
19a   Zofia Jaxa-Bąkowska   
ur.  ok. 1890 r.    w                              zm.                      w  

córka  Stanisława (19)  

mąż  Stefan Zgliczyński  

dzieci:  Leszek (syn Maciej);  Jadwiga  +(1) Lucjan Fijuth (potomstwo), + (2) ??  

 

- po śmierci męża wstąpiła do zakonu  

 

---------------  

     Prof. Szczęsny Leszek ZGLICZYŃSKI (1914-2008)  

Szczęsny Leszek Zgliczyński urodził się 20 listopada 1914 r. w Lublinie. Studia odbywał na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu im. Stefana Bato-

rego w Wilnie w latach 1932-1938. W tym czasie został przyjęty do konwentu "POLONIA" - korporacji założonej w 1828 r. w Dorpacie, gdzie 

skupiało się środowisko polskie. W 1932 r. od maja do września pracował jako asystent lekarza zdrojowego w Druskiennikach. Dyplom lekarza 

uzyskał w 1938 r. Jako młody lekarz został przez "BRATNIAK" wysłany na dwumiesięczną praktykę do jednego ze szpitali w Budapeszcie.  

Trzeba było jednak wracać do Warszawy, by rozpocząć obowiązkową służbę wojskową w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego Oficerów Rezerwy. 

Wybuch II wojny światowej pokrzyżował wszystkie plany. Szczęsny Leszek Zgliczyński wrócił do Lublina, gdzie byli już Niemcy. Odbył 

obowiązkową praktykę lekarską i osiedlił się w osadzie Głusk k. Lublina, gdzie prowadził prywatną praktykę lekarską jako lekarz ogólny.  

W sierpniu 1944 r. został wcielony do WP i z II Armią dotarł do Warszawy. Służbę wojskową, w stopniu porucznika, zakończył w maju 1946 r. 

Dzięki poparciu prof. Witolda Zawadowskiego otrzymał etat asystenta w Zakładzie Radiologii Lekarskiej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 

Warszawskiego (od 1950 r. Akademii Medycznej). Od tego czasu rozpoczęła się kariera naukowa Profesora. I tak w latach 1947-1948 jako 

stypendysta WHO odbywał staż w USA w Zakładzie Radiologii Columbia University (New York),University Illinois (Chicago) i Mayo Clinic 

(Rochester, Minnesota). Wrócił z dużym bagażem wiedzy i doświadczenia.  

Doktorat uzyskał w 1948 r., a stopień docenta - w 1954 r. W 1962 r. (kiedy prof. Zawadowski przeszedł na emeryturę) powierzono Mu kierownictwo 

Zakładu Radiologii AM. W 1964 r. otrzymał tytuł prof. nadzw. Równocześnie został powołany na stanowisko prodziekana Wydziału Lekarskiego. 

Prof. Zgliczyński był promotorem 21 przewodów doktorskich i opiekunem 8 habilitacji, 6 habilitantów jest profesorami, 142 radiologów uzyskało  

I lub II stopień specjalizacji. 

W latach 1966-1980 prof. Szczęsny Leszek Zgliczyński piastował funkcję przewodniczącego Komisji Radiologii i Komitetu Patofizjologii Klinicz-

nej PAN-u. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych był ekspertem WHO do spraw związanych ze szkoleniem podyplomowym. Członek Rady 

Naukowej przy ministrze zdrowia oraz przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego i konsultant 

krajowy (1970-1974). W 1972 r. został mianowany przez ministra zdrowia rektorem AM w Warszawie. Funkcję tę pełnił przez 7 lat. Jako rektor 

powołał II Wydział Lekarski AM oraz położył podwaliny pod budowę Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha. Był uhonorowany wieloma państwo-

wymi odznaczeniami, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Profesor Szczęsny Leszek Zgliczyński zmarł nad ranem 2 października 2008 r. na zapalenie płuc i cukrzycę, na którą cierpiał w ostatnich latach 

życia. Osierocił jedynego syna Macieja. 
 

  Kpt. obs. Lucjan Fijuth (dowódca 13 eskadry obserwacyjnej [towarzyszącej] w składzie 1 Pułku Lotniczego w 1939 r.)  

- z Archiwum Korporacyjnego:  

  Concordia była najstarszą i i najsilniejszą korporacją w przedwojennym Lublinie. Założono ją dnia 28 X 1922 r., a w dniu 9 II 1923 r. statut  Kor-   

  poracji został zalegalizowany na Uniwersytecie Lubelskim.  

  33. Ludwik Lucjan Fijuth, absolwent Liceum im. Hetmana Zamoyskiego w Lublinie, mgr praw, kpt. lotnictwa, po wojnie na emigracji w Stanach  

  Zjednoczonych   

- II promocja Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie - 1928 r.: Fijuth Lucjan, specjalność: obserwator, lokata: 47  

- 28 sierpnia 1939 (poniedziałek) - Polska: na lotnisko polowe (Czerwony Bór w ok. Łomży) skierowano z Okęcia rzut powietrzny 13. eskadry ob- 

  serwacyjnej (d-ca kpt obs. Lucjan Fijuth) w składzie 7 samolotów RWD-14 Czapla i 2 RWD-8. Eskadrę podporządkowano SGO "Narew";    
                                                                                                                                                            [patrz:  http://www.militarium.net/viewart.php?aid=555 ]  

- „(…) 13 Eskadra Obserwacyjna w wirze zmagań wojennych znalazła się w połowie września na lotnisku Wielick pod Kowlem. Ponieważ właści-  

  wy jej dowódca kpt. obs. Lucjan Fijuth gdzieś się zawieruszył, komendę objął samorzutnie por. pil. Edmund Piorunkiewicz. (…)”    
[patrz:  http://www.albumpolski.pl/artykul/Lotnicy-gen-Kleeberga/46/869 ] 

- „(…) W październiku [1940] rozpoczął pracę w Oddziale III nowo powstały pięcioosobowy specjalny wydział studiów i szkolenia wojsk spado-  

  chronowych. Na czele wydziału stanął ppłk dypl. Wilhelm Heinrich, a oprócz kapitanów Górskiego i Kalenkiewicza znaleźli się tam dwaj oficero- 

  wie lotnictwa: ppłk Stefan Olszewski i kap. naw. Lucjan Fijuth. Wydział zajmował się założeniami łączności lotniczej z Krajem (…)”   
[z: Tygodnik Polski nr 25 (154)  z 5/07.2011 r., str. 10. Władysław Mleczko, „Cichociemni” i nie tylko] 

- Fijuth Lucjan – kpt. nawig. – Polskie Siły Zbrojne  – Virtuti Militari V kl. - 1939-45   

http://www.militarium.net/viewart.php?aid=555
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