Izydor Gustaw OBERHARD
(22.11.1888 – 15.03.1938)
Urodzony: Lwów, ul. Skarbkowska 7, 22.11.1888 rok
Rodzice: Aleksander Oberhard (mgr farmacji), Karolina (nauczycielka)
Wykształcenie: tytuł magistra farmacji i doktora filozofii Uniwersytetu
Lwowskiego. Legionista I Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego
6 XII 1914 roku, podczas bitwy pod Marcinkowicami – jako dowódca
patrolu – pozostał dobrowolnie z rannymi i dostał sie do niewoli
rosyjskiej. Za swoja odwagę, miał byc przedstawiony do odznaczenia
Krzyżem Niepodległści i Virtuti Militari, ale zesłany w głąb Rosji, nigdy
nie wrócił już do Polski.

Ok. 1912 r

– w 1915 r. przebywa w guberni jenisejskiej , zasłynął pomagając opanować
epidemię tyfusu wśród zesłańców; otrzymuje zgodę na przesiedlenie do
Irkucka; pracuje w aptece polskiego zesłańca styczniowego Cezarego
Kałusowskiego –
-1917 r. żeni się z córką ww. zesłańca Klaudią Kałusowską ,
– 1918 r. naucza na Uniwersytecie– 1919 r. Irkuck, rodzi sie syn Aleksander
– 1923 r. rodzina przenosi się do Piotrogrodu, Izydor rozpoczyna karierę
naukową w dziedzinie biochemii; pracuje w katedrze prof. Pawłowa; kariera
międzynarodowa, prace naukowe tłumaczone na j. niem., ang.
– 1928 r. podróż do Polski (chyba pierwsza od 1914r.) i Niemiec; w
pamiętniku żony opis tras, osób z którymi sie spotykał

1914 r

– 1934 r. przenosi się do Moskwy, jest jednym z założycieli i wykładowców
Instytutu medycyny Eksperymentalnej.
– 1931 r. pierwsze aresztowanie przez NKWD, wypuszczony
– 28 września 1937 ponownie aresztowany wraz z nową żoną, ich 4-letnie
dziecko trafia do domu dziecka wrogów ludu, skąd zostaje zabrana przez
pierwszą żonę Klaudię Kałusowską ( obie zginą podczas ewakuacji Leningradu

Ok. 1920 r

w 1942), syn Izydora przerywa studia medyczne i wraca do Leningradu
opiekować się matką
– 17 lutego 1938 r. sąd wojskowy skazuje go na karę śmierci za szpiegostwo
– 15 marca 1938 roku . zostaje rozstrzelany za zdradę narodu

Ok. 1929 r

radzieckiego.
– 1959 r. zrehabilitowany przez Moskiewski Sąd Wojenny– dokumenty w
archiwum rodzinnym.

Ok. 1936 r

