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Streszczenie
Celem pracy jest przybliżenie sylwetki i dorobku na-
ukowego Stanisława Altenbergera (1906-1963). Był 
profesorem okulistyki, uczniem prof. Melanowskie-
go, kierownikiem Kliniki Okulistycznej Uniwersytetu 
Warszawskiego. 
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Abstract
The aim of the work is to present the profile and sci-
entific achievements of Stanisław Altenberger (1906-
1963). He was a professor of ophthalmology, a student 
of prof. Melanowski, head of the Ophthalmology Clinic 
of the University of Warsaw.
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Wstęp
Gustaw Stanisław Ryszard Altenberger (1906-1963) 

był lekarzem okulistą. Celem niniejszej pracy jest przy-
pomnienie jego sylwetki opartej na zebranych mate-
riałach biograficznych oraz analizie wybranych pozycji 
jego dorobku naukowego.

Metodologia
W pracy zostały wykorzystane materiały udostęp-

nione przez Główną Bibliotekę Lekarską im. Stanisława 
Konopki w Warszawie. Ponadto, informację zgroma-
dzono ze słowników biograficznych, wspomnień po-
śmiertnych, przejrzano również bazy internetowe, ta-
kie jak Google Scholar oraz zdigitalizowane materiały 
archiwalne.

Biografia
Gustaw Stanisław Ryszard Altenberger (Stani-

sław Altenberger) [Ryc. 1] urodził się 16 paździer-
nika 1906  roku w Łodzi. Szkołę średnią ukończył 
w 1926 roku. Od tego też roku, odbywał studia na Uni-
wersytecie Warszawskim, które ukończył w1932 roku, 
uzyskując tytuł lekarza. Uprawnienia do wykonywania 
zawodu otrzymał dnia 4 lipca 1933. Ożenił się z Marią 
Myszkorowską (ur. 27.03.1907), z którą mieli syna An-
drzeja (ur. 19.09.1942) [1].

W 1933 roku rozpoczął pracę w Klinice Okulistycz-
nej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, począt-
kowo jako wolontariusz, później został mianowany 
asystentem. Jako wolontariusz opracował pod kierow-
nictwem prof. Władysława Melanowskiego (1888-
1974) zagadnienie badawcze pt. „O powikłaniach ro-
gówkowych w przebiegu jaglicy”, które zostało później 
wykorzystane jako jego praca doktorska. W 1944 roku 
podczas okupacji i okresu Powstania Warszawskiego, 
kiedy to wielu z lekarzy opuściło Klinikę, Altenberger 
w dalszym ciągu leczył chorych i ratował mienie pla-
cówki [2]. Ocalił instrumentarium i bibliotekę nauko-
wą, którą we wrześniu 1944  roku wywiózł ze współ-
pracownikami do Szpitala „Perełka” w Milanówku [3] 
– Szpitala Chirurgicznego RGO nr 1, zorganizowanym 
w pierwszej połowie sierpnia 1944  roku przez Jadwi-
gę Kiełbasińską (1904-2002). Szpital ten mieścił się 
w przedwojennym pensjonacie „Perełka” przy ul. Gru-
dowskiej 12 w Milanówku, od czego pochodzi jego po-
toczna nazwa [4]. Dzięki temu, że Altenberger wywiózł 
mienie Kliniki, doszło do wznowienia jej działalności 
jako jednej z pierwszych w 1945 roku. Od tego też roku 
Altenberger wykonywał szereg prac naukowych, swoje 
zainteresowania skupił także na pracy naukowo-lekar-
skiej, pedagogicznej i administracyjnej [3]. W latach 
1946-1951 był konsultantem okulistą (nazywano go 

Busiem) w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu War-
szawskiego w Szpitalu Przemienienia Pańskiego. Prze-
zwisko Buś wzięło się stąd, że w czasie gry w brydża, 
kładąc kartę na stół mówił „No to buś” [5].

Altenberger doktoryzował się w 1946  roku, ha-
bilitował w 1951  roku. Po czterech kolejnych latach, 
w 1955  roku został mianowany profesorem nadzwy-
czajnym okulistyki, zaś od 1959, zastępcą Melanow-
skiego jako kierownika Kliniki Okulistycznej. 

W 1955  roku ukazało się pierwsze wydanie jego 
Podręcznika okulistyki, przez wiele lat głównego i bar-
dzo popularnego podręcznika dla młodych okulistów.
[6] (Ryc. 2; Ryc. 3) Szóste wydanie podręcznika ukazało 
się w 1975 roku, wiele lat po śmierci autora, co należy 
do dzisiaj do rzadkości. 

W tym samym czasie ukazał się inna jego książka pt. 
„Zmiany na dnie oka w nadciśnieniu tętniczym”, rów-
nież bogato ilustrowana. [7] [Ryc. 4; Ryc. 5]

Po przejściu na emeryturę Melanowskiego, 
w 1960 roku, został kierownikiem Kliniki. Jego kaden-
cja trwała trzy lata. W tym czasie, nadbudował piętro 
w Klinice, zaprojektował pomieszczenia do badań elek-
troretinograficznych, echograficznych, leczenia lase-
rem oraz izotopami. Otwarcia unowocześnionej Kli-
niki nie doczekał [8]; zmarł przedwcześnie 8 września 
1963 roku na raka trzustki [9]. 

Ryc. 1. Gustaw Stanisław Ryszard Altenberger (1906-1963), źródło: 
Melanowski, W.: Profesor doktor medycyny Gustaw Stanisław Ry-

szard Altenberger 1906-1963. Służba Zdrowia. 1963; 15(37): 2.
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Altenberger pełnił funkcję prodziekana Wydziału 
Lekarskiego AM w Warszawie, był członkiem Towa-
rzystwa Lekarskiego oraz członkiem Zarządu Polskiego 
Towarzystwa Okulistycznego [3]. Odznaczony Meda-
lem 10-lecia Polski Ludowej [10], Złotym Krzyżem Za-
sługi [11] oraz Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta 
[2].

Melanowski napisał o nim: „Altenberger (…) wy-
kazał się dobrocią, wielką życzliwością i wprost bezgra-
niczną obowiązkowością w stosunku do chorego czło-
wieka. Taki stosunek do chorego w ciągu całego życia 
był mu drogowskazem w jego pracy klinicznej i peda-
gogiczno-naukowej, w jego współpracy z kolegami oraz 
czułą busolą w całej jego działalności obywatelskiej [2].”

Analiza dorobku naukowego
Dorobek naukowy Altenbergera dotyczył głównie 

retinopatii nadciśnieniowej i cukrzycowej. W pracy 
pt. „Ujednostajnienie terminologii zmian na dnie oka 
w cierpieniach przebiegających z podwyższonym ci-
śnieniem tętniczym krwi” opublikowanej w 1950 roku 
podjął się ujednolicenia zagmatwanej terminologii 
dotyczącej w przeszłości retinopatii nadciśnieniowej 

występującej m.in. pod nazwą retinitis albuminurica, 
retinitis azotemica, retinitis nephritica oraz retinitis an-
giospastica. [12] Natomiast w pracy pt. „Zagadnienia 
retinopathia diabetica” (R.D.) z roku 1956 przedstawił 
bardzo obszerne omówienie retinopatii cukrzycowej. 
[13]. We wprowadzeniu historycznym zwrócił uwagę, 
że chociaż pierwszy opis zmian retinopatii cukrzyco-
wej przedstawiony został już 1855 roku przez Eduarda 
Jaegera (1818-1884), to do czasu wprowadzenia insuli-
ny obserwacje tego typu zmian należały do rzadkości 
ze względu na krótką długość życia chorych. Następnie 
autor opisał typowe zmiany, w tym mikroaneuryzmaty 
(angiopatia diabetica retinae), wybroczyny krwotoczne 
(retinitis haemorrhagica), wysięki (retinitis exsudativa) 
oraz zmiany wytwórcze (retinitis proliferativa). Alten-
bereger zwrócił uwagę, że często cukrzycy towarzyszy 
nadciśnienie tętnicze i że obraz kliniczny może obej-
mować retinopatię cukrzycową i nadciśnieniową, jed-
nak zwrócił uwagę na wyjątkowy charakter zmian cu-
krzycowych – dotyczących naczyń włosowatych. Opisy 
te wzbogacone zostały interesującymi ilustracjami. 
[Ryc. 6; Ryc. 7]

Ryc. 2. Strona tytułowa: Altenberger S. Podręcznik okulistyki. Dla 
studentów akademii medycznych. Państwowy Zakład Wydawnictw 

Lekarskich. Warszawa 1955.

Ryc. 3. Ilustracje z Podręcznika Okulistyki. 
Podręcznik okulistyki. Dla studentów akademii medycznych. Wyda-
nie II poprawione i uzupełnione. Państwowy Zakład Wydawnictw 

Lekarskich. Warszawa 1958.
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Ryc. 4. Strona tytułowa: Altenberger S. Zmiany na dnie oka w nad-
ciśnieniu tętniczym. Wydanie II. Państwowy Zakład Wydawnictw 

Lekarskich. Warszawa 1956. 

Ryc. 5. Ilustracje z Altenberger S. Zmiany na dnie oka w nadci-
śnieniu tętniczym. Wydanie II. Państwowy Zakład Wydawnictw 

Lekarskich. Warszawa 1956.

Ryc. 6. Retinitis exsudativa. Ilustracja z: Altenberger S. Zagadnienia 
retinopathia diabetica (R.D.). Postępy Okulistyki. T. III. Warszawa 

1956: 65-84.

Ryc. 7. Retinitis proliferans. Ilustracja z: Altenberger S. Zagadnienia 
retinopathia diabetica (R.D.). Postępy Okulistyki. T. III. Warszawa 

1956: 65-84.
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Ponadto omówił czynniki ryzyka rozwoju retino-
patii cukrzycowej, do których zaliczył „długość okresu 
trwania cukrzycy”, „przecukrzenie krwi i wahania po-
ziomu cukru we krwi”, hipercholesterolemię oraz nad-
ciśnienie tętnicze. Wyżej wymienione przykłady świad-
czą o jego głębokiej znajomości zagadnienia i wiedzy, 
która pozostała aktualna do dzisiaj. 

Podsumowanie
Stanisław Altenberger zapisał się w historii okulisty-

ki jako znawca zagadnień naczyniowych chorób siat-
kówki oraz autor znakomitego i bogato ilustrowanego 
podręcznika okulistyki, który cieszył się uznaniem wie-
le lat po jego śmierci. 
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