
PROF. WIKTOR TOMASZEWSKI – PRZEDSTAWICIEL  GRONA  NAUCZAJĄCEGO  POLSKIEGO  

WYDZIAŁU  LEKARSKIEGO  W  EDYNBURGU, INTERNISTA 

 

Tytuł doktora honoris causa Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu nadany na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego w 1985 r. 

 

Urodził się 17 marca 1907 r. w Pleszewie w rodzinie Wincentego Tomaszewskiego i 

Marii z Urbaniaków, właścicieli przedsiębiorstwa ogrodniczego. W 1925 r. zdał maturę i 

rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. Ukończył je w 1931 r. i 

objął stanowiska asystenta kierowanej przez prof. Wincentego Jezierskiego Kliniki Chorób 

Wewnętrznych UP. W tym samym roku doktoryzował się z antropologii. Równocześnie z 

pracą lekarską studiował psychologię i filozofię na Wydziale Humanistycznym UP, uzyskując 

dyplom magistra filozofii w 1935 r. Dwa lata później na podstawie rozprawy „Wpływ 

psychiki na serce, oddech i ciśnienie krwi” nadano mu stopień doktora filozofii. 

Po stażu w Wiedniu, prof. Jezierski powierzył mu kierowanie nowoczesną, pierwszą w 

Poznaniu, pracownią EKG. Kilkakrotnie wyjeżdżał jeszcze na zagraniczne staże naukowe, 

m.in. do Szwajcarii, Niemiec i Belgii, rozwijając zainteresowania kardiologią 

eksperymentalną i badaniem przemiany materii. Ponadto od 1925 r. wykładał anatomię 

artystyczną w poznańskiej Szkole Zdobniczej. W 1939 r. został doktorem habilitowanym. 

W lipcu 1939 r. popłynął statkiem do USA, po wybuchu II wojny światowej statek 

zmuszony był zawinąć do jednego z portów angielskich. Wstąpił do wojska i został 

przetransportowany do Francji, a po jej kapitulacji powrócił do Anglii. W 1941 r. znalazł się 

w gronie nauczającym Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu, a po jego zamknięciu 

podjął pracę w brytyjskiej publicznej służbie zdrowia. Przez następne lata angażował się w 

działalność Fundacji im. Polskiego Wydziału Lekarskiego, zapewniającej pomoc materialną 

dla młodych polskich lekarzy. 

11 maja 1978 został odznaczony przez prezydenta RP na uchodźstwie Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1983 r. został honorowym członkiem Royal 

College of Surgeons. Tytuły doktora honoris causa nadały mu: Akademia Medyczna w 

Poznaniu w 1985 r. (laudację wygłosił prof. Stefan Mackiewicz) i w 1991 r. Uniwersytet w 

Edynburgu. 

Zmarł 22 czerwca 1995 r. w Edynburgu. Zgodnie z ostatnią wolą jego szczątki 

spoczęły w grobowcu rodzinnym w Pleszewie. 
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