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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie nadania nazwy skwerowi

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę „Skwer Alfreda Bielschowsky’ego”, terenowi położonemu w Namysłowie na 
części działki gminnej nr 856/5 położonej u zbiegu ulic gen. Władysława Sikorskiego i Parkowej.

§ 2. Usytuowanie skweru określa mapa, stanowiąca załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia....................2018 r.

Położenie Skweru Alfreda Bielschowsky’ego
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Uzasadnienie

Skwer o proponowanej nazwie położony jest w niedalekim sąsiedztwie namysłowskich błoni, u zbiegu
ulic gen. Władysława Sikorskiego i Parkowej, na działce ewidencyjnej nr 856/5, stanowiącej własność
Gminy Namysłów.

Z wnioskiem o nadanie nazwy „Skwer Alfreda Bielschowsky’ego” wystąpili mieszkańcy miasta
i gminy Namysłów oraz powiatu namysłowskiego, którzy zwrócili się z prośbą o upamiętnienie
zapomnianego namysłowskiego lekarza przełomu XIX i XX wieku.

Pod wnioskiem podpisało się 175 osób.

Pisemne poparcie dla inicjatywy wyrazili również:

1. Prof. dr. hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło – Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersytetu
Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wraz z 18 pracownikami.

2. Krystyna Pacholik – Prezes Zarządu Polskiego Związku Niewidomych Koła w Namysłowie.

3. Aleksander Gleichgewicht – Przewodniczący Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we
Wrocławiu.

Alfred Bielschowsky urodził się 11 grudnia 1871 r. w Namysłowie (wówczas Namslau) jako syn
Hermanna i Selmy z domu Holländer. Pochodził ze znanej żydowskiej rodziny kupieckiej, przybyłej do
miasta z terenów Górnego Śląska (Bielszowice koło Rudy Śląskiej). Rodzina Bielschowskych była
właścicielem dwóch kamienic w namysłowskim Rynku – Rynek 7 (obecnie sklep „Rossmann”) oraz
Rynek 8 (obecnie sklep sportowy).

Po ukończeniu katolickiego gimnazjum w Kłodzku, Bielschowsky studiował medycynę w Berlinie,
Heidelbergu, Wrocławiu i Lipsku. W wieku 22 lat został doktorem nauk medycznych. Był jednym
z najlepszych w świecie badaczy zeza. Uzyskał habilitację w roku 1900 i zajął się między innymi
patologią ruchów gałek ocznych oraz widzenia przestrzennego i uszkodzeniami rogówki. W 1912 roku
został profesorem zwyczajnym i otrzymał katedrę okulistyki na Uniwersytecie w Marburgu.

Miał wielkie zasługi w dziedzinie rehabilitacji i integracji ze społeczeństwem żołnierzy, którzy
w czasie I wojny światowej utracili wzrok z powody kontaktu z gazami trującymi lub odłamkami
granatów. Organizował dla nich między innymi kursy czytania systemem Braille’a. Za pomoc
niewidomym weteranom został odznaczony Krzyżem Żelaznym Pomocy Wojennej. W 1916 r.
zorganizował Niemiecki Zakład Kształcenia dla Niewidomych. Był też współzałożycielem Związku
Niewidomych Akademików Niemiec.

W 1923 r. Bielschowsky otrzymał katedrę okulistyki we Wrocławiu. Podczas pracy w tym mieście
opublikował Die Lähmungen der Augenmuskeln, cenioną monografię na temat zaburzeń ruchów
zewnętrznych mięśni oka.

W 1934 r., gdy nasiliły się prześladowania Żydów w hitlerowskich Niemczech, stracił pracę
i wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Został kierownikiem Dartmouth Eye Institute w Dartmouth
College w Hanoverze w stanie New Hampshire.

Wykładał również między innymi w Chicago i Nowym Jorku, gdzie zmarł nagle 5 kwietnia 1940 r. Na
cześć Bielschowsky'ego w medycynie używa się następujących eponimów:

1. Test Bielschowsky'ego – badanie pozwalające wykryć porażenie mięśnia skośnego górnego wskutek
porażenia nerwu bloczkowego.

2. Zjawisko Bielschowsky'ego – objaw obserwowany w zezie.

3. Test Heringa-Bielschowsky'ego – test polegający na wywoływaniu powidoków.

4. Zespół Rotha-Bielschowsky'ego – oftalmoplegia międzyjądrowa, spowodowana uszkodzeniem
pęczka podłużnego przyśrodkowego, łączącego jądra czaszkowe nerwów III, IV i VI.

Stowarzyszenie Bielschowsky Gesellschaft für Schielforschung und Neuroophthalmologie również
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nazwano na jego cześć.

Korespondencja i dokumenty Bielschowsky'ego dostępne są w Dartmouth College Library.

Sylwetka prof. Alfreda Bielschowsky'ego została opisana w III tomie leksykonu „Ślązacy od czasów
najdawniejszych do współczesności”, pod red. prof. Joanny Rostropowicz, który ukazał się
w księgarniach w 2009 r.

Wizyta w namysłowskim Rynku „Muzeum na kółkach” – nowoczesnej objazdowej ekspozycji
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, która miała miejsce 5-7.06.2015 r. – była jedną z okazji do
przywrócenia pamięci o tej wybitnej postaci rodem z naszego miasta.

Krewni profesora są pochowani na namysłowskim kirkucie oraz wrocławskim cmentarzu żydowskim
przy ulicy Ślężnej (tam spoczywają jego rodzice).

Obecnie trwają próby nawiązania kontaktu z rodziną profesora, mieszkającą w Stanach
Zjednoczonych.

Projektodawca: Burmistrz
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