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Wspomnienie po śp. Filistrze K! Surma prof. dr Eligiuszu Preislerze 

 

Dnia 24 lutego 2008 r. po długiej i cięŜkiej 

chorobie zmarł w Poznaniu w wieku niemal 100 lat śp. 

prof. zw. dr hab. nauk medycznych Eligiusz Preisler – 

lekarz, wychowawca, przyjaciel młodzieŜy i studentów, 

Filister Korporacji Akademickiej Surma.  

Filister Preisler urodził się dnia 1 grudnia 1908 r.  

w Jarocinie. Wychował się w domu tętniącym rodzinnym  

i narodowym Ŝyciem. W szkole był prymusem. Po 

ukończeniu gimnazjum klasycznego w Jarocinie w 1927 r. 

rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 

Poznańskiego. Dnia 28 stycznia 1929 r. został pasowany 

na giermka Korporacji Surma, a dnia 28 lutego 1930 r. 

otrzymał barwy rycerskie. W 1932 r. ukończył studia w Studium Wychowania Fizycznego 

UP, a w 1934 r. studia medyczne. W 1933 r. został asystentem u światowej sławy prof. 

Eugeniusza Piaseckiego, którego idee, krzewił następnie przez całe swoje zawodowe Ŝycie. 

W 1938 r. został starszym asystentem na warszawskiej AWF u prof. Włodzimierza Missiuro. 

Tam zastała go wojna, w której uczestniczył w stopniu podchorąŜego, pełniąc jednocześnie  

z wielkim zaangaŜowaniem funkcje lekarza miejskiego i szefa słuŜby zdrowia AK  

w Otwocku, nierzadko naraŜając swoje Ŝycie. Po zakończeniu wojny wrócił do Poznania, 

gdzie podjął pracę jako asystent na Wydziale Lekarskim UP. Następnie kierował pracownią 

Fizjologii Klinicznej i Medycyny Sportu, jednocześnie pracując na stanowisku asystent w II 

Klinice Chorób Wewnętrznych u prof. Jana Roguskiego, gdzie teŜ uzyskał specjalizację  

z chorób wewnętrznych. Szybko pokonywał kolejne szczeble kariery naukowej.  

W 1947 r. obronił doktorat, w 1955 r. został docentem, w 1961 r. profesorem 

nadzwyczajnym, a w 1973 r. profesorem zwyczajnym. Zorganizował Poznańskie Koło 

Stowarzyszenia Lekarzy Sportowych, a następnie Sekcję Studentów Medycyny Sportowej.  

W 1959 r. Filister Preisler został kierownikiem utworzonej w Akademii Medycznej  

w Poznaniu Katedry Medycyny Sportu, a w 1962 r. ordynatorem Oddziału Chorób 

Wewnętrznych Szpitala im. Franciszka Raszei. Stanowisko to, jak równieŜ kierownika 

Zakładu Fizjologii Człowieka Akademii Medycznej z Pracownią Fizjologii Klinicznej 

(wcześniej Katedra Medycyny Sportu) piastował aŜ do przejścia na emeryturę w 1979 r. Przez 

dwie kadencje pełnił takŜe funkcję prodziekana Wydziału Lekarskiego AM w Poznaniu. 
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Był wielkim przyjacielem studentów. Przez wiele lat organizował obozy sportowo-

naukowe dla studentów AM, które cieszyły się niezwykłą popularnością.  

Zainteresowania naukowe Filistra Preislera skupione były na medycynie sportu  

i fizjologii klinicznej. Jako pierwszy w Polsce wprowadził w klinicznym leczeniu próby 

wysiłkowe mające wielkie znaczenie m in. w rehabilitacji osób z chorobami krąŜenia.  

O wysokiej aktywności naukowej Profesora i jakości realizowanych przez niego badań 

świadczy pokaźny dorobek naukowy obejmujący ponad 200 prac, w tym wiele 

publikowanych za granicą. Był promotorem sześciu doktoratów, recenzentem jedenastu prac 

doktorskich i pięciu prac habilitacyjnych. Jego zasługi były docenione nadaniem mu licznych 

wyróŜnień oraz odznaczeń państwowych i akademickich. Działał aktywnie w wielu 

komisjach i towarzystwach naukowych m. in. Komisji Badań Wpływu Wysiłku Fizycznego 

na Organizm, Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk (jako sekretarz naukowy), Polskich 

Towarzystwach: Lekarskim, Kardiologicznym, Internistycznym Fizjologii i Towarzystwie 

Medycyny Sportu (przewodniczący przez kilka kadencji).  

Był postrzegany nie tylko jako wybitny naukowiec, ale takŜe propagator szerzenia 

wychowania fizycznego, popularyzator idei fizjologicznych, godny następca prof. 

Piaseckiego. Jego nieŜyjący juŜ wychowankowie śp. dr Andrzej Kostrzewa i śp. dr Janusz 

Rachlewicz, napisali o nim z okazji jego 90-tych urodzin: „Wielki przyjaciel młodzieŜy, 

organizator medycyny (…). Przede wszystkim jednak człowiek nadzwyczajnej skromności, 

delikatności, przejęty ideą słuŜby społecznej, wielki propagator harmonii Ŝycia i postaw 

obywatelskich. śycie Profesora Eligiusza Preislera jest przekonywującym dowodem jak cnoty 

mijającej epoki moŜna twórczo stosować i dziś”. Słowa te doskonale oddają charakter  

i wielkie serce Filistra Preislera, który przez całe Ŝycie kierował się solidnymi zasadami 

moralnymi, wiele wymagał od 

innych, ale jeszcze więcej od siebie. 

Był przykładem i wzorem do 

naśladowania jako człowiek  

i naukowiec dla wielu pokoleń 

lekarzy.  

Filistrowi zabrakło 

niespełna dziesięć miesięcy do 

obchodów jubileuszu 100 rocznicy 

urodzin. Nie doczekał równieŜ 
Grób F! Prof. Preislera na poznańskim Miłostowie 
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reaktywacji Korporacji Surma, której odrodzeniu w ostatnich miesiącach Ŝycia patronował. 

Do ostatnich dni był czynny naukowo, pozostawał w łączności przyjacielskiej ze swoimi 

dawnymi pracownikami.  

Dla nas pozostanie niedoścignionym wzorem do naśladowania. Cześć Jego Pamięci! R.I.P. 

 

K! Surma 

 
 
 
 
 


