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Motto:         
Ciężką chorobę jest najpierw łatwo wyleczyć, ale 
trudno rozpoznać. Natomiast kiedy choroba 
przebiega ostrzej, jest ją łatwiej rozpoznać, ale 
już trudniej wyleczyć. (Machiavelli) 
 
 

Hanna Hirszfeld  

– żona Ludwika 
 

___________________________________________________________________________ 

Omawiana/polecana książka: 

Urszula Glensk: Hiszfeldowie. Zrozumieć krew.  

TAiWPN Universitas, Kraków, 2018. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Słowa kluczowe: oboje przeżyli Holocaust na terenie okupowanej Polski, jedyna córka umarła w okresie ukrywania się, 

przeżyła 80 lat, siedem obcych języków, studia w Paryżu, 2 doktoraty z medycyny w Berlinie i Neapolu, praca w klinice 

pediatrycznej w Heidelbergu … 

 
Seria:  Profesorki Super-Babki 

Nr odcinka: 45 

 

 
Dedykacja: 

Pamięci mamy autora recenzji/eseju  

(lekarza medycyny /UJ/ ), Alicji Zawiślak, 

która przez wiele lat pracowała w Stacji 

Krwiodawstwa w Bydgoszczy. 

 

 

Seria dotyczy Pań pracujących naukowo, na uczelniach, a także pracjących  

w szkołach średnich, nagrodzonych godnością Doctor-a Honoris Causa itd., 

natomiast polecana książka dotyczy małżeństwa, zatem jej treść zostanie 

przefiltrowana na potrzeby tejże recenzji, aby jak najbardziej wyeksponować 

wiadomości o Bohaterce. Tytuł recenzji jest prowokacyjny, bo oczywiście 

powszechnie mówi się o osiągnięciach Ludwika Hirszfelda, zapominając iż jego 

żona Hanna1 – która była wieloletnią jego współpracowniczką  – miała swoje 

                                                           
1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Hanna_Hirszfeldowa; 

https://www.bedacmlodymlekarzem.pl/2016/11/biografia-hanna-hirszfeldowa/2/;  
https://www.encyklopedia.naukowy.pl/Hanna_Hirszfeldowa;  
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/71555/2015_01.pdf;  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hanna_Hirszfeldowa
https://www.bedacmlodymlekarzem.pl/2016/11/biografia-hanna-hirszfeldowa/2/
https://www.encyklopedia.naukowy.pl/Hanna_Hirszfeldowa
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/71555/2015_01.pdf
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własne istotne osiągnięcia. Kolejność odcinków jest przypadkowa. Autor stara się 

podążać śladami Bohaterek – robi w tychże miejscach zdjęcia, które są 

zamieszczane na końcu większości esejów – stara się, aby były to zdjęcia, których 

nie ma w omawianych książkach. 

 

Autorką omawianej książki – jak podano na skrzydełku tylnej okładki - jest Pani 

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego2. Dzieło recenzował prof. dr hab. Marcin 

Czerwiński i jest on także autorem notki o książce na skrzydełku frontowej 

strony okładki. Książka liczy 500 stron, umieszczono w niej wiele zdjęć 

małżeństwa tytułowych Bohaterów, ogromny spis źródeł, a także indeks nazwisk 

osób wspomnianych na kartach tegoż dzieła. Autorka wykonała „benedyktyńską” 

pracę docierając do archiwów państwowych, prywatnych oraz krewnych 

Bohaterki. Okładki są miękkie, papier gruby, a czcionka dość duża – lepiej się 

czyta. Na przedniej okładce wita nas Hanna Hirszfeld, a zdjęcie Ludwika zawija 

się na grzbiet książki! Autorka tego dzieła dostała różne nagrody literackie  

i naukowe – zasłużyła na nie bezdyskusyjnie. Wydawnictwo UNIVERSITAS – jak 

można przepuszczać, ma ambicje wydawać książki poważne, mądre, starannie 

wydane. Opinie o książce – zamieszczone na tylnej stronie okładki – wydały m.in. 

Agata Tuszyńska oraz Olga Tokarczuk. 

 

Kto przeczytał słowa kluczowe – już jest porażony… Recenzja/esej to kilka stron, 

natomiast źródłowa książka to setki stron. Zapewniam, czyta się „jednym tchem”. 

 

 Wracając do Bohaterki. Urodziła się 17 lipca 1884 roku (mamy zatem  

w tym roku 126 rocznicę urodzin), a zmarła w 1964 roku we Wrocławiu – przeżyła 

80 lat. Jej rodzicami byli Saul i Sara (zd. Gesundheit3) Kasmanowie. Zatem nasza 

Bohaterka to Hanna de domo Kasman. Rodzice mieszali w okolicach Warszawy, 

byli wyznania mojżeszowego i byli poddanymi Cara Rosji, bo ta część dawnej 

Polski była pod zaborem rosyjskim. Niestety, ojciec zmarł we wczesnym 

dzieciństwie Heroiny. Jej mama Sara wyszła po raz drugi za mąż za Chaima 

Bellina - bogatego Żyda z Odessy. Rodzina zamieszkała w Łodzi przy  

ul. Piotrkowskiej. Bohaterka miała przyrodnią siostrę Bellę oraz brata Szymona. 

Brat był młodszy od Niej o 14 lat. Hanna chodziła do gimnazjum, miała 

niezwykłe umiejętności i zdolności do nauki języków, na przestrzeni całego życia 

opanowała: polski, rosyjski, francuski, niemiecki, angielski, włoski oraz serbski.  

                                                                                                                                                                                     
 
2 https://uni.wroc.pl/prof-urszula-glensk-nominowana-do-nagrody-nike/;  
http://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/instytut/wykladowcy/urszula-glensk/; strona internetowa z miejsca pracy Autorki Książki. 
3 Po niemiecku: zdrowie. 

https://uni.wroc.pl/prof-urszula-glensk-nominowana-do-nagrody-nike/
http://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/instytut/wykladowcy/urszula-glensk/
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           W prawie każdym odcinku podkreślam iż jest to cecha wspólna wszystkich 

bohaterek tejże serii!! Nie zawsze aż 7, ale 4—5 często bywa. Autor wielu 

odcinków serii zna bardzo dobrze angielski (np. CFC, CAE oraz certyfikat 

tłumacza tekstów technicznych), rosyjski (3 doktorantów rosyjskojęzycznych  

z Kazachstanu, jako współ-promotor) oraz niemiecki, a obecnie intensywnie uczy 

się hiszpańskiego. Pisząc teksty zawsze słucha w tle telewizji „Telesur” lub 

„Galicia” (en vivo). Zatem wszyscy miłośnicy serii powinni natychmiast zapisywać 

się na kursy… - to tylko dygresja.  

 

 

Wracajmy do Bohaterki. Siostry Hanna i Bella same siebie uważały za 

polskie patriotki oraz sympatyczki Socjaldemokracji.  Autorka książki dodaje, że 

Bella rozprowadzała nawet (jak rewolucjonistka)  gazetki tej partii4. Jeden z jej 

działaczy (Karol Radek5) bywał w nich w mieszkaniu w Łodzi, na towarzyskich 

wieczorkach.  

 Hanna (wtedy Kasman) zdała maturę w Łodzi w roku 1900, a zatem miała 

16 lat, a zatem musiała bardzo wcześniej zacząć kształcenie i być bardzo zdolna.  

W zaborze rosyjskim jeszcze nauka kobiet nie była popularna. Str. 26: „w okresie 

międzywojennym w Polsce niemal 30% młodzieży akademickiej stanowiły 

kobiety, dwa razy więcej niż w Niemczech (14%)”  /!!!/. Hanna zaczęła studia 

medyczne we Francji, a potem kontynuowała na Uniwersytecie Fryderyka 

Wilhelma w Berlinie6. Po ukończeniu studiów medycznych była przez pewien 

okres asystentem w klinikach m.in. w Heidelbergu  i  Zurychu. W Berlinie była 

już żoną Ludwika. On pierwszy uzyskał doktorat na podstawie pracy 

opublikowanej w 1907 roku (o krwi). Hanna z kolei uzyskała doktorat z medycyny 

i chirurgii, na podstawie pracy „Wkład do morfologii porównawczej krwinek 

białych”. Zatem łączyła ich nie tylko miłość, ale i wspólna tematyka pracy 

naukowej. Drugi doktorat napisała w trakcie wojny!!! Po wybuchu I wojny 

światowej (w latach 1915–1920) byli oboje lekarzami wojskowym w armii 

serbskiej (???). Jej drugi doktorat był broniony w Neapolu  na podstawie rozprawy 

w języku włoskim: „Przerostowe zwężenie odźwiernika i pierwsza operacja 

                                                           
4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Socjaldemokracja_Kr%C3%B3lestwa_Polskiego_i_Litwy; na tej stronie są dane o 

tejże Partii, historia, nazwiska działaczy itd. 

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Radek; skąd Państwo znają to nazwisko? Kto czytał „Syzyfowe prace” 

Stefana Żeromskiego? 

6 https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Humboldt%C3%B3w_w_Berlinie; kiedyś (Friedrich-Wilhelms-

Universität); obecnie Humbolta. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Klinika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Heidelberg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zurych
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serbia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Socjaldemokracja_Kr%C3%B3lestwa_Polskiego_i_Litwy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Radek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Humboldt%C3%B3w_w_Berlinie
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Rammstedta”. W czasie wojny znano już problem grup krwi i doboru jej  

w przypadku transfuzji. Str. 34: „do wniosków o różnicy cech grupowych [krwi] 

doszli niezależnie od siebie: Karl Landsteiner [Austria], Czech Jan Jansky (1907) 

oraz Amerykanie Ludvig Hektoen (1907) oraz William Lorenzo Moss (1910)” – nie 

było internetu i czasopism naukowych „on-line”. Nie było też jednego języka 

nauki jakim jest dziś angielski, nie było tylu konferencji naukowych co obecnie – 

dlatego informacje naukowe rozchodziły się po świecie z kilkuletnim opóźnieniem. 

Ludwik Hirszfeld opublikował wiele prac na ten temat, przy czym, skoro doktorat 

obronił w roku 1907 – to musiał trochę wcześniej – co najmniej około 3 - 4 lat 

zajmować się tą tematyką (być może, że nawet dłużej). Powszechnie, był uważany 

za pioniera badań w tej dziedzinie, czy tematyce. Ludwik – mąż naszej Heroiny – 

był nominowany do Nagrody Nobla, ale jej nie otrzymał. 

 

Wracając do Bohaterki i do książki – Hirszfeldowie w 1919 osiedlili  

się w Warszawie. On pracował m.in. w Państwowym Instytucie Higieny  

w Warszawie, który pełnił funkcję organu doradczego rządu odrodzonej Polski – 

II Rzeczypospolitej. Hanna podjęła pracę w Szpitalu – uniwersyteckiej Klinice 

Chorób Dziecięcych przy ul. Litewskiej 16 (na początku jako wolontariusz).  

W okresie międzywojennym opublikowała 40 prac naukowych – przede 

wszystkim na temat chorób zakaźnych: błonicy i płonicy. Wydała w 1937 

monografię po polsku (o chorobach zakaźnych wieku dziecięcego), a w 1939 roku 

tłumaczenie tej publikacji na język francuski wyszło drukiem w Paryżu. Sama 

autorka dokonywała tłumaczeń na obce języki dla siebie i dla męża.  

Kupili piękną willę w stylu „Art Deco” na Saskiej Kępie w Warszawie. 

Mieli córkę Marię (Marysię) – zdjęcia np. str. 111, 215 oraz 216. Córka podjęła 

studia – historię na Sorbonie w Paryżu. W 1938 odwiedził ją ojciec – przy okazji 

własnych wykładów naukowych (zdjęcie str. 218). Niezwykle urocze i zarazem 

smutne zdjęcia, znając jej dalszy los. 

U Hirszfelda w Instytucie Higieny pracowały np. Róża Anzelówna, Wanda 

Halberówna, Helena Rabinowiczówna (studia medyczne w Genewie) oraz Julia 

Seydel (absolwentka Sorbony i Uniwersytety w Liege), a także inne panie  

i panowie. 

Nowy rozdział w książce ma prosty tytuł: „1939 …” – całe piękne życie 

rodzinne naszej Bohaterki, Jej bliskich i milionów Polaków legło w gruzach.  Jest 

zdjęcie dokumentu o konfiskacie domu – nie da się przeczytać nazwiska 

niemieckiego urzędnika, który się podpisał, ale był on kierownikiem „Der Leiter 

der Abteilung” (kierownik działu/oddziału) – chodzi o urząd „Abtailung 

Umsiedlung”  (podany w nagłówku dokumentu). Nazwa dokumentu to:   
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„BESCHLAGNAHMEURKUNDE”7 – strona 239!! Zachowali go. Potem znaleźli 

się w Warszawskim Getcie. Strona 284 – zobaczmy portret Hanny narysowany w 

getcie. Zatem gdy uciekali z tego piekła zabrali i ten portret. Strona 293: 

<<wyjście z „państwa żydowskiego” wymagało pomocy osób zza muru>>.   Jej 

rodzina taką pomoc otrzymała. Ale Ich córka Marysia była ciężko chora. Autorka 

omawianej książki podaje nazwiska osób, które udzieliły Hannie i Jej najbliższym 

schronienia. Córka zmarła. Oni doczekali roku 1944, w okolicach Tłuszcza (koło 

Warszawy), na prawym brzegu Wisły. W sierpniu nadeszły wojska rosyjskie - 

<<Jak wyjść spokojnie na ulicę po niemal pięciu latach prześladowań?>> takim 

pytaniem kończy się ten rozdział. Okazało się, że wojnę przeżyło kilka innych 

osób z Jej rodziny m.in. siostra Bella. Co za szczęście, w tym nieszczęściu!!! 

Strona 418: Szymon Bellin – brat Hanny – jako pierwszy skrzypek orkiestry  

w Genewie. Nasza Heroina odwiedziła go w 1956 roku. 

 

Kolejny rozdział to „1944 …”. Dnia 8 grudnia 1944 komisja zebrana w Lublinie 

nadała naszej Bohaterce stopień naukowy doktora habilitowanego, biorąc pod 

uwagę książkę, która wydała przed wojną. Ich warszawski dom spłonął w czasie 

walk o stolicę. Zdecydowali się nie wracać do Warszawy. Ministerstwo Oświaty 

wysłało ich do Wrocławia, aby dołączyli do 28-osobowej grupy pracującej nad 

utworzeniem Uniwersytetu Wrocławskiego. Hanna została Dyrektorem Kliniki 

Pediatrii, należącej do nowo utworzonej Akademii Medycznej. Zainicjowała też 

szkolenia pielęgniarek na terenie Wrocławia i województwa (patrz: Literatura - 

H2). Hanna włączyła się także w prace nowopowstałej międzynarodowej 

organizacji UNICEF. We wszystkich krajach dotkniętych działaniami zbrojnymi 

było wiele sierot, Jej ideą było zakładanie sierocińców. Strona 359: Hanna  

z delegacją UNICEF na audiencji u Papieża na Watykanie. Od Papieża otrzymała 

biały różaniec, poprosiła o czarny, jako bardziej pasujący do Polski po wojnie – 

otrzymała zatem także drugi różaniec – był rok 1947. 

Oboje małżonkowie przyczynili się wybitnie do zbudowania od podstaw 

nowego ośrodka nauk medycznych we Wrocławiu. 

 

Hanna miała ogromne osiągnięcia naukowe i organizacyjne we Wrocławiu. 

Wyjechała nawet w podróż po USA, aby kwestować na rzecz dzieci polskich. 

Strona 357: <<w efekcie tych starań  tylko w 1946 roku do Kliniki Pediatrycznej 

                                                           
7 https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/Beschlagnahme; konfiskata 

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/Urkunde; zaświadczenie, dokument, według zasad 

języka niemieckiego te dwa rzeczowniki zostały sklejone w jeden nowy wyraz!!!!!!! 

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/Beschlagnahme
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/Urkunde
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dostarczono z USA pięć ton żywności ze Stanów Zjednoczonych.>> Strona 331: 

„Niemal co roku uczestniczyła w międzynarodowych zjazdach naukowych” – np. 

Leningradzie (1957), Montrealu (1959), Paryżu (1959) czy Lizbonie (1961), 

Autorka wymienia także kilka innych. 

 

Znajomym rodziny, który bywał w ich nowym domu we Wrocławiu, był słynny 

pisarz Paweł Jasienica – autor wspaniałych książek o historii Polski.  

Czy ominęły ich prześladowania władz PRL? Na to pytanie trzeba już znaleźć 

odpowiedź u omawianej książce. 

 

 

Teraz Czytelniczki oraz Czytelnicy naszej serii ….. muszą sami sięgnąć po 

źródłową książkę.  Autorka włożyła w nią całe swoje serce. Rodzina Heroiny 

udostępniła wiele zdjęć – pewnie to cud, że się wszystkie zachowały. 

 

Eseista poleca pracę Pani Profesor Urszuli Glensk z całego serca, a czytelnicy 

dowiedzą się też  dużo o mężu naszej Bohaterki. 
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(1884-1954)." Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2018.1 (2018): 141-
149. 

 
L4. Czerwiński, Marcin  oraz Urszula Glensk. "„MIKROSKOPÓW NIE 

TRZYMA SIĘ W SZAFIE”– O DOKONANIACH LUDWIKA 
HIRSZFELDA." Kosmos 68.2 (2019): 145-156. 

 
L5. Kozuschek, Waldemar. Ludwik Hirszfeld (1884-1954): rys życia i 

działalność naukowa. No. 2799. Wydaw. Uni. Wrocławskiego, 2005. 
 
L6. Kierzek, Andrzej, et al. "Professor Ludwik Hirszfeld in his relations 

with students and junior researchers." Adv Clin Exp Med 22.6 (2013): 
909-14. 

 
L7. Gromulska, Marta. "Ludwik Hirszfeld in the National Institute of 

Hygiene in 1920-1941." Przegląd Epidemiologiczny 68.4 (2014): 695-702. 
 
L8. https://culture.pl/pl/artykul/ludwik-hirszfeld-adwokat-

noworodkow;  
 
L9.  
https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/ludzie/artykuly/551354,ludw
ik-hirszfeld-nazizn-grupy-krwi-czystosc-rasy-spiegel.html;  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/8307027314
https://culture.pl/pl/artykul/ludwik-hirszfeld-adwokat-noworodkow
https://culture.pl/pl/artykul/ludwik-hirszfeld-adwokat-noworodkow
https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/ludzie/artykuly/551354,ludwik-hirszfeld-nazizn-grupy-krwi-czystosc-rasy-spiegel.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/ludzie/artykuly/551354,ludwik-hirszfeld-nazizn-grupy-krwi-czystosc-rasy-spiegel.html


Profesorki Super-Babki No 45 2020 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

HANNA HIRSZFELD 8 

 

{o Hannie Hirszfeldowej} 

 
H1. Nowakowski, T., and J. Parnas. "In memoriam Prof. Dr. med. Hanna Hirszfeld." 

Zeitschrift fur arztliche Fortbildung 59.5 (1965): 282. 
 
H2.  https://www.doipip.wroc.pl/files_folder/marzec_07_.pdf;  

Tytuł: OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA– KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAREK WE 
WROCŁAWSKIEJ SZKOLE PIELĘGNIARSKIEJ PRZY UL. K. BARTLA 

Autorka: Jolanta Kolasińska Wiceprzewodnicząca DOIPiP, Pielęgniarka – nauczyciel 
akademicki, Wydział Zdrowia Publicznego, Akademia Medyczna, Wrocław. 

 
H3.  https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/84598/Dzwiekowa-historia-Hanna-i-

Ludwik-Hirszfeldowie;  
Czasopismo: <<WCIENIUW CIENIU CZEPKACZEPKA>>, NIEZALEŻNY 
MIESIĘCZNIK PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO  I  
LEGNICKIEGO, NUMER 3(185), MARZEC 2007, str. 9-12. (artykuł zawiera 
informacje o Bohaterce) 

 
H4.  Hirszfeld, Dr Hanna, and Robert Debré. Rôle de la constitution dans les maladies 

infectieuses des enfants: par Hanna Hirszfeld,.. Préface du Pr Robert Debré. Masson, 1939. 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
Tytuł: Wydział Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego w latach 1919-1929  
Autor: Trzebiński, Stanisław (1861-1930)  
Wydawca:  druk Józefa Zawadzkiego  
Miejsce wydania: Wilno, 1931. 
 
Jedyny drobny błąd w książce, który znalazł eseista to informacja jakoby w Wilnie nie 
kształcono lekarzy w II Rzeczypospolitej (strona 314). Przeczą temu dane znalezione w 
recenzji książki o USB w Wilnie. 
 
http://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=34209;  
_________________________________________________________________________ 
 

 

O domu Państwa Hirszfeldów we Wrocławiu: 

https://chidusz.com/ludwik-hirschfeld-grupy-krwi-wroclaw-wittiga-hanna-hirszfeld/;  

 

https://www.doipip.wroc.pl/files_folder/marzec_07_.pdf
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/84598/Dzwiekowa-historia-Hanna-i-Ludwik-Hirszfeldowie
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/84598/Dzwiekowa-historia-Hanna-i-Ludwik-Hirszfeldowie
http://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/indexsearch?attId=1
http://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/indexsearch?attId=1
http://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/indexsearch?attId=2
http://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/indexsearch?attId=2
http://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/indexsearch?attId=5
javascript:submit5_1()
http://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/indexsearch?attId=22
http://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/indexsearch?attId=22
javascript:submit7_1()
http://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=34209
https://chidusz.com/ludwik-hirschfeld-grupy-krwi-wroclaw-wittiga-hanna-hirszfeld/


Profesorki Super-Babki No 45 2020 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

HANNA HIRSZFELD 9 

 

ŚLADAMI  BOHATERKI 

Łódź – miasto dzieciństwa – ulica Piotrkowska, 

przy której mieszkała nasza Bohaterka w dzieciństwie 
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Eseista na ul. Piotrkowskiej w Łodzi 
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Kamienica przy ul. Piotrkowskiej, 

obok – sklepy w starych warsztatach 
Rodzina Bohaterki mieszkała przy tej ulicy. 
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Pomnik poety na ul. Piotrkowskiej 
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HEIDELBERG – miasto gdzie krótko pracowała 
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Stara zabudowa w Heidelbergu, urocze uliczki i restauracje.  

Jakby nic nie zmieniło się od czasu, gdy tu pracowała nasza Bohaterka. 

WROCŁAW 
miasto gdzie Bohaterka z mężem osiedlili się po II wojnie światowej 
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Dom, w którym mieszkała nasza Heroina oraz tablica pamiątkowa – tuż przy wejściu 
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Cmentarz Św. Wawrzyńca we Wrocławiu,  

główna  brama wejściowa; tablica informacyjna  

o grobach wybitnych profesorów oraz innych  

znanych osób (patrz: nr 6). 
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Grób Małżeństwa Hirszfeldów, napis „Hanna Hirszfeldowa” jest obecnie słabo widoczny; 
„Non omnis moriar” – ‘Nie wszystek umrę’ – omawiana książka podtrzymuje pamięć 

o naszej Heroinie oraz Jej mężu 
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Napis nagrobny „Ludwik Hirszfeld” jest trochę bardziej czytelny 

 

 

Groby innych profesorów Uczelni 

Wrocławskich 
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Plan cmentarza, z zaznaczonymi grobami; Małżeństwo Hirszfeldów – nr 6 – przy głównej alei 

 

Uniwersytet Medyczny (dawniej Akademia) we Wrocławiu 
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Budynek – Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi oraz Transplantologii Szpiku 
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Panorama Racławicka oraz  

Budynek Muzeum Narodowego we Wrocławiu 
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Zdjęcia związane z Gettem Warszawskim 

 

 

Nagle otoczenie pomnika Janusza Korczaka z dziećmi objęła jakaś dziwna jasność!!!  

Jakby jeszcze raz mieli ulecieć do nieba. 
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Pomnik Getta Warszawskiego w Warszawie 
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Muzeum Polin w Warszawie8 

                                                           
8 https://polin.pl/pl;  

https://polin.pl/pl
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Pomnik Jana Karskiego, emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego do USA 
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Ślad muru Getta, trasa prowadziła w tym miejscu 

gdzie dziś stoi Pałac Kultury i Nauki!! 
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Nasza Bohaterka z mężem i córką opuścili teren Getta, niestety córka była chora  

i zmarła „na wolności” (poza obszarem Getta – nadal trwała wojna). Do żadnego szpitala niestety nie 

mogła być skierowana. Oni przeżyli. Jak pisze Autorka książki: po wojnie trudno było zrobić zdjęcie 

Hanny uśmiechniętej… 

 

 
 

{zdjęcia własne autora recenzji, który jeździ po całej Europie, aby chodzić po miejscach związanych 
z miejscami zamieszkania, studiów i pracy naszych Bohaterek. Dzięki temu stara się wczuć w losy Postaci, ma również 

nadzieję, że dzięki temu recenzje są ciekawsze i dzięki tym zdjęciom Czytelniczki i Czytelnicy sięgną po polecane książki. 
 

Zdjęć zamieszczonych w niniejszym odcinku nie ma w książce omawianej w niniejszym eseju} 

 

 


