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S t r e s z c z e n i e. Celem pracy jest przedstawienie rozwoju Sluz

by Zdrowia miasta Szczecina w okresie od 5 maja do 31 grudnia 1945 

roku. 

W opracowaniu scharakteryzowano poszczeg6lne jednostki organi

zacyjne Sluzby Zdrowia i ustalono czas ich uruchomienia. 

Wykorzystano materialy archiwalne, znajdujqce si� gl6wnie w Wo

jew6dzkim Archiwum Panstwowym (WAP) w Szczecinie, oraz doku

menty udost�pnione autorom przez osoby pracujqce w 1945 roku. 

Spis pracownik6w Sluzby Zdrowia opracowano na podstawie odpi

s6w list platniczych, sporzqdzonych z oryginal6w znajdujqcych si� po

przednio w WAP, a obecnie skasowanych. 

S l o w a k 1 u c z o w  e: lekarze - lecznictwo - Sluzba Zdrowia -

Szczecin - rok 1945. 

Wojska radzieckie wkroczyly do miasta Szczecina 26 kwietnia 1945 

roku. Piotr Zaremba, pierwszy Prezydent miasta, rozpoczql urz�dowa
;nie 28 kwietnia. Akcja osadnicza rozpocz�la si� 4 i 5 maja. Przybylo 

transportem samochodowym 651 os6b z Poznania. Poza tym osiedlali 
si� w miescie repatrianci i przesiedlency. 

Sytuacja aprowizacyjna byla bardzo trudna. Czasami jadano tylko 

raz dziennie. W obec powyzszego wszystkie urz�dy uruchamialy sto-

16wki. Z powodu trudnosci finansowych pracownicy otrzymali dopiero 
w grudniu zaliczki pieni�zne. Podczas dzialan wojennych ulegly zni
szczeniu szpitale i budynki mieszkalne, a sprz�t zostal wywieziony lub 
rozkradziony. Jednostki organizacyjne Sluzby Zdrowia powstaly na ba
'zie istniejqcych zabudowan, z wyjqtkiem szpitala zakaznego, kt6ry zo
stal umiejscowiony w budynkach bylego domu poprawczego i domu 

starc6w. Sluzba Zdrowia opiekowala si� chorymi, bez wzgl�du na naro
dowosc i religi�. Nalezy podkreslic, ze w szpitalu w Gol�cinie oraz 

w szpitalu kolejowym pracownicy narodowosci niemieckiej pracowali 

razem z polskimi specjalistami. 
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Szczecin zostal przekazany wladzom polskim oficjalnie dopiero 5 
lipca, a 4 pazdziernika przylqczono do sr6dmiescia dzielnic� Gol�cin. 

Na dzien 31 grudnia mieszkalo w Szczecinie 22 916 Polak6w i 74 780 
Niemc6w. 

Pracownicy Sluzby Zdrowia byli ludzmi swiadomymi swych obo
wiqzk6w. Pracowali bez pobor6w az do grudnia 1945 roku, nie dojadali 
i nie znali wolnych niedziel. Cz�sto takze przemykali si� ciemnymi uli
cami wsr6d ruin do chorych, ryzykujqc zdrowie i zycie. 

Pierwszy- transport osiedlenczy z Poznania przybyl do Szczecina 4 
maja. W tym transporcie samochodowym bylo czterech lekarzy, a mia
nowicie: internista dr Zygmunt Jakubowski ze Slqska, internista dr Jan 
Sojka i pediatra dr Wladyslawa Sojka z Krakowa oraz dr Stefan Mutschke 
z Poznania. Poza tym przybylo tym transportem dw6ch dentyst6w 
(Adam Mlodyszewski i Adam Tischler), aptekarz (mgr Konrad Rozwa
dowski), felczer weterynarii (Antoni Kazmierski), piel�gniarz (Lucjan 
Mutschke) oraz dw6ch sanitariuszy 1•

Dnia 5 maja dr Zygmunt Jakubowski mianowany zostal naczelni
kiem Miejskiego Wydzialu Zdrowia, a szefem szpitalnictwa zostal dr Jan 
Sojka. Tego samego dnia czynne juz bylo ambulatorium miejskie z pod
r�cznq aptekq; miescilo si� ono w Wydziale Zdrowia przy Placu Nie
zlomnych ( obecnie Dzierzynskiego ). 

Lekarstwa i materialy opatrunkowe zdobyl dr Jakubowski z gabi
net6w lekarskich, aptek i szpitala na Gol�cinie, uzywajqc do tego celu 
w6zka i przygodnych woz6w. W tym ambulatorium dla ludnosci cy
wilnej przyjmowal codziennie okolo stu chorych, a potrzebne leki wy
dawal z podr�cznej apteki. Drugie ambulatorium istnialo przy strazy 
pozarnej przy ulicy Grodzkiej, a prowadzil je lekarz narodowosci li
tewskiej (nazwiska nie udalo si� ustalic). Ludnosciq zamieszkalq w nie
mieckiej dzielnicy Niebuszewo opiekowal si� radca medyczny dr Bac
kler. Po obejrzeniu czterech szpitali dr Jakubowski wytypowal na szpi
tal miejski gmach bylej krajowej kliniki ginekologicznej przy ulicy Pio
tra Skargi; realizacja tego projektu nie doszla jednak do skutku. 

W swoim sprawozdaniu dr Jakubowski podaje, ze dnia 16 maja pra
cowalo w Szczecinie pi�ciu lekarzy, w tym dw6ch lekarzy praktykan
t6w, jeden chirurg, jeden laryngolog, jeden ginekolog oraz trzech apte
karzy. Z wyjqtkiem dr Wladyslawy Sojki, chirurga dr Boleslawa Ka
czynskiego, laryngologa dr Jakuba Dambrotha, mgr farmacji Konrada 
Rozwadowskiego i mgr farmacji Mieczyslawa Krzyzankiewicza, nazwisk 
pozostalych nie udalo si� nam dotychczas ustalic. 

1 Zarz�d Miejski w Szczecinie, Wydzial Og6lno-Organizacyjny, Oddzial Sekret.

Prezydenta, Wykaz os6b przesiedlonych w dniu 4 maja 1945 r., W AP w Szczecinie, 
vol. 278. 
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Nalezy dodac, ze mgr Mieczyslaw Krzyzankiewicz reprezentowal 

Izb� Farmaceutycznq w Zarzqdzie Miejskim w Szczecinie 2
• 

Ewakuacja Urz�du Wojew6dzkiego i wladz miejskich oraz pracowni

k6w Sluzby Zdrowia do Stargardu w dniu 19 maja 1945 byla koncem 

pierwszego okresu organizacji sluzby zdrowia w Szczecinie. 

W okresie od 9 do 19 czerwca istnial jednoczesnie polski i niemiecki 

Zarzqd Miejski w Szczecinie. W tym czasie spotykamy w notatkach 

ponownie dr Zygmunta Jakubowskiego, naczelnika Wydzialu Zdrowia 

miasta Szczecina. Leczyl on bowiem chorego prezydenta miasta 3• 0 in
nych lekarzach, kt6rzy pracowali w tym okresie, nie udalo si� nam zdo

byc zadnych informacji, z wyjqtkiem dr Franciszka Morawskiego, kt6ry 

zorganizowal opiek� lekarskq w Panstwowym Urz�dzie Repatriacyjnym 

(PUR) od dnia 18 czerwca. Dnia 19 czerwca nastqpila ponowna ewaku
acja polskiego Zarzqdu Miejskiego do Koszalina, a Panstwowego Urz�du 

Repatriacyjnego do Stargardu. 

Okres od 20 czerwca do 4 lipca to wylqczna dzialalnosc niemieckiego 

Zarzqdu Miejskiego - przy istnieniu Polskiego Komitetu Pomocy Po

lakom w Szczecinie. Naczelnym lekarzem Komitetu zostal dr Zygmunt 

Jakubowski. Bral on udzial w naradzie z lekarzem niemieckim dr La
wonn w spraw1e walki z epidemiami; narada odbyla si� w gmachu ra

dzieckiej Komendantury Wojennej 4
• Dnia 22 czerwca powr6cil Panstwo

wy Urzqd Repatriacyjny ze Stargardu do Szczecina. 

Ostateczne przekazanie miasta Szczecina wladzom polskim nastqpi

lo dnia 5 lipca. Dr Zygmunt Jakubowski mianowany zostal naczelni

kiem Miejskiego Wydzialu Zdrowia i pelnil t� funkcj� do dnia 6 sierp

nia 5
• Drugim naczelnikiem Miejskiego Wydzialu Zdrowia byl chirurg 

dr Jerzy Tuz, kt6ry urz�dowal do 19 wrzesnia 6
• Byl on r6wnoczesnie 

pierwszym organizatorem Miejskiego Szpitala przy ulicy Jagiellonskiej 
44, jego pierwszym dyrektorem i ordynatorem oddzialu chirurgicznego. 

Nast�pnym naczelnikiem Miejskiego Wydzialu Zdrowia mianowano. gi-

2 Piotr Z a r e m b a: Szczecin 1945, Dziennik Wydarzeii i Dokumenty Histo

ryczne. Sprawozdanie z dzialalnosci Miejskiego Urz�du Zdrowia miasta Szczecina 

z dnia 16 maja 1945, podpisane przez Naczelnego lekarza Miejskiego Wydzialu 

Zdrowia, WAP w Szczecinie, t .  I, s. 293-295, (bez sygnatury). 

s Piotr Z ar e m b a: Szczecin 1945, Dziennik Wydarzeii i Dokumenty Histo

ryczne. Szczecin 11.06.1945, WAP w Szczecinie, t. II, s. 348, (bez sygnatury). 
4 Piotr Z ar e mb a: Szczecin 1945, Dziennilc Wydarzeii i Dokumenty Histo

ryczne, WAP w Szczecinie, t. II, s. 524, (bez sygnatury). 
5 Piotr Z a r e m  b a: Szczecin 1945, Dziennik Wydarzeii Dokumenty Histo-

ryczne, WAP w Szczecinie, t. II, s. 694, (bez sygnatury). 
6 Urzctd Pel nomocnika Rzctdu R. P. na Okr�g Pomorze Zachod nie, Wyd zial 

Zdrowia, L. d z. Szczecin, 3/45 Pers., Szczecin 19 IX 1945, pismo Inspekt ora Zdrowia 

dr med . G. Rathausa; odpis wykonany z oryginalu znajdu jqcego si� u d r  Jerzego 

Tu za. 

9 - Szczecinskie Rocz. Naukowe t. IV, z .  2 
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nekologa dr Eugeniusza Michniewicza. Sprawowal on swojq funkcj� 
kr6tko, przez okres dwunastu dni, tj. do dnia 2 pazdziernika 7

• Po tym 
okresie pozostal nadal w Miejskim Wydziale Zdrowia na stanowisku 
kierownika szpitalnictwa. Czwartym naczelnikiem Miejskiego Wydzialu 
Zdrowia mianowany zostal dnia 2 pazdziernika internista dr Jan Zyt
kiewicz, kt6ry pozostal na tym stanowisku do dnia 12 maja 1946 roku 8• 

W Miejskim Wydziale Zdrowia zatrudnionych bylo og6lem dziesi�
ciu pracownik6w umyslowych i dw6ch fizycznych 9

• 

Opiek� 1-ekarskci w PUR zorganizowal dr Franciszek Morawski juz 
dnia 18 czerwca. Punkt Etapowy nr I (ul. Malopolska 17, nast�pnie 
Malopolska 22) dla repatriant6w ze Wschodu mial czynne Ambulato
rium i Izb� Chorych przy ul. Henryka Poboznego 2. Poczciwszy od 
1 sierpnia pracowaly tarn takze dr Maria Berezynska-Kolaczynska i trzy 
piel�gniarki. Punkt Etapowy nr II (ul. J agiellonska 65) dla repatrian

t6w z Zachodu posiadal Ambulatorium, Izb� Chorych i Stacj� Opieki 
nad Matkci i Dzieckiem. Od 16 lipca opiek� lekarskci sprawowal tarn 

dr Franciszek Morawski, a nast�pnie pracowala dr Bronislawa Szy
ran-Smolska. Do pomocy lekarzom zatrudniono trzy piel�gniarki. Cho

rych repatriant6w badano, leczono oraz kierowano do szpitali i sanato
ri6w. W krajowych sanatoriach przeznaczono 50 l6zek dla repatrian

t6w zarejestrowanych w Szczecinie. Poza tym lekarz etapowy leczyl 
choroby weneryczne, z wyjcitkiem kily, kt6rej przypadki byly kierowane 

do szpitala. Wsp6lpraca z Polskim Czerwonym Krzyzem (PCK) pole
gala na tym, ze na dworcach kolejowych w punktach sanitarno-odzyw
czych do PUR nalezalo odzywianie repatriant6w, a pomoc lekarska do 
PCK 10• 

W lipcu zorganizowano pierwszy Miejski Szpital przy ul. Jagiellon
skiej 44. Dyrektor i zarazem ordynator oddzialu chirurgicznego dr Jerzy 
Tuz mial do pomocy tylko jednci asystentk� dr Mari� Berezynskq-Kola
czynskci, kt6ra pracowala w tym szpitalu od 1 wrzesnia. Szpital byl 
obliczony na sto 16.zek i posiadal cztery oddzialy, a mianowicie: chirur
giczny, wewn�trzny, polozniczy oraz dzieci�cy. Poza wspomnianq juz 
jednq lekarkq mial dr Tuz do pomocy bardzo szczuply personel, sklada
jqcy si� z poloznej, jedenastu piel�gniarek, dw6ch pracownik6w admini-

7 Pismo naczelnika Wydzialu Zdrowia dr Hieronima Powiertowskiego, Wy
dzial Zdrowia 1728/45, Koszalin 2 X 1945. Zbiory Romana Turczynowskiego. 

8 Urzqd Miejski w Szczecinie, ul. Dzierzynskiego 1, Archiwum, Akta personal
ne Jana Zytkiewicza, zyciorys. 

9 Lista imienna pracownik6w Zarzqdu Miejskiego w Szczecinie, Wydzial Zdro

wia; odpis wykonany z oryginalu znajdujqcego si� poprzednio w WAP w Szczeci
nie (obecnie oryg. skasowany). Zbiory Romana Turczynowskiego. 

10 Zesp6l: Woj. Oddzial, Panstwowy Urzqd Repatriacyjny w Szczecinie, WAP 

w Szczecinie, syg. 3, 118, 233, 428, 438, 454. 



131 

stracyjnych oraz osiemnastu pracownik6w fizycznych 11• Uroczyste otwar
cie szpi tala nastqpi!o dopiero 26 grudnia 12• 

Szpital Zakazny w Niemierzynie zorganizowany zostal na terenie 
zaklad6w wychowawczych dnia 11 sierpnia i zajmowal poczqtkowo dwie 
kamienice (przy dzis. ul. Judyma 8 i 14). Dyrektorem zostala interni
stka dr Elzbieta Buk 13

• Leczyla chorych narodowosci polskiej, niemiec
kiej i rosyjskiej. Do pomocy .miala kilku niemieckich lekarzy, a takze 
piel�gniarki i salowe 14• Nast�pnie wytypowano dom starc6w na szpi
tal zakazny. Drugim dyrektorem mianowany zostal dnia 16 sierpnia 
internista dr- Romuald Orlowski 15, a dr Elzbieta Buk zostala ordynato
rem. Trzecim lekarzem skierowanym do pracy byla dermatolog dr Bro
nislawa Szyran-Smolska, kt6ra od 25 sierpnia pracowala w charakterze 
ordynatora oddzialu sk6rno-wenerycznego. We wrzesniu pracowalo juz 
czterech lekarzy, gdyz 20 wrzesnia zaangazowany zostal dermatolog 
dr Kazimierz Gradzinski. Nast�pnie 6 pazdziernika przybyl do szpitala 
piqty lekarz internista, dr Jan Sojka, kt6ry zostal ordynatorem oddzialu 
zakaznego. Na dzien 31 grudnia szpital zatrudnial czterdziestu pi�ciu 
pracownik6w, w tym pi�ciu lekarzy, osiem piel�gniarek, dwunastu pra
cownik6w umyslowych i dwunastu pracownik6w fizycznych 16• W tym 
okresie od 17 sierpnia do 31 grudnia leczono og6lem 674 osoby, w tym 
narodowosci niemieckiej 449 os6b (66,6'%) 17

• 

Dr Wlodzimierz Gilewicz byl dyrektorem malego szpitala na dwa
dziescia pi�c l6zek przy ulicy Slowackiego od dnia 12 sierpnia do 4 paz
dziernika. Szpital ten byl przeznaczony gl6wnie dla Niemc6w 18• 

Szpital Wojskowy zostal przeniesiony ze Stargardu do Szczecina 
i dnia 12 sierpnia zajql gmach bylego krajowego zakladu polozniczo-

11 Lista imienna pracownik6w Szpitala Miejskiego w Szczecinie; odpis wyko

nany z oryginalu, znajdujqcego si� poprzednio w W AP ,w Szczecinie (obecnie 

oryg. skasowany). Zbiory Romana Turczynowskiego. 
12 ,,Kurier Szczecinski", nr 67, z 22 XII 1945.
18 Zarzqd Miejski miasta Szczecina, Wydzial Zdrowia, L. dz. 149/45, Szczecin, 

dnia 11 sierpnia 1945 r., Milhlenstr. 19. Nominacja dr Elzbiety Buk na dyrektora 

szpitala chor6b zakaznych w Kilckenmilhle, [podpis :] Dr Jerzy Tuz, Naczelny le

karz Wydzialu Zdrowia. Zbiory Romana Turczynowskiego. 
14 Wywiad z dr Elzbietq Buk. Zbiory Romana Turczynowskiego.
15 Zarzqd Miejski miasta Szczecina, Wydzial Zdrowia, L. dz. 182/45, Szczecin, 

dnia 16 sierpnia 1945 r. Nominacja dr Romualda Orlowskiego na dyrektora szpita

la chor6b zakaznych w Kilckenmilhle, [podpis:] Dr Jerzy Tuz, Naczelny lekarz 

Wydzialu Zdrowia; odpis wykonany z oryginalu znajdujqcego si� w rodzinie dr Ro

mualda Orlowskiego. Zbiory Romana Turczynowskiego. 
1o Lista imienna pracownik6w Szpitala Z,akaznego w Szczecinie; odpis wyko

nany z oryginalu znajdujqcego si� poprzednio w W AP w Szczecinie (obecnie oryg. 

skasowany). Zbiory Romana Turczynowskiego. 
17 Roman T u r  c z y n o w  s k i: Pionierski okres Miejskiego Szpitala Zakaine

go w Szczecinie (rok 1945), ,,Wiadomosci Lekarskie", 1970, 17, s. 1525-1528. 
18 Urzqd Miejski w Szczecinie, ul. Dzierzynskiego 1, Archiwum, Akta perso

nalne, nr 774: Gilewicz Wlodzimierz, zyciorys. 
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-ginekologicznego przy ul. Piotra Skargi 9/11. Kierownikiem szpitala
byl major dr Andrejew 19 (imienia nie udalo si� ustalic).

Przy ulicy Slowackiego 19 zorganizowano jedyny Miejski Osrodek 
Zdrowia, kt6rego kierownikiem zostal internista dr Czeslaw Slomski; 
prowadzil on ambulatorium od 18 sierpnia. We wrzesniu przyj�ci zo
stali do pracy pediatra dr Halina Chmielewska, dermatolog dr Bronislawa 
Szyran-Smolska, dermatolog dr Kazimierz Bandych oraz ftyzjatra 
dr Anatoliusz Bale. Data 15 wrzesnia, dzien rozpocz�cia pracy dr Anato
liusza Bal�a w charakterze kierownika poradni przeciwgruzliczej Osrod
ka Zdrowia, to poczq tek walki z gruzlicq w Szczecinie. Poza tym Osro
dek Zdrowia zatrudnial lekarza dentyst� dr Jadwig� Czerniak oraz dzie
si�ciu innych pracownik6w 20

• Osrodek Zdrowia prowadzil trzy przy
chodnie, a mianowicie: przeciwgruzliczq, sk6rno-wenerycznq i przeciw
jagliczq, oraz og6lne ambuiatorium 21•

Skladnic� Sanitarrni uruchomiono w sierpniu; gromadzono tarn leki 
i srodki opatrunkowe. Zatrudnionych bylo czterech pracownik6w, a mia
nowicie: kierownik Waclaw Palusiak oraz drogista, maszynistka i do
zorca 22

• 

Oddzial PCK rozpoczql dzialalnosc przy Al. Wojska Polskiego 63 
z dniem 1 wrzesnia. Poczqtkowo pelnomocnikiem oddzialu byla pedia
tra dr Halina Chmielewska, a od 1 pazdziernika na to stanowisko po
wolany zostal mjr Kazimierz Waygart. Ambulatorium PCK zajmowalo 
szesc pomieszcz.en (dwa gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, aptek�, 
pok6j dyzurny i poczekalni�). Kierownikiem ambulatorium zostala gi
nekolog dr Maria Tomaszewska, kt6ra takze prowadzila gabinet gine
kologiczno-polozniczy. Gabinet chor6b wewn�trznych i pediatryczny oraz 
Stacj� Opieki nad Matkq i Dzieckiem obslugiwala dr Halina Chmielew
ska. Poza tym czynna byla stacja sanitarna do walki ze swierzbem oraz 
gabinet zabiegowy, gdzie poza injekcjami lek6w i opatrunkami wykony
wano szczepienia ochronne przeciw durowi brzusznemu. Gabinet zabie
gowy prowadzila starsza piel�gniarka Alfonsyna Jastrz�bska-Krywen
czyk, kt6ra byla r6wnoczesnie przelozonq szesciu piel�gniarek i dw6ch 
sanitariuszy. Na punktach etapowych PUR-u punkty sanitarne prowadzil 
PCK. Punkt sanitarny na Dworcu Gl6wnym znajdowal si� w drewnia
nej przybud6wce na peronie dworca; jednak niebawem zostal przenie-

19 Bronislaw S e y  d a: 15 lat szpitala wojskowego w Szczecinie, ,,Lekarz Woj
skowy", 1960, 11, s. 1071-1072. 

20 Lista imienna pracownik6w 0srodka Zdrowia; odpis wykonany z oryginalu 
znajdujqcego si� poprzednio w WAP w Szczecinie (obecnie oryg. skasowany). Zbio
ry Romana Turczynowskiego. 

21 ,,Kurier Szczecinski", nr 45, z 27 XI 1945.
22 Lista imienna pracownik6w skladnicy sanitarnej; odpis wykonany z orygi

nalu znajdujcicego si� poprzednio w WAP w Szczecinie (obecnie oryg. skasowany). 
Zbiory Romana Turczynowskiego. 
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siony na Dworzec Turzyn do trzech pomieszczen. Poza tym od 4 paz
dziernika czynny byl punkt sanitarny w Gumiencach, gdzie zatrudnie
ni byli tylko m�zczyzni na 24-godzinnych dyzurach 28• 

Piqtym szpitalem zorganizowanym na terenie miasta byl Szpital Ko
lejowy przy ul. Roosevelta, przekazany 22 wrzesnia dla pracownik6w 
kolejnictwa. Dyrektorem szpitala zostal lekarz internista i ginekolog 
dr Stanislaw Skoczek. Oddzial polozniczy i chirurgiczny prowadzil gi
nekolog dr Roman Jackowski, a oddzial wewn�trzny poczqtkowo dr Jan 
Jastak, a nqst�pnie dr Zbigniew Wojciechowski. Gabinet rentgenowski, 
jedyny w Szczecinie, prowadzil dr Zygmunt Jakubowski. Poza tym 
w szpitalu zatrudnionych bylo: dw6ch lekarzy asystent6w (Eugenia Po
mirko i Otto Schmoldt), przelozona piel�gniarek Zofia Mamakis, sze
snascie piel�gniarek oraz trzydziesci jeden os6b personelu administra
cyjnego i nizszego. Pierwszymi chorymi byli Niemcy, kt6rych leczono 
i operowano przy wsp6ludziale niemieckiego lekarza dr Ottona Schmold
ta. Miejsca zwalniane przez wypisanych Niemc6w zajmowali stopniowo 
chorzy Polacy. Szpital byl obliczony na stu chorych 24

• 

Ubezpieczalni� Spoleczmi zorganizowano 27 wrzesnia przy ul. Jed
nosci Narodowej 12. Naczelnym lekarzem zostal ginekolog dr Bronislaw 
Kotowicz, a zatrudnieni byli: lekarz chor6b wewn�trznych i sk6rnych 
dr Kazimierz Bandych, specjalista laryngolog dr Jan Kowalski, interni
sta i lekarz domowy dr Eustachy Krelowski, dermatolog dr Bronislawa 
Szyran-Smolska, internista dr Eugeniusz Michniewicz - przyjmujqcy 
ludnosc niemieckq, oraz lekarz dentysta Zofia Gorzkowska. Pracodawcy 
otrzymali polecenie ubezpieczenia zatrudnionych u siebie pracownik6w 25

• 

Dnia 4 pazdziernika do sr6dmiescia przylqczono dzielnic� Gol�cin. 
Szpital w Gol�cinie przy ul. Strzalowskiej byl sz6stym zorganizowanym 
szpitalem na dwiescie l6zek, z oddzialem wewn�trznym i chirurgicz
nym 26

• Dyrektorem zostal mianowany 5 pazdziernika dr Wlodzimierz 
Gilewicz, kt6ry ukonczyl studia medyczne we Lwowie. Do pomocy mial 
poloznq Janin� Chmielewskq, piel�gniark� Zenobi� Lachowicz, czterech 
pracownik6w umyslowych i dziewi�ciu pracownik6w fizycznych 27

• R6w
noczesnie w szpitalu pracowal dr Hans Kayser i trzydziestu czterech 

28 Polski Czerwony Krzyz, Zarzqd Wojew6dzki w Szczecinie, ul. Wojska Pol

skiego 63, Akta personalne. 
24 Dr Roman J a c k o w s k i i dr Stanislaw T e 1 e g a: Rozw6j i dzialalnosc 

szpitala kolejowego w Szczecinie w latach 1945-1964, wyd. Drukarnia Kolejowa, 

Poznan 1965. 
25 ,,Kurier Szczecinski", nr 13, z 20-21 X 1945. 
26 Roman T u r  c z y n o w  s k i: Pionierski okres Miejskiego Szpitala w Szcze

cinie-Gol�cinie (rok 1945), ,,Roczniki PAM w Szczecinie", Suplement 8, s. 81-82, 

PZWL, Warszawa 1973. 
27 Lista imienna pracownik6w szpitala w Gol�cinie, odpis wykonany z orygi

nalu znajdujqcego si� poprzednio w W AP w Szczecinie (obecnie oryg. skasowany). 

Zbiory Romana Turczynowskiego. 
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pracownik6w niemieckich 28
• W okresie od 18 pazdziernika do 31 grud

nia leczono og6lem 383 osoby, w tym chorych narodowosci niemieckiej 
bylo 370 os6b (96,6%). 

Szpital na Niemieckiej Goree oraz Szpital Miejski ,,Betanien" byly 
zaj�te na potrzeby wojsk radzieckich. Natomiast Szpital Miejski przy 
ul. Powstanc6w nie nadawal si� do uzytku. 

Lekarze zorganizowali si� w Zwiqzku Zawodowym Lekarzy w dniu 
5 pazdziernika. Siedziba Zwiqzku znajdowala si� przy Al. Pomorskiej 19. 
Prezesem wybrano dr Tadeusza Michniewicza, zast�pcq prezesa zostal 
dr Lucjan Karczewski, sekretarzem dr Kazimierz Bandych, skarbni
kiem dr Halina Chmielewska, a czlonkiem zarzqdu dr Jan Kowalski 29

• 

Wydzial Opieki Spolecznej zorganizowal 31 pazdziernika ambulato
rium dla ludno.sci niezamoznej 80 przy ul. Bogdana Zaleskiego 2. Pro
wadzil je dr Zygmunt Jakubowski, przyjmujqc chorych codziennie od 
godziny 8 do 10. 

N aczelnik Sluzby Sanitarnej PKP dr Emil Cholewa, ginekolog, zor
ganizowal Cen tralnq Poradni� Lekarskq przy ul. 3-go Maj a. Pracowali 
tarn nast�pujqcy lekarze: pulmonolog dr Anatoliusz Bale, internista 
dr Edmund Dzienara, dermatolog i internista dr Kazimierz Gradzinski, 
ginekolog dr Lucjan Korczewski, laryngolog dr Jan Kowalski, interni
sta dr Jan Sojka i dermatolog dr Bronislawa Szyran-Smolska 81• 

Dr Romuald Orlowski wraz z innymi lekarzami zorganizowal Poli
klinik� Zrzeszenia Lekarzy, kt6rej siedziba miescila si� przy Placu Sta
lina 6 (obecnie Plac Odrodzenia). Czynna byla owa Poliklinika codzien� 
nie od godziny 8 do 20, a przyj�cia chorych odbywaly si� w ambulato
rium oraz w gabinetach: chor6b wewn�trznych, chirurgicznym, sk6rno
-wenerycznym, plucnym, ginekologicznym, dzieci�cym oraz chor6b ucha, 
gardla i nosa. Poza tym funkcjonowalo calodobowe pogotowie lekar
skie 82

• W Poliklinice pracowali dr Kazimierz Gradzinski, dr Bronislawa 
Szyran-Smolska, dr Jerzy Tuz oraz inni, kt6rych nazwisk nie udalo si� 
nam ustalic. 

Na terenie miasta Szczecina mieszkali: ginekolog-akuszer dr J erzy 
Monsiorowski, ginekolog dr Wladyslaw Kurlus, internista dr Wojciech 
Zawlocki oraz lekarze dentysci: Maria Bielicka, Konstanty Dobrzynski, 

28 Zarzqd Miejski w Szczecinie, Listy plac szpitala w Gol�cinie 1945-1946, 
Lista wyplaconej zaliczki dla pracownik6w narodowosci niemieckiej, W AP w Szcze
cinie, vol. 134. 

29 Zar2c1d Miejski w Szczecinie, Dzial Spol.-Polit., Zwictzek Zawodowy Lekarzy, 
W AP w Szczecinie, vol. 184, s. 1. 

30 ,,Kurier Szczecinski", nr 34, z 14 XI 1945. 
31 Dyrekcja PKP w Szczecinie, Akta personalne pracownik6w; oraz Dr Jan 

Ko w a 1 s k i: Moje XX-lecie. Wspomnienia, Woj. Arch. Panstw. w Szczecinie 
(bez sygnatury); Wywiad z dr Janem Kowalskim. Notatki. Zbiory Romana Tur
czynowskiego. 

82 ,,Kurier Szczeciiiski", nr 51, z 4 XII 1945. 
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Czeslaw Hein, Jan Katz, Stefan Pudelewicz, dr Janina Slojewska, Ma
rian Sobaniak, Wladyslaw Suski i Seweryn Zelezniak 33

• Nie udalo si� 
nam ustalic, gdzie wyzej wymienione osoby pracowaly. 

W pierwszej Ty:qiczasowej Radzie Narodowej, zwolanej 13 listopada 
-1945 roku, radnym z ramienia klubu PPS byl dr Zygmunt Jakubowski;
bral on udzial w uchwalach majqcych na celu polepszenie stanu zdro
wotnego miasta Szczecina i zwalczanie chor6b zakaznych 34• 

Na terenie miasta czynne byly trzy apteki, a mianowicie: ,,Central
na" przy Al. _Jednosci Narodowej 42 (kierownik: mgr Stefan Malinowski),
,,Minerwa" przy ul. Naruszewicza 11 (kierownik: mgr Jadwiga Lempic
ka) i ,,Phoenix" przy ul. Roosevelta 51 (kierownik: mgr Ludmila Kwiat
kowska) 35

• W aptekach obok personelu polskiego zatrudnieni byli takze
farmaceutki i farmaceuci niemieccy 36

• Okr�gowa Izba Farmaceutyczna
w Szczecinie rozpocz�la rejestracj� farmaceut6w z dniem 11 wrzesnia.

Powiatowy lekarz weterynarii dr Zbigniew Kolinski 37 urz�dowal
przy ul. Bogdana Zaleskiego 2. Sprawowal on takze opiek� natl la
boratorium badan srodk6w zywnosci i przedmiot6w uzytku.

Miejski Wydzial Zdrowia uruchomil kqpielisko przy ul. Boguchwa
ly 9 we wrzesniu oraz zaklad kqpielowy przy placu Orla Bialego 2
w listopadzie. W obu kqpieliskach zatrudnionych bylo dziewi�ciu pra
cownik6w 31• 

SPIS PRACOWNIKOW St.UZBY ZDROWIA MIASTA SZCZECINA 
W 1945 ROKU 89 

Albrecht J6zefa - szwaczka, Albrecht Oskar - elektromonter, Albrecht 
Pawel - palacz, Anastazjewska Aleksandra - salowa, - Baczynska Re
gina - salowa, Bakaniewicz J6zef - palacz, Bal - pracownik fizyczny, 
Bale Anatoliusz - lekarz, Bambinek Helena - szwaczka, Bana Jan -
ksi�gowy, Bandych Kazimierz - lekarz, Baranowski Piotr - pracownik 

83 Szczecin Dawniej i Dzisiaj oraz ,,Informator" 1945 r., WUBP-Biblioteka, 

Pomorzoznawstwo, Nr 1205, s. 71. 
84 Piotr Z a r e  m b a: Pierwszy szczecinski rok 1945, Wydawnictwo Poznan

skie, Poznan 1966, s. 279. 
35 Szczecin Dawniej i Dzisiaj oraz ,,Informator" 1945 r., WUBP-Biblioteka, 

Pomorzoznawstwo, Nr 1205, s. 71. 
36 ,,Kurier Szczecinski", nr 61, z 15 Xll 1945. 
37 Szczecin Dawniej i Dzisiaj oraz ,,Informator" 1945 r., WUBP-Biblioteka, 

Pomorzoznawstwo, Nr 1205, s. 71. 
38 Lista imienna pracownik6w kqpielisk: odpis wykonany z oryginalu znaj

dujqcego si� poprzednio w WAP w Szczecinie (obecnie oryg. skasowany). Zbiory 

Romana Turczynowskiego. 
811 Wykaz sporzqdzono z dokument6w cytowanych w przypisach 9, 11, 16, 20, 

22. 27.
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fizyczny, Berezynska-Kolaczynska Maria - lekarz, Berghausen Emi
lia - piel�gniarka, Bielicka Maria - dentystka, Bien Stanislawa - sa
lowa, Blaszkiewicz Alfreda - piel�gniarka, Bogatko Stanislawa - ma
szynistka, Brek Bozena - piel�gniarka, Bubien Janina - piel�gniarka, 
Buczynska Maria - salowa, Buk Elzbieta - lekarz, Burdzynska Wan
da - kasjerka, Chmicka Stanislawa - lazienna, Chmielewska Halina -
lekarz, Chmielewska Janina - polozna, Cholewa Emil - lekarz, Chru
szczynska Natalia - piel�gniarka, Chylinska Anna - piel�gniarka, Cicio 
Gertruda - salowa, Cieslak Aniela - salowa, Cywilew Kamilla - pie
l�gniarka,- Czech Stanislawa - salowa, Czerniak J ad wig a - lekrz den
tysta, Dambroth Jakub - lekarz, Destilek Zofia - piel�gniarka, Do
brzynski Konstanty - dentysta, Dolegowska Wanda - salowa, Dom
zalska Bronislawa - kucharka, Dudczak Emilia - kierownik kance
larii, Dzionara Edmund - lekarz, Engel Zofia - goniec, Fita Maria -
piel�gniarka, Galecka Anna - salowa, Galecki Leonard - ksi�gowy, 
Gqsiorowski Alfons - pracownik umyslowy, Gilewicz Wlodzimierz -
lekarz, Gniezenski Stanislaw - palacz, Gol�biowska Helena - lazienna, 
Gorzelak Eugeniusz - piel�gniarz, Gorzkowska Zofia - lekarz denty
sta, Grabos Wladyslaw - ogrodnik, Grabowska J ad wig a - piel�gniarka, 
Grabowski Antoni - dozorca, Gradowska Maria - piel�gniarka, Gra
dzinski Kazimierz - lekarz, Gruszczynska Kazimiera - salowa, Gry
gorowicz Stanislawa - pracownik umyslowy, Gulbinska Helena - go
spodyni, Hein Czeslaw - dentysta, Hornik Helena - maszynistka, Jac
kowski Roman - lekarz, Jakubowski Zygmunt - lekarz, Janczak Ha
lina - magazynier, Jarz�bowski Antoni - piel�gniarz, Jastak Jan -
lekarz, Jastrz�bska-Krywenczyk Alfonsyna - piel�gniarka, Kaczmarek 
Czeslaw - pracownik fizyczny, Kaczmarek Waclaw - palacz, Kaczyn
ski Boleslaw - lekarz, Kadzewska Maria - piel�gniarka, Kapturska -
dentystka, Karpinska Janina - magazynier, Kasperskf•Michal - ma
gazynier, Katz Jan - dentysta,_ Kazikowska Kazimiera - piel�gniarka, 
Kazimierski An toni - felczer weterynarii, Kazimierczak Kazimi era -
piel�gniarka, Kobus Wanda - piel�gniarka, Kolinski Zbigniew - le
karz weterynarii, Klysinska Antonina - piel�gniarka, Komassa Ewa -
salowa, Konopka Jan - referent, Korczak - portier, Korczewski Lu
cjan - lekarz, Korzec Franciszek - palacz, Kostrzewa Stefania - pie
l�gniarka, Kotowicz Bronislaw - lekarz, Kowalski Jan - lekarz, Ko
walski J6zef - kierownik kqpieliska, Kozdronska Zofia - maszy
nistka, Kozlowska Irena - piel�gniarka, Krawczyk Romualda - salowa, 
Krawczyk Waleria - kucharka, Krawczyk Zygmunt - slusarz, Kraw
czynska Henryka - salowa, Krelowski Eustachy - lekarz, Kryszto
polska Eugenia - salowa, Krysztopolska Henryka - salowa, Krzyzan
kiewicz Mieczyslaw - mgr farmacji, Kubien Karol - kierownik go
spodarczy, Kuczynska Ewa - piel�gniarka, Kufel Leokadia - salowa, 
Kunstfeld Emilia - piel�gniarka, Kurlus Wladyslaw - lekarz, Kusal 
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Maria - piel�gniarka, Kwiatkowska Ludmila - mgr farmacji, Lacho
wicz Zofia - piel�gniarka, Lange Genowefa - piel�gniarka, Led6-
chowski Bronislaw - intendent, Lisiecki Teofil - felczer, Lempicka 
Jadwiga - mgr far,macji, Lukasik Maria - salowa, Maciejczyk Hen
ryk - piel�gniarz, Maciejczyk Stanislawa - krawcowa, Majewska Ma
ria - salowa, Makowski Antoni - kucharz, Malinowski Stefan -
mgr farmacji, Malukiewicz Janina - pracownik umyslowy, Malachow
ska Antonina - kierownik kancelarii, Malek Genowefa - piel�gniarka, 
Mamakis Zofia - przelozona piel�gniarek, Manczyk Maria - piel�g
niarka, Marchewka Wladyslaw - palacz, Marciniak Jadwiga - pie
l�gniarka, Maslarczyk Stanislawa - salowa, Michalski Marian - kie
rownik administracyjny, Michniewicz Eugeniusz - lekarz, Mielczarek 
Bogumila - przelozona piel�gniarek, Mielczarek Jan - kierownik kuch
ni, Mielczarek Waclaw - intendent, Milewska Wanda - pracownik 
umyslowy, Misiak Helena - polozna, Mirkowska Stanislawa - pie
l�gniarka, Mlodyszewski Adam - dentysta, Monsiorowski Jerzy - le
karz, Morawski Franciszek - lekarz, Mostek - pracownik fizyczny, 
Motyczynski J 6zef - palacz, Mroczkowski Wladyslaw - pracownik 
umyslowy, Mutschke Lucjan - piel�gniarz, Mutschke Stefan - lekarz, 
Nagajowa Zofia - kierownik Izby Przyj�c, Odyniec Eudokia - kie
rownik gospodarczy, Ogl�dzki Wladyslaw - woznica, Opaska Irena -
maszynistka, Orlicki J6zef - asystent, Orlowski Romuald - lekarz, 
Pajor J6zef - lazienny, Palusiak Waclaw - kierownik skladnicy sa
nitarnej, Panczyk Helena - salowa, Papaj Henryk - pracownik umy
slowy, Pawelczyk Karolina - kucharka, Pieszkur J6zef - elektromon
ter, Pietrus Jan - dozorca nocny, Pietkiewicz Jan - dozorca, Pisz Hali
na - kucharka, Piszczek Jan - palacz, Pomirko Eugenia - lekarz, 
Poplonska Maria - salowa, Powidis Jadwiga - piel�gniarka, Psylow
ska Zofia - salowa, Pudelewicz Stefan - dentysta, Pulak Jadwiga -
salowa, Pulak Wladyslawa - piel�gniarka, Rembecki Marian - dozorca 
nocny, Rozwadowski Konrad - aptekarz, Rozanski Augustyn - ka
sjer, Sarba Janina - salowa, Schmoldt Otto - lekarz, Sitowska Zofia -
piel�gniarka, Skoczek Stanislaw - lekarz, Skora Aniela � salowa, 
Slawinska Leokadia - piel�gniarka, Slojewska Janina - dentystka, 
Slomski Czeslaw - lekarz, Smolinski Leon - lekarz, Sobaniak Ma
rian - dentysta, Socha Maria - szwaczka, Sochacka Zofia - salowa, 
Sojka Jan - lekarz, Sojka Wladyslawa - lekarz, Sokalska Aleksan
dra - kucharka, Solinska Maria - ksi�gowa, Srok Maria - pracownik 
umyslowy, Stankiewicz Anna - salowa, Stankiewicz Maria - salowa, 
Steczniewski Czeslaw - wozny, Stefaniszyn Franciszek - magazynier, 
Suski Wladyslaw - dentysta, Symonajec Aleksander - pracownik fi
zyczny, Sypniewska Bella - polozna, Szczyt Maria - piel�gniarka, 
Szostakiewicz Wladyslaw - drogista, Szumilak Wladyslaw - dozorca, 
Szydelko Jan - dezynfektor, Szyndler Irena - praczka. Szyran-Smol-
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ska Bronislawa - lekarz, Teliczka Karolina - kucharka, Tischler 
Adam - den tysta, Tomaszewska Maria - lekarz, Trzmiel Genowefa -
salowa, Turkowski Walenty - kierownik apteki, Tuz Jerzy - lekarz, 
Ulbrych Jan - portier, Waskowska Maria - kierownik kancelarii, Way
gart Kazimierz � pelnomocnik Oddzialu PCK, Wawrzonowska-Zalewska 
Taisa - pieh�gniarka, Wesolowska Zdzislawa - personalna, Wesolow
ski Tadeusz - instruktor, Wicher Lucyna - pracownik fizyczny, Wiech
no Jadwiga - piel�gniarka, Wi�ckiewicz Wincenty - palacz, Wilusz

Antoni ---: kapelan, Wisniewska Barbara - asystentka dentystyczna, 
Wisniewska Maria - salowa, Wisniewska · Maria - pracownik fizyczny, 
Wlodarczyk Weronika - salowa, Wojciechowski Zdzislaw - lekarz, 
Wojczak - pracownik fizyczny, Woroniecka Anna - piel�gniarka, Wo
roniecka Irena - pomoc aptekarska, Wojcik Marta - piel�gniarka, 
Wr6blewska Zofia - krawcowa, Wyrostkiewicz Eugeniusz - pracownik 
umyslowy, Zaluska Halina - kierownik kancelarii. Zawadzka Jadwiga
piel�gniarka, Zawlocki Wojciech - lekarz, Zielinski Witold - laborant, 
Zi6lkowska Bronislawa - praczka, Zysk Szczepan - wozny, Zelezniak 
Seweryn - den tysta, Zytkiewicz Jan - lekarz. 

ROMAN TURCZYNOWSKI, TERESA TURCZYNOWSKA 

HEALTH SERVICE OF SZCZECIN IN THE YEAR 1945 

S u m mar y 

The purpose of the paper is to present the health service development in 

the town of Szczecin during the period from May 5th to December 31st 1945. 

The work deals with the description of respective organizational units of the 

Health Service and the time at which their activity commenced. 

Use was made of archival material found mainly in the Voivodeship State 

Archives (VSA) in Szczecin and documents supplied to authors by persons 

employed in 1945. 

The list of Health Service employees was compiled on the basis of payroll 

copies prepared from originals kept in VSA, at present liquidated. 

POMAH TYPqhJHOBCKH, TEPECA TYPqhJHOBCKA 

CMCTEMA 3,nPABOOXPAHEHlUI roPO,nA ID;EI.J;I1HA B 1945 ro_ny 

Pe310Me 

[(eJlb pa6on.1 - npe,ncTaBnemre paJB:e:ms cncTeMb1 3,npaBooxpaueBIDl ropo.na IIJ;einma B ne

p:e:o,n; c 5 MaJI IIO 31 ,neKa6pSI 1945. 

B pa6oTe oxapaKTep:e:3oBaHI>I OT,z:i;enLHI>Ie opram13au:e:oum.1e e,lUIBHUhl CHCTeMb1 3,npaBooxpa

Hemu1 H onpe.neJieHo BpeMH Ba'laJia :e:x ,D;e.1nem,uocm. 
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11crroJih30BaHl,I apXHBHbie MaTepllaJihI, HaX0,D,HW:HeCH B 0CH0BH0M B O6JiaCTHOM rocy,n:ap

CTBeHH0M Apx1rne B ru:e[(HHe, a TaK)Ke ,D,0KyMeHThl rrpe,D,0CTaBJieHHbie aBTopaM JIH1(aMH pa6oTa

lOI.[(IIMH B 1945 ro,D,y. 

IlepeqeHh pa60THHKOB 3,D,paBOOXpaHeHHH pa3pa60TaH Ha 0CH0BaHHH K0IIHH CIIHCK0B 3apa-

60THhIX miaT, Bblll0JIHeHIU,IX no II0,O:JIHHHHKaM HaX0,lJ,HIIJ.BMC.H B or A, ceifqac JIHKBH,n:HpOBaH

HbIMH. 

Praca przyj�ta przez Redakcj� 14 XII 1987. 




