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Wczoraj nad ranem zmarł w Warszawie po długiej, nieopisanie cież̨kiej
chorobie stary nasz towarzysz, zasłużony lekarz, znakomity praktyk paryski
i higienista pracy dr Józef Zieliński.

Był to stary też zasłużony rewolucjonista.
Student medycyny w Warszawie, należał do spisku akademików zwróco-

nego przeciwko osławionemu siepaczowi carskiemu, kuratorowi okreg̨u na-
ukowego warszawskiego Apuchtinowi. Wraz z niezliczonym mnóstwem in-
nych kolegów został wyped̨zony z uniwersytetu. Musiał szukać nauki na ob-
czyźnie i udał sie ̨ do Paryża. Tu zdobył nie tylko uznanie, ale i znakomite
imie,̨ jako lekarz nie tylko wśród Polaków, ale i wśród Francuzów. Mieszkał
zawsze w dzielnicy robotniczej i w dzielnicy tej był popularny, jak nie był
żaden praktykujac̨y tam lekarz francuski.

Działalność medyka, tak bardzo wyczerpujac̨a, fizycznie i moralnie, nie
wystarczała jego gorac̨ej duszy. Majac̨ zamkniet̨y powrót do kraju, zbliżył sie ̨
do francuskiego ruchu robotniczego, został syndykalista ̨ i w kole syndykali-
stów, wysoce ideowych zdobył wysokie uznanie. Dom jego stał sie ̨ punktem
zbornym polskich robotników syndykalistów, którzy tam znajdowali nie tyl-
ko nauke ̨i możliwośćwymianymyśli, ale i opieke ̨serdeczna,̨ której nie szcze-̨
dziła szlachetna towarzyszka Iza Zielińska.

Serca ich obojga były zawsze w Polsce. I kiedy wolno było wrócić do wol-
nej już i niepodległej ojczyzny, wrócili oboje. Sterani praca ̨ całego życia, nie
namyślali sie ̨ ani chwili, rzucili warsztat pracy, dochody znaczne – wrócili
na los niepewny do kraju.

W kraju Józef Zieliński został urzed̨nikiem Ministerstwa Pracy, radca ̨mi-
nisterialnym, pracował tu na ważnej placówce higieny pracy i chorób zawo-
dowych. Zdobył uznanie i z ust samego ministra słyszeliśmy poglad̨ autory-
tatywny, że „na dłuższy czas na tym stanowisku nie bed̨zie do zastap̨ienia”.
Istotnie dawał pracy swej nie tylko olbrzymia ̨wiedze,̨ zdobyta ̨we Francji i do-
świadczenie całego życia, ale dawał szlachetne serce, zawsze czułe na ned̨ze ̨
i wyzysk robotnika. Klasa robotnicza nie domyśla sie ̨wcale, ile w dziedzinie
zapoczat̨kowań Ministerstwa Pracy w dziedzinie obrony jej życia w fabryce
– zawdziec̨za temu skromnemu działaczowi naukowemu!

W „Robotniku” prowadził przez lat kilka dział higieny pracy, każdy z nas
z artykułów jego dowiadywał sie ̨ wielu rzeczy, o których po raz pierwszy w
życiu słyszał. W artykułach tych nie tylko była wiedza, oparta na najpew-
niejszych źródłach naukowych, wiedza pewna i sprawdzona, ale drgało go-
rac̨e serce socjalisty, który wobec krzywdy robotniczej, krzywdy robotnicy
fabrycznej, krzywdy matki i dziecka robotniczego, wobec krzywdy robotni-
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ków młodocianych nie mógł milczeć! Należał bowiem do pokolenia roman-
tyków socjalistycznych.

Wiadomość o śmierci tow. Józefa Zielińskiego żałobnym echem odbije sie ̨
w sercach klasy robotniczej nie tylko polskiej. I w Paryżu tysiac̨e serc ro-
botniczych żałośnie odpowie na te ̨wiadomość. Cała emigracja robotnicza w
Paryżu, i po Francji rozsiana – na mogile Józefa Zielińskiego oraz z nami je-
go dawnymi i nowymi towarzyszami – złoży z żalu, miłości i wdziec̨zności
spowity wieniec nieśmiertelników!

Tow. Izie Zielińskiej, wiernej i ukochanej towarzyszce życia Józefa Zieliń-
skiego składamy i w tymmiejscuwyrazy najszczerszego, braterskiegowspół-
ubolewania!
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