i wskazuje, że jest to stan wtórny występujący 

pod wpływem wielu czynników etiologicznych i w przebiegu różnych chorób.1,5

1. Urasiński I (1975) Post. Hig. I Med. Doś. 29:1-6. 

2. Tempka T (1924) Pol. Gaz. Lek. 8,7,10,11: 17.

3. Tempka T (1924) Pol. Arch. Med. Wew. 1:101-115, 3:225-254 i 4:471-487.

4. Schultz W (1922) Dtsch. med. Wschr. 48:1495–1496.

5. Tempka T (1926) Pol. Arch. Med. Wew. 4:765-794.



W badaniach zastosowano pionierską 

metodę biopsji wg Arinkina3. W efekcie,

w 1932 r. wykazano, że choroba

nie ogranicza się do zmian w układzie 

czerwonokrwinkowym, ale jest 

panmielopatią.4

Do 1939 r. Tempka wraz ze 

współpracownikami przedstawili 10 prac 

dotyczących niedokrwistości złośliwej, 

m.in.:

• Roli ślinianek,

• Mechanizmu hemolizy

• Leczniczego działania 

hepatoterapii.1,2

W latach 20-tych, niedokrwistość Addisona-

Biermera wciąż była chorobą śmiertelną…

Te prace Tempki i jego zespołu zadecydowały o trwałej 

pozycji w wąskim, międzynarodowym gronie nowoczesnej 

hematologii. 1. Tempka T (1936) Acta Medica Scandinavica. LXXXVII:567-596.

2. Tempka T, Braun B (1932) Pol. Gaz. Lek., 3:41-48.

3. Arinkin MI (1927) Vestnik. Klin. 10:57.

4. Tempka T, Braun B (1932) Folia Haematologica XLVIII: 355-401.
Tadeusz Tempka (1885-1974)



Komórki Tempki-Browna

Prof. Tadeusz Tempka i dr Bronisław Braun jako pierwsi opisali tzw. pałeczki 

olbrzymie, pojawiające się w szpiku kostnym w przebiegu niedokrwistości złośliwej.1

Tadeusz Tempka (1885-1974)Fot. Marta Szostek



Morfologia

Tempka, wraz ze swoim uczniem dr Mieczysłaem Kubiczkiem opracowali 

zagadnienie prawidłowych i patologicznych splenogramów1,2 i limfadenoramów3. 

Prace zdobyły rozgłos krajowy. Jedna z nich2, w całości została włączona do 

powojennego, międzynarodowego podręcznika hematologii autorstwa 

Heilmeyera i Hittmaira.4

1. Tempka T, Kowalczykowa J (1947) Przegląd Lekarski 25-26:886.

2. Tempka T, Kubiczek M (1938) Folia Heamatologica, 60:18-37.

3. Tempka T, Kubiczek M (1948) Acta Med. Scand.; 131:5. 

4. Heilmeyer L, Hittmair A (1957-1969) Handbuch der gesamten Hämatologie 

Tadeusz Tempka (1885-1974)

Rycina opublikowana w Przeglądzie Lekarskim1



Entuzjasta turystyki uzdrowiskowej 

Tadeusz Tempka (1885-1974)

Leczenie uzdrowiskowe, jest drugim obok hematologii, obiektem zainteresowań 

Tempki i zespołu, którym kierował. 

Ogłaszane prace, przedstawiają podstawy teoretyczne i praktyczną wartość wód

ze źródeł mineralnych i przyczyniają się do poszerzenia zaleceń stosowania 

leczenia uzdrowiskowego.

W drugiej połowie lat 30-tych wraz z profesorami Zubrzyckim, Glatzelem, Walterem 

i Miodońskim wydawane jest czasopismo lekarskie Acta Balneologica Polonica. 



Jego imieniem nazwano wodę 

wodorowęglanowo-wapniową z dużą 

zawartością żelaza.2

Propagując uzdrowiskową terapię 

schorzeń układu pokarmowego i 

krwiotwórczego, Tempka przyczynił się 

do znacznego wzrostu popularności 

uzdrowiska wodnego w Krynicy-Zdroju.

Polski Almanach Uzdrowisk1

Był jedną z ważniejszych publikacji popularyzujących 

leczenie uzdrowiskowe i przedstawiających walory 

ośrodków zlokalizowanych w Polsce. Zawiera

on wskazania i przeciwskazania do leczenia 

uzdrowiskowego w różnych miejscach. Powstał przy 

współpracy MSZ i Polskiego Tow. 

Balneologicznego.1

Tadeusz Tempka (1885-1974)
1. Praca Zbiorowa. Polski Almanach Uzdrowisk. Polskie Towarzystwo Balneologiczne, 1934

2. https://kryniczanka.pl/



II Wojna Światowa i kres powojenny

Sonderaktion Krakau

Tempka przebywał w obozie  

koncentracyjny Sachsenhausen

do lutego 1940 r. 

Tadeusz Tempka (1885-1974)

Pracuje jako lekarz m.in. w getcie 

krakowskim, uczestniczy w tajnej 

edukacji

i tworzy pierwszy podręcznik 

hematologii

1947
Profesor Zwyczajny i Kierownik                 

II Kliniki Chorób Wewnętrznych UJ,  

a od roku 1950 Akademii Medycznej
Funkcję tę pełnił aż 1963 r., gdy przeszedł

na emeryturę

Listopad 1939 1940 - 1945



II Klinika Chorób Wewnętrznych

w okresie II Wojny Światowej 

Niemiecki hematolog, Ludwig Heilmeyer przejął zarządzanie Kliniką po 

aresztowaniu Tempki. Wielokrotnie wyrażał on chęć nawiązania 

kontaktów osobistych z Tempką, po jego powrocie do Krakowa w 1940 r. 1

Jednak po zwolnieniu z obozu, Tempka nie powrócił do kliniki, aż do 

zakończenia wojny.1

Heilmler był zbrodniarzem wojennym. Dopuszczał się również 

nierzetelności naukowej, m.in.:

• przypisywał sobie pierwszy opis napadowej nocnej hemoglobinurii 

ignorując badania Felixa Rosenthala,

• nie uwzględnił Hansa Hirschfelda, zamordowanego w obozie 

koncentracyjnym w 1944 r., jako autora podręcznika Handbuch der 

gesamten Hämatologie2

1. Kirchmayer S (1974)  Pol. Arch. Med. Wewn. 52:321-325.

2. Biografie Prof. Dr. Ludwig Heilmeyer (06.03.1899-06.09.1969). https://www.ulm.de/

Ludwig Heilmeyer

https://www.ulm.de/


Usuwanie szkód wojennych i nadrabianie zaległości
Po skompletowaniu zespołu, Tempka podejmuje działalność dydaktyczną szkoląc specjalistów-internistów, których szczególnie 

brakowało po wojnie. Kontynuuje działalność badawczą, pogłębiając zagadnienia sprzed wojny i poszerzając zakres badań, m.in. o 

biopsje innych organów.1

Dzięki inicjatywom Tempki i zaangażowaniu asystentów, wprowadzono w Klinice, zwłaszcza do badań hematologicznych, wiele nowych 

metod, jak immunohematologiczne, cytochemiczne, mikroskopię fazowo-kontrastową i fluorescencyjną, metody koagulologiczne, z 

tromboelastografią włącznie.2

Prof. Tempka z zespołem, 28 września 1953 r. 

Tadeusz Tempka (1885-1974)
1. Kirchmayer S (1974)  Pol. Arch. Med. Wewn. 52:321-325.

2. Urasiński I (1975) Post. Hig. I Med. Doś. 29:1-6. 



,

Nadrobić zaległości…

Choroby Układu Krwiotwórczego
• dwutomowa monografia ( 1200 stron) napisana w całości przez jednego 

autora,

• wydana w 1950 r. w Szwecji jako dar narodu szwedzkiego dla kultury polskiej,

• Drugie wydanie (1954) zostało uzupełnione o nowe działy, jak cytochemia

i mikroskopia fazowa,

• przez wiele lat źródło wiedzy hematologicznej dla wszystkich polskich lekarzy.

Tempka T (1950). Choroby układu krwiotwórczego. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Tadeusz Tempka (1885-1974)



Przedmowa do podręcznika

Istnieje bardzo poważny i obszerny dorobek hematologiczny polskich autorów, 

głównie warszawskich, pozwalający piszącemu podręcznik oprzeć się w znacznym 

stopniu na rdzennie polskich pracach bez przykrego, ciągłego korzystania jedynie z 

materiału obcego (…)

Również i badania polskich autorów uwzględniłem właśnie dla podkreślenia polskiego 

dorobku naukowego, co także przyczyniło się do jego rozmiarów.

(…) Z powodu huraganu wojennego, jaki przeszedł przez Polskę, zginął z pewnością 

bezpowrotnie szereg drukowanych wyników prac polskich badaczy, zwłaszcza na 

terenie stolicy.

(…) omówienie w tym miejscu polskich badań będzie hołdem pośmiertnym złożonym 

pamięci Tych badaczy na niwie polskiej hematologii, którzy nie oparli się zawierusze 

wojennej, a zwłaszcza Tych, co legli pod gruzami Warszawy. 

Tempka T (1950). Choroby układu krwiotwórczego. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.



Propagowanie nauki poza granicami kraju

Tempka podkreślał w rozmowach z współpracownikami konieczność publikowania 

polskich prac w obcych językach, ze względu na prawie zupełny brak znajomości 

języka polskiego wśród obcych badaczy. Bezwzględnie też wymagał, by w pracach 

wychodzących z Jego Kliniki nie pomijano dorobku polskich autorów.

Tempka publikował w języku niemieckim, francuskim i angielskim.

Znał również włoski, którego nauczył się podczas I Wojny Światowej.

Gdy wiele lat po wojnie, do II Kliniki Chorób Wewnętrznych zawitał włoski profesor 

ze swoim zespołem, Tempka przywitał go w ojczystym języku.1

Walory polskiego lecznictwa uzdrowiskowego nie były tak znane za granicą, gdyby 

nie fakt, że czasopismo Acta Balneologica Polonica (1935 – 1939), organ Polskiego 

Towarzystwa Balneologicznego, kierowanego przez Tempkę, publikowało teksty w 

trzech językach. 

Za wzór Tempka stawiał, Acta Medica Scandinavica, gdzie publikowano

we wszystkich językach z wyjątkiem północnoeuropejskich . 

Tadeusz Tempka (1885-1974)

Sułowicz W. Złota Księga Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2000, 433-439.



Tadeusz Tempka (1885-1974)



I Ogólnopolski Zjazd Polskiego 

Towarzystwa Hematologów,

28-30 maja 1950 r., Kraków

W pamiętniku1 Zjazdu, prof. Tempka wymieniany jest jako 

przewodniczący Polskiego Towarzystwa Hematologicznego.

Inne źródła wymienią generała profesora Bolesława Szareckiego

z Warszawy, jako przewodniczącego Towarzystwa i Ludwika 

Hirszfelda jako honorowego przewodniczącego.2

Na Zjeździe uchwalono dwie rezolucje: 

• zalecano stosowanie w lecznictwie krwi konserwowanej, 

uznanej przez uczestników Zjazdu za pełnowartościową 

metodę leczenia, 

• apelowano o utworzenie Instytutu Hematologii w Warszawie.

Tadeusz Tempka (1885-1974)

1. Giędosz B, Gaertner H (1953) Pamiętnik I Ogólnopolskiego Zjazdu Hematologów, Warszawa 1953 

2. Warzocha K (2011) Hematologia 2:A1–A48.



Czy zawiązanie Towarzystwa 

Hematologicznego i ten zjazd były 

potrzebne, a może i konieczne? 

Odpowiedź brzmi twierdząco.

… hematologia, jakkolwiek zajmuje się, jak 

każda gałąź nauk ścisłych, oczywiście i 

zagadnieniami czysto naukowymi, - to 

jednak weszła w życie codzienne, weszła do 

fabryki, kopalni czy do warsztatu, niosąc 

człowiekowi pracującemu radę i pomoc w 

jego pracy zawodowej.

Tadeusz Tempka (1885-1974)

Wersja przemówienia inauguracyjnego zawierająca zapiski autora 
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Nagrody, Wyróżnienia, Odznaczenia

• nagroda sub auspiciis Imperatori (1910)

• Nagroda Państwowa I Stopnia za osiągnięcia naukowe i 

książkę „Choroby Układu Krwiotwórczego” (1953)

• Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1956)

• Doktorat honoris causa Akademii Medycznej we Wrocławiu 

(1970) 

• Order Sztandaru Pracy I klasy (1970)

Tadeusz Tempka (1885-1974) Poczet Doktorów Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 1950–2018. Wydawnictwo Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu, Wrocław 2018



Funkcje i Stanowiska

Niespożyta energia, talenty organizacyjne, 

doświadczenie lekarskie sprawiły, że Tadeuszowi 

Tempce powierzano szereg funkcji i stanowisk, m.in.:

• Dziekan Wydziału Lekarskiego, UJ, (1938/39)

• Członek Polskiej Akademii Umiejętności (1946)

• Członek-korespondent, członek rzeczywisty Polskiej Akademii 

Nauk (1950, 1962)

• Prezes Polskiego Towarzystwa Balneologicznego (1936)

• Prezes Polskiego Towarzystwa Hematologicznego (1950)

• Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Hematologii w 

Warszawie (1962-1968)

• Członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki 

Społecznej

• Kierownik naukowy Ośrodka Balneologicznego w Krynicy

• Komitety redakcyjne licznych czasopism, m.in. Przeglądu 

Lekarskiego, Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 

Acta Medica Polona, Acta Haematologica Polonica

• Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Internistów 

Polskich (1951)

• Członek Honorowy Czesko-Słowackiego Towarzystwa 

Hematologicznego im. Purkynego (1967) Tadeusz Tempka (1885-1974)



Niezwykła Atmosfera Kliniki

Tempka tworzył model lekarza o szerokich zainteresowaniach naukowych oraz 

atmosferę, w której dobrze czuli się nie tylko dojrzali lekarze, a le i młodsi adepci 

sztuki medycznej. 

W soboty, w klinice odbywały się dyskusje i omawianie spostrzeżeń na podstawie 

wyników badań radiologicznych. Rozmowy klinicystów z doświadczonymi 

praktykami były wspaniałą lekcją dla młodych lekarzy.1

Tadeusz Tempka (1885-1974)

1. Sułowicz W. Złota Księga Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2000, 433-439



Julian Aleksandrowicz

Józef Bogdał

Leon Cholewa

Henryk Gaerter

Zygmunt Hanicki

Jan Fenczyn

Józef Japa

Stanisław Kirchmayer

Jan Kostrzewski

Mieczysław Kubiczek

Adam Sokołowski

Tadeusz Struzik

Leon Tochowicz

Ignacy Urasiński

Tempka wychował kilkunastu docentów, spośród których jeszcze za jego życia 5 zostało profesorami

i zajmowało stanowiska kierowników placówek naukowych i klinik. 

Po 1950 r., zespół II Kliniki wyróżniał 

się pracami przedstawianymi na 

zjazdach internistów, hematologów, 

gastrologów, enterologów

i powszechne stało się określenie 

„Klinika Tempki”

Urasiński I (1975) Post. Hig. I Med. Doś. 29:1-6.  



Józef Japa

twórca i długoletni 

kierownik I Katedry i 

Kliniki Chorób 

Wewnętrznych w 

Katowicach, były dziekan 

Wydziału Lekarskiego, 

prorektor ds. szkolenia 
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We wspomnieniach uczniów

Od młodzieży akademickiej wymagał rzetelnej nauki. Wybitna 

inteligencja i szeroka wiedza nie tylko lekarska, dociekliwość

i spostrzegawczość, mrówcza pracowitość oraz wysokie walory

etyczno-moralne czyniły zeń wzór Mistrza godny naśladowania.

W stosunkach z ludźmi szanował poglądy drugich, licząc się z ich 

zdaniem. Swoim uczniom stawiał zawsze najwyższe wymagania, 

zwłaszcza gdy w grę wchodził interes chorego. Nie tolerował 

niedokładności, powierzchowności, odrzucał twierdzenie bez 

dowodów, wymagając od asystentów gruntownej wiedzy. 

Był sprawiedliwym Szefem. Odchodząc w wieku 76 lat we 

wrześniu 1962 r. w stan spoczynku, w mowie pożegnalnej wobec 

licznych zebranych uważał za stosowne podkreślić, iż nikomu z 

pośród swoich współpracowników nie uczynił krzywdy.

prof. dr hab. n. med. Ignacy Urasiński

Urasiński I (1975) Post. Hig. I Med. Doś. 29:1-6.  



We wspomnieniach uczniów

W osobie Prof. Tadeusza Tempki nauka polska traci swego 

czołowego przedstawiciela, świat lekarski wybitnego klinicystę o 

najwyższych wartościach etycznych, który oddziaływaniem swej 

wybitnej indywidualności, osobistym przykładem, wspaniałymi 

umiejętnościami dydaktycznymi przez szereg lat wychowywał i 

kształcił liczne rzesze młodych lekarzy, a swym najbliższym 

współpracownikom przekazywał tak znamienny dla Niego zapal 

do pracy naukowej.

prof. dr hab. n. med. Stanisław Kirchmayer Kirchmayer S (1974)  Pol. Arch. Med. Wewn. 52:321-325.

Portret wykonany przez pacjentkę, Bronisławę Rychter-Jankowską, 1941



Ostatnie lata życia

Będąc na emeryturze prof. Tempka zachował świeżość 

zainteresowań i wielką pasję tworzenia. Ogłosił m.in. wyniki prac 

na układem rozrostowym komórek tucznych.1,2 Badał patogenezę 

i symptomatologię rzadkich zespołów chorobowych.3-4

1. Tempka T, Stypulkowski C (1969) Acta Med Pol.;6:77-94.

2. Tempka T et al., (1973) Acta Med Pol.; 14:291-303.

3. Tempka T (1968) Pol Arch Med Wewn.; 40:289-295.

4. Tempka T et al. (1961) Pol Arch Med Wewn.;31:583-588.

5. Tempka T (1959) Pol Arch Med Wewn.; 29:69-77.

Tadeusz Tempka (1885-1974)



Pamięć o Prof. Tempce

W 20 rocznicę śmierci profesora, jego uczniowie ufundowali tablicę pamiątkową

z płaskorzeźbą autorstwa prof. Bronisława Chromy, którą umieszczono w 

budynku

na ul. Kopernika 15 gdzie mieściła się II Klinika Chorób Wewnętrznych, UJ, gdzie 

Tempka wykładał w latach po II Wojnie Swiatowej.1

Tadeusz Tempka (1885-1974)



Miejsce spoczynku

TADEUSZ TEMPKA (15.10.1885 - 14.03.1974)

Cmentarz Rakowicki w Krakowie

Kwatera: Pas 42, Rząd: wschodni, Miejsce: 4


