Wspomnienie o doktorze n. med. Józefie Tylusie
W dniu 1 listopada 2019 roku odszedł od nas doktor nauk medycznych Józef Tylus,
specjalista chirurgii ogólnej, wieloletni Ordynator Oddziału Chirurgicznego i Dyrektor szpitala w
Kościanie, żołnierz oddziału partyzanckiego Armii Krajowej.
Dr Józef urodził się 27 sierpnia 1922 r. we wsi Antolin, w województwie lubelskim.
Szkołę podstawową ukończył w 1936 r. i do wybuchu II-ej Wojny Światowej zaliczał trzy klasy
Liceum Ogólnokształcącego w Janowie Lubelskim. W czasie okupacji pracował w gospodarstwie
u ojca oraz prowadził tajne nauczanie. Zimą 1940 r. wstąpił do oddziału partyzanckiego Armii
Krajowej. Będąc członkiem ruchu oporu w strukturach tajnego nauczania ukończył szkołę
podoficerską i wiosną 1944 r. brał bezpośredni udział w walkach w szeregach swojego oddziału
partyzanckiego. Już wtedy objawiła się jego pasja literacka i na placówce AK pisał wiersze
patriotyczne. Po zakończeniu wojny pracował w gospodarstwie rolnym rodziców i pomagał im w
jego odbudowie po zniszczeniach wojennych. Jesienią 1945 roku podjął naukę i w ciągu jednego
roku eksternistycznie zdał małą maturę i następnie ukończył dwie klasy licealne z uzyskał
świadectwo maturalne. Początkowo studiował prawo i zaliczył pierwszy rok prawa na
Uniwersytecie Lubelskim. Ale jeszcze w 1946 przeniósł się na medycynę, na Wydział Lekarski
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na Akademii Medycznej w Lublinie, który ukończył 1952 roku. W czasie studiów ujawniła się z
kolei jego pasja społecznikowska. Aktywnie działał w Zarządzie Koła Medyków jako kronikarz i
łącznik z miejscową prasą. Po studiach rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Dziecięcej w
Lublinie. Ponieważ jego dewizą życiową było przekonanie, że praca zawodowa lekarza powinna
być ściśle związana z działalnością społeczną, poza pracą w w/w klinice, działał w Polskim
Czerwonym Krzyżu i w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej. Często społecznie diagnozował i
leczył ubogą wiejską ludność w zaniedbanych zakątkach Województwa Lubelskiego w ramach
tzw. „białych niedziel”. W 1953 r. zawarł związek małżeński z Marią Górecką i ze względów
rodzinnych w 1954 r. przeniósł się do Kalisza i w naszym mieście przyszło na świat ich troje
dzieci: Małgorzata, Paweł oraz Wojciech. W czasie 6-letniego pobytu w naszym mieście
pracował na oddziale chirurgicznym kierowanym przez doktora Ganszera i tu w 1956 r. uzyskał I
stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, a w 1959 r. II stopień. Jako specjalista chirurgii ogólnej
w kwietniu 1960 r. przeniósł się do Kościana, gdzie objął stanowisko Ordynatora Oddziału
Chirurgicznego i na tym stanowisku pracował do 1982 r. Dodatkowo w latach 1966 – 1971 pełnił
funkcje Dyrektora szpitala w Kościanie. I tak jak na Lubelszczyźnie, również i w czasie pobytu
w Kościanie realizował swoją pasję społecznikowską. Ponownie działał w strukturach Polskiego
Czerwonego Krzyża oraz w strukturach Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, a także w
kościańskim Kole Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz w Kole Oficerów. Poza
wymienionymi talentami miał też w sobie ,,żyłkę” nauczyciela. Łącznie ,,wyspecjalizował” 16.
chirurgów.
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wewnątrzszpitalne. Namawiał i wysyłał swoich asystentów na dokształcanie się. Na oddziale
chętnie i systematycznie wprowadzał nowości i sukcesywnie rozszerzał zakres wykonywanych
zabiegów operacyjnych. Przez wiele lat wykładał w Medycznym Studium Pielęgniarskim.
Zorganizował także kursy języków obcych dla personelu szpitala. Mimo ogromu zajęć, i tych
zawodowych i tych społecznikowskich, dr Józef znalazł czas na działalność ściśle naukową. Na
podstawie własnych badań dotyczących przydatności diagnostycznej punkcji jamy otrzewnej
obronił w 1976 roku przewód doktorski, który został bardzo wysoko oceniony przez ówczesnego
konsultanta wojewódzkiego.
Jako człowiek był osobą niezwykle prawą i sumienną. W sprawach trudnych i
dyskusyjnych kierował się dobrem pacjenta, ale równocześnie starał się bronić dobrego imienia
lekarza. Mimo wysokiej pozycji zawodowej w kontaktach bezpośrednich zadziwiała jego
skromność, delikatność i taktowność. Nic dziwnego, że był podziwiany i darzony ogromnym
szacunkiem, i to zarówno wśród chorych, jak i wśród kolegów lekarzy.
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Wymienione dokonania zawodowe znacząco podniosły rangę lecznictwa chirurgicznego
w szpitalu w Kościanie i za 22 letnią działalność zawodową i społeczną w Kościanie dr Józef
otrzymał najwyższe odznaczenie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego „Bene meritus”. Ponadto
przez Radę Państwa został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Z
kolei za walkę w szeregach oddziału partyzanckiego AK. otrzymał wszystkie krzyże
kombatanckie AK.
Na emeryturę przeszedł w 1982 roku i powrócił z rodziną do Kalisza. Tu, już jako
emeryt, kontynuował pracę zawodową i oczywiście działalność społeczną. Pracował w poradni
chirurgicznej, a następnie objął kierownictwo „Międzyspółdzielnianej Przychodni dla
Inwalidów” mieszczącej się przy spółdzielni „Pokój”, która udzielała pomocy potrzebującym
osobom fizycznie i umysłowo niepełnosprawnym z terenu województwa kaliskiego i
konińskiego. Jak poprzednio, dr Józef nie poprzestał tylko na sumiennym wypełnianiu podjętych
zadań, ale usprawnił pracę przychodni, zwiększył zespół fachowych pracowników, rozszerzył
zakres rehabilitacji i poprawił warunki pracy. Na początku lat 90 uruchomił nową przychodnię
„Prosna” i został jej kierownikiem.
Dr Józef zajmował się również działalnością charytatywną i przez pewien okres kierował
ekumeniczną fundacją „Samaritanus”, prowadząc zbiórki odzieży i obuwia dla najuboższych
rodzin i osób niepełnosprawnych.
Po wznowieniu działalności samorządu lekarskiego włączył się aktywnie w pracę
Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Wszedł w skład redakcji jej organu
prasowego Biuletynu Informacyjnego „Aesculapius”, a gdy ten przestał być wydawany, nawiązał
współpracę z Redakcją Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Równolegle do pracy zawodowej, społecznikowskiej i pedagogicznej amatorsko uprawiał
małe formy literackie: myśli, aforyzmy, humoreski, fraszki, utwory satyryczne i opowiadania.
Utwory te często były publikowane w czasopismach lokalnych i ogólnokrajowych i przyniosły
Mu wiele cennych wyróżnień. Był miedzy innymi laureatem „Złotej Czcionki” Tele-Expressu,
trzeciej nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Unii Polskich Pisarzy Lekarzy za opowiadanie
,,Ojciec i syn” i nagrody Wiadomości Kościańskich za opowiadanie „Za Pióro”. Był autorem
książki „Kaliskie Migawki” oraz wielu mniejszych utworów literackich, jak „Fraszki
współczesne”, „Poezja serca”, „Tren na śmierć Papieża Tysiąclecia Jana Pawła II”, „Rady na
dobre i szczęśliwe życie”. Za całokształt swojej pracy zawodowej i społeczno-kulturalnej w
czerwcu 2012 r. został wyróżniony tytułem „Honorowego Przyjaciela Kalisza”.
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Odszedł od nas lekarz, który swoimi życiowymi dokonaniami udowodnił, że i w czasach
współczesnych można zasłużyć sobie na miano człowieka renesansu – człowieka, który zdobył
powszechne i ogromne uznanie za swoją działalność zawodową, za oddanie sprawom
społecznym, za dzielenie się swoją wiedzą i za swoje literackie dokonania.
Drogi doktorze Józefie, na trwale zapisałeś się w kronikach medycyny i w dziejach miast
Kościana i Kalisza. Głęboko wierzymy, że za Twoje oddanie w pracy zawodowej i
społecznikowskiej, za twoją działalność charytatywną i za twój nieustanny codzienny trud w
niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi, dobry Bóg przyjmie Cię do nieba
Spoczywaj w pokoju, a Światłość Wiekuista niechaj Ci świeci.
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