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Wspomnienie pośmiertne 

Prof. dr med., dr h.c. Georg Schmidt
1923-2010 

Profesor Georg Schmidt urodzony 19. 01. 
1923 roku – zmarły 31. 01. 2010 roku był wielo-
letnim Kierownikiem Katedry Medycyny Sądowej 
Uniwersytetu Heidelbergu i jednym z najbardziej 
aktywnych członków Niemieckiego Towarzystwa 
Medycyny Prawnej (Deutsche Gesellschaft für 
Rechtsmedizin). Mimo przejścia w stan spoczyn-
ku niemal do końca życia aktywnie uczestniczył 
w życiu naukowym macierzystego zakładu. 

Podczas II Wojny Światowej Profesor Georg 
Schmidt został poważnie ranny, a skutki obrażeń 

uniemożliwiły mu kontynuowanie rozpoczętych 
tuż przed wojną studiów medycznych i specjali-
zację w dziedzinie chirurgii wypadkowej. Studia 
medyczne ukończył w 1950 roku i od razu roz-
począł prace w Katedrze Medycyny Sądowej 
w Erlangen. 

Habilitował się w 1957 roku na podstawie 
wyników badań z dziedziny toksykologii sądo-
wo-lekarskiej. W tymże roku objął kierownictwo 
Zakładu Medycyny Sądowej na Wydziale Me-
dycznym Uniwersytetu w Tybindze (Tuebingen). 
W 1968 roku po przejściu na emeryturę wybitne-
go medyka sądowego Bertolda Muellera objął 
po nim kierownictwo Katedry Medycyny Sądo-
wej w Heidelbergu. W stan spoczynku przeszedł 
w 1991 roku, lecz nie zaprzestał aktywnej pracy 
w Katedrze niemalże do końca życia. 

Dorobek naukowy Profesora Georga Schmid-
ta obejmuje ponad 250 publikacji, w tym kilkana-
ście dużych rozpraw i podręczników. Dwukrotnie 
pełnił funkcję dziekana Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu w Heidelbergu, a przez jedną 
kadencję był prorektorem tejże uczelni. Uhono-
rowany licznymi wysokimi odznaczeniami pań-
stwowymi i naukowymi, m.in. otrzymał doktorat 
honoris causa Uniwersytetu Dokkyo w Japonii. 

Wielostronne zainteresowania naukowe 
Profesora dotyczyły niemal wszystkich dziedzin 
medycyny sądowej, przede wszystkim jednak 
toksykologii i medycyny wypadkowej. W tej 
ostatniej dorobek Profesora jest szczególnie 
znaczący. W doskonale zaplanowanych i wy-
konanych badaniach eksperymentalnych anali-
zował przyczyny i skutki wypadków drogowych. 
We współpracy z przemysłem samochodowym 
projektował systemy bezpieczeństwa w pojaz-
dach mechanicznych, przedstawiając korzyści 
jakie dają pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki 
chroniące kręgosłup szyjny w mechanizmie 
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zwanym „mechanizm bicza”. Współpracownicy 
Profesora podnoszą, że dzięki tym badaniom 
ocaliło życie i zdrowie tysiące kierowców i pa-
sażerów pojazdów samochodowych. 

Aktywna działalność dydaktyczna Profesora 
Schmidta dała w efekcie liczną grupę habilitan-
tów i doktorantów oraz ponad 200 specjalistów 
medycyny sądowej. 

Profesor G. Schmidt był aktywnym działa-
czem towarzystw naukowych, przede wszystkim 
Niemieckiego Towarzystwa Medycyny Prawnej. 
Był wieloletnim redaktorem referatowego cza-
sopisma Zeitschrift fuer Gesamte Gerichtliche 
Medizin. Czasopismo to pełniło niezwykłą rolę 
informatora o dorobku światowej medycyny 
sądowej, publikując tysiące streszczeń i danych 
bibliograficznych o artykułach w licznych czaso-
pismach sądowo-lekarskich i dziedzin pokrew-
nych. Zostało zamknięte po upowszechnieniu 
się komputeryzacji i internetu. 

Z sentymentem wspominam Profesora 
Schmidta jako jednego z głównych inicjatorów 
wznowienia, niemal bezpośrednio po II wojnie 
Światowej, współpracy z medykami sądowymi 
z krajów Europy Środkowowschodniej, którzy 
z przyczyn od nich niezależnych mieli utrudniony 
dostęp do nowoczesnych osiągnięć w tej dyscy-
plinie. Profesor Schmidt wraz z Profesorem Han-
sem J. Mallachem należał do głównych inicjato-
rów ścisłej współpracy naukowej europejskich 
medyków sądowych, w tym także polskich. 
Z kolegami polskimi łączyła obu Profesorów 
wieloletnia przyjaźń. Osobiste kontakty miały 
także ugruntowanie sentymentalne, ponieważ 
Profesor Mallach urodził się i spędził młodość 
na terenie obecnego województwa warmińsko- 
-mazurskiego. Dzięki temu nie tylko zapraszano 
kolegów z krajów socjalistycznych na doroczne 
zjazdy Niemieckiego Towarzystwa Medycyny 
Prawnej, ale także z uwagi na znane trudności 
ekonomiczne znacząco finansowano te pobyty. 

Bliżej poznałem Profesora Georga Schmidta 
w 1980 roku podczas organizowanego przez 
Niego kolejnego zjazdu naukowego w Heidel-
bergu, na którym przedstawialiśmy wyniki na-
szych badań naukowych, jak również nawiązali-
śmy przyjacielskie kontakty. Od tej pory w czasie 
kolejnych pobytów w Niemczech miałem okazję 
bywać w domu Profesora, nawiązać serdeczne 
kontakty z jego rodziną. W 1988 roku Profesor 
Schmidt wraz z Małżonką był naszym gościem 
w Krakowie. Przy tej okazji poznali Kraków, jego 
atrakcyjne zabytki, a także okolice. Niezapo-
mniana była wspólna wycieczka do Zakopanego 
i na Podtatrze oraz do Rożnowa nad Jeziorem 
Rożnowskim. Ze szczególną przyjemnością 
wspominam dwutygodniowy pobyt w Japonii 
w gronie kilkunastu kolegów niemieckich, także 
Profesora Schmidta. Okazją było międzynarodo-
we sympozjum „Postępy w medycynie sądowej” 
zorganizowane w Kanazawie i w Kioto przez 
profesora Taizo Nagano, który był uczniem 
Profesora Schmidta. Kongres ten, pod honoro-
wym patronatem ówczesnego następcy tronu, 
a obecnego Cesarza Japonii, zorganizowano 
z dużym rozmachem, dbając nie tylko o poziom 
naukowy, ale o pokazanie gościom z Europy 
folkloru i ciekawych zabytków kultury japońskiej: 
m.in. Pałacu Cesarskiego w Kioto, świątyń, wy-
twórni artystycznych przedmiotów z laki oraz 
produkcję mikroskopowo cienkich płytek złota, 
służących do pokrywania powierzchni. Nieza-
pomniane wrażenie pozostawiła wycieczka do 
Hiroszimy i muzeum w miejscu wybuchu pierw-
szej bomby atomowej. 

Profesor Georg Schmidt pozostanie w naszej 
pamięci jako serdeczny przyjaciel, uczony ze 
znaczącym dorobkiem naukowym, który pozo-
stawił po sobie pamięć ciepłego, przyjaznego 
ludziom nauczyciela. 

Zdzisław Marek
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