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Kościół i Klasztor oo. Franciszkanów w Sanoku erygował w 1377r., 

książę Władys ław Opo lczyk. Początkowo usytuowany był poza wałami  

miasta „foris civitatem sanocensem” na Posadzie Sanockiej,  sta ł wśród pól  

w miejscu dzisiejszego Banku PKO –„S.A.” w Sanoku u zbiegu ulic  

Tadeusza Kościuszki i  Grzegorza z Sanoka. Jednak już w roku 1384, 

królowa węgierska Elżbieta, siostra Kazimierza Wielkiego, czyniąc zadość 

prośbie zakonników, którzy obawia li  się  napadów i  innych  szykan, zezwala  

im przenieść się do miasta w obręb wałów obronnych „ad ipsam certis  

causis” i pobudować na nowym mie jscu kościół i klasztor, gdzie do dziś 

wraz z zamkiem króluje całej okolicy. 

Nie wiadomo, co dzia ło się  z opuszczonymi obiektami  przez okres 

ponad stu lat, gdyż dopiero w połowie roku 1485, król Kazimierz 

Jagiel lończyk potwierdził fundac ję  Szpitala Ubogich  w Sanoku.  

Doprowadzili do niej  Piotr  Bal z  Nowotańca, kustosz przemyski i  sekret arz 

królewski oraz Stanisław Pieniążek – starosta sanocki, powołując przytułek 

szpitalny dla ludzi ubog ich i ka lekich razem z probostwem szpitalnym,  

uposażając go czynszem 2,5 grzywny z nowej słodowni w mieście oraz 

innymi czynszami też w wysokości 2,5 grzywny, a także dworzyszczem, na 

którym ma stanąć dom dla proboszcza szpitalnego. Do tego dodano jeszcze  

czynsze z dwóch ogrodów mieszczańskich. 

W 1503 r. miała m iejs ce fundacja prepozytury szpita lnej,  czyli  probostwa 

przy istnie jącym już szpitalu.  Jan Wilam,  sołtys  z Nowosie lec i  ksiądz Piotr  

Baran, wymieniany też w źródłach, jako Baranek przeznaczyli na ten cel  

100 złotych polskich.  

W roku 1517r. zabiega jący o powołanie  probostwa szpitalnego 

wzbogacili się o dalsze czynsze wartości 500 złp. z przeznaczeniem na 

szpital ubogich, co stworzyło  wystarczające  podstawy mater ialne dla  

poprawnego funkcjonowania przytułku i probostwa szpitalnego. 



W 1518 r. biskup przemyski, Piotr Tomicki erygował sanocką 

prepozyturę szpitalną przy murowanym Kośc iele Narodzenia Najświętszej  

Marii Panny i stojącym w sąsiedztwie Szpitalu Ubogich św. Ducha, 

zatwierdzając j ej  dawne uposażen ie, do którego doszło jeszcze 5 grzywien  

czynszu rocznie z dochodów miejskich. W 1526 r. prepozytem szpitalnym 

był ks. Wawrzyniec Bieniasz, którego zastępcą został, ks. Maciej Znojek, 

znany z tego, że w roku 1580 dokonał spisu zmarłych brac i cechu 

kuśnierskiego  sanockiego. Spis t en zachował się do dziś w zbiorach  

Muzeum Historycznego  w Sanoku. Ze źródeł późnie jszych w iadomo, że 

gotycki kościół szpitalny i przytułek ubogich usytuowany był nadal na 

Przedmieściu Sanock im „Przed bramą miejską  i wałem” lub „Bramą  

Węgierską”  i  że opiekę nad n im sprawowa li kolatorowie,  mianowicie  

burmistrz i rajcy sanoccy. 

 

 

 

Fragment  murów „ Bra my Węgierskie j” , przy której  usytuowany był  kościół  szp italny 

i  szp ital Św. Ducha. Archeolodzy z lokalizowali  frag menty na deptaku przy u l. 3-go 

maja  na wprost  apteki  dr Aleksandra Czarniawego 

 



„Regestr  Złoczyńców Grodu Sanockiego z lat 1554-1638” w 

opracowaniu Oswalda Balzera podaje trochę szczegó łów z życia  

pensjonariuszy Szpita la św. Ducha w Sanoku, że  między oskarżonymi o  

kradzież i pożogę, znajdował się Wojciech z Wąchocka i Matysz tkacz z 

Dukli – dziady szpitala sanockiego. 

Pierwszy  z nich  za instygacją  bab i  dziadów tegoż szpitala  męczony był 

w grudniu 1571 r. i na męce zeznał, że: „gdy był podany do szpitala 

sanockiego za zmiłowan iem rządnym, jako nad ubogim w gnoju  przed 

zamkiem sanockim leżącym przez wyże j mianowane urzędniki zamkowe.. .  

W tymże szpitalu pokradł babom i dziadom kożuchy, suknie i  niektórym 

pieniądze”. Złodziej to był zawodowy. 

W spisie wizytacji pa rafii sanockiej z  roku 1646 odnotowano, że stojący 

za „Bramą Węgierską” – Szpital św. Ducha stanowił budowlę dawną, 

świeżo odrestaurowaną staraniem księdza Józefa Biskupskiego, który 

odprawiał nabożeństwa dla ubogich w kościele szpitalnym, który posiadał  

trzy ołtarze. 

Protokół powizytacyjny z roku 1720 potwierdza, że Szpital nosił nazwę 

św. Ducha, a kośció ł szpitalny wezwanie: Narodzenia Najświętszej Marii  

Panny i  że jego  prepozyt korzysta ł z szeregu dziesięcin  w pieniądzu w 

takich miejs cowości, jak: w Jędruszkowcach, Płonnej, Boiskach i Łukowej,  

ale przede wszystkim z l icznych czynszów. Największą sumę 800 złp. 

otrzymywał z Kahału sanockiego, a  konkretnie od rab ina Moszka, gdyż 

była ona  zabezpieczona na jego  kamienicy w Sanoku, a  przysporzona 

prepozyturze jeszcze w końcu XVII w. przez  ks. Franciszka Goźlińskiego 

ówczesnego proboszcza szpitalnego.  

Inna suma także w wysokości 800 złp. została zapisana szpitalowi 

sanockiemu w Lesku przez Jana Pobiedzińskiego, pierwszego męża Urszuli  

Romerówny. W 1728r. zapis ten powiększono do kwoty 1000 złp. 

W Szpitalu św. Ducha w Sanoku dożywali swoich dni ubodzy obu płc i,  

wywodzący się nie tylko ze zubożałego mieszczaństwa, lecz także chłopów, 

a nawet zbiedniałe j sz lachty. 



W opisie w izytacj i dekanalne j z   1745r. zamieszczono tzw. „Ordynację  

w sprawie wyżywien ia ubogich przy kościele szpitalnym sanockim według  

wizytacji genera lnej z  1685 roku”.  

W świetle tego interesującego dokumentu, mieszkańcy szpitala 

otrzymywali następujące posiłki:  w niedzielę – sztukę mięsa, do tego groch  

lub jarz ynę, w  poniedziałk i, wtorki  i czwartki – jarzynę na s łoninie  i kaszę  

z masłem, we środy i soboty – barszcz, kaszę z masłem, albo jarzynę, w 

piątki – barszcz, albo kaszę bez omasty. Ponadto każdy z pensjonariuszy 

otrzymywał chleb żytn i raz na tydzień, wartości 3 groszy  oraz kwartę oleju  

na tydzień podczas postu. Wszystko, co ubodzy mogli przysporzyć sobie z 

jałmużny szło do wspólnej spiżarni i wspólnej kasy, a nie do 

indywidualnego podziału. Szpital otrzymywał w zimie dwie fury drzewa 

opałowego na tydzień z lasu mie jskiego.  

Ten sam protokół powizytacy jny z  1745r. podaje, że stojący  na 

przedmieściu Sanockim Kośc iół Szpita lny był murowany z kamienia, kryty  

gontem oraz otoczony niewielkim cmenta rzem, a wewnątrz posiadał liczne  

sprzęty i paramenty kościelne.  

Dom proboszcza szpitalnego stał przy kościele, był budowlą drewn ianą 

dwukondygnacyjną, a otacza ły go budynki gospodarcze: Sta jnia, chlewy,  

stodoła, a w nich para wołów, dwie krowy, wóz, pług, brony oraz siano, 

słoma i zboże. Prepozyt szpitalny, czy li proboszcz posiadał 15 poddanych 

chłopów – czynszowników, opłacających rocznie od 4 do 8 złp. Budynek 

samego Szpitala św. Ducha usytuowany był naprzec iwko kościoła, był  

drewniany o dwóch izbach, dwóch sieniach, komnac ie i komórce.  

Z późniejszych proboszczów szpitalnych należy wymienić: ks. Pawła 

Grabowskiego (1685), ks. Franciszka Józefa Goźlińskiego (1699) i ks. Jana 

Krupskiego (1716). W latach 1745 – 1768, ks. Franciszka Dutkiewicza 

przybyłego z Brzozowa, a w 1772r.,  ks. Bronkowskiego. 

 



Era absolutyzmu austriackiego i  germanizacji 

 

Szpital Ubogich św. Ducha i Kośció ł Szpitalny pod wezwaniem 

Narodzenia Najświętszej Marii Panny dotrwały tylko do czasu zaboru 

austriackiego.  

Po pierwszym rozbiorze Po lski, austr iackie  władze zaborcze likwidowały 

tego rodzaju fundacje.  W związku z tym C.K. Urząd Cyrkularny w Sanoku 

wydał dnia 20 maja 1787r. następujące ogłoszenie: „Ogłasza się za 

rozkazem Krajowego Gubernium, że n iepotrzebny kośc iółek murowany na  

Przedmieściu Sanockim stojący,  dnia 24 mies iąca ma ja przez li cytację  

sprzedany będzie”.  

W takich to okolicznościach Sanok postradał się cennego zabytku 

gotyckiego z XIV wieku oraz kilkaset lat funkc jonującego Szpitala św.  

Ducha dla ubog ich i ka lek. Szpital upadł, ponieważ zaborca w osobie  

cesarza austriack iego, Józefa II , z likwidował podstawę materialną jego 

istnienia, czyl i posiadane dotychczas uposażenie i przekazał je na tzw. 

Fundusz Relig ijny.  

Z Funduszu tego nabyła uposażenie szpita la sz lachc ianka Szalańska,  

a od niej odkupił Walenty Tchórznicki. W aktach rodowych Tchórznickich 

zachował się wykaz sprzedanych placów mieszczanom sanockim, 

należących uprzednio do probostwa szpitalnego, a które w 1787r. Walenty  

Tchórznicki kupił w ca łości za kwotę 1726 złp. 

Drugą inwest ycją był Szpital Powszechny w Sanoku, którego dzieje warto 

dokładniej opisać. Powstał  po III rozbiorze Polski, a przeznaczony był,  

jako lecznica dla ludności cywilne j całego cyrkułu sanockiego.  

W zachowanej  w Muzeum Historycznym w Sanoku histor ii sp isanej  w 

1895r. na podstawie starszych  dokumentów wynika, że  Katarzyna  z 

Cieszanowskich Łobaczewska dokumentem wystawionym w Sanoku dnia 15 

lipca 1795r. odstąpiła  w formie daru,  kupiony w drodze li cytac ji dom wraz 

z placem od małżeństwa  Katarzyny i Teodora Badowskich położony w 

Sanoku na Przedmieściu Krośnieńskim pod numerem 56 – chirurgowi  

Janowi de Hanke ówczesnemu fizykowi cyrkularnemu, czy li lekarzowi  



powiatowemu z t ym warunkiem, że ma on stanowić raz na zawsze własność  

funduszu szpitalnego i że ma w nim być urządzony szpital,  którego Sanok 

od kilku lat nie posiada. Dom ten był w kiepskim stanie technicznym. W 

związku z tym chirurg Jan de Hanke odwołał się do ofiarności okolicznej 

sz lachty o pomoc na pokrycie kosztów remontu.  

Jak informują nas zachowane dokumenty z 1800r. taką pomoc otrzymał, 

a udzielil i je j podpisani na tym dokumencie: Aleksander hr. Jaworski, Adam 

de Truskolaski, Marianna i Wincenty Kochanowscy, Ignacy z Kulczyc  

Wisłocki,  Franc iszek Truskolaski,  Tadeusz Górski,  Justyna  z Dąbrowskich  

Tyszkowska, Paweł z Tyszkowic T yszkowski, Jan z Tyszkowic  Tyszkowski, 

Onufry Truskolaski, Józef z Kozahitów Giebułtowski, Stanisław 

Kochański, Stanisław Szyszkowski i inni. 

Z pomocą wyżej wymienionych ofiarodawców oraz własnej pracy, 

chirurg J an de Hanke wyremontował i adaptował otrzymany w darze dom. 

Składał się t eraz z sześciu pokoi i j ednej dużej sa li przeznaczonej i  

poświęconej na kaplicę szpitalną.  

Dom ten po licznych remontach i przeróbkach zachował się do czasów 

nam współczesnych. Obecnie mieści si ę w nim Dom Modlitwy Wspólnoty 

Zielonoświątkowej – Zbór w Sanoku.  

Dzięki pomocy jeszcze innych ofiarodawców szpital wyposażony został 

w odpowiedni sprzęt, jak łóżka, szafki, krzesła, sienniki, pościel,  bieliznę  

itp. 

Szpital Powszechny w Sanoku leczył teraz chorych „na weneryę i 

pokąsanych przez wściekłe psy, a służyć mia ł dla chorych z całego cyrkułu  

sanockiego”. Chirurg Jan de Hanke mając wyremontowany i odpowiednio 

wyposażony szpital,  leczył chorych pokrywając wydatki z  dobrowolnych 

składek, a ponadto zabiegał  o zwiększenie funduszu szpitalnego  jaki  

przysługiwał tego rodzaju placówkom leczniczym.  

Lekarz powiatowy, Jan de Hanke jest dobrym przykładem lekarza 

f ilantropa, ponieważ leczył chorych pokrywając wydatki z  dobrowolnych 

składek. 



Tymczasem w październiku 1800 r. czytamy w histori i szpitala, „gdy 

zamek sanocki, w którym mieścił się urząd cyrkularny grozi ł zawaleniem,  

zmuszony był Jan de Hanke, mimo sprzeciwu i protestów ustąpić z 

zajmowanego przez siebie budynku i oddać go na potrzeby cyrkułu”.  

Na tę okoliczność spisany  został kontrakt dzierżawny,  mocą, którego 

biura te mia ły pozostać w budynku szpitalnym tylko jeden rok, a władza 

cyrkularna  mia ła opłacać rocznie t ytułem czynszu dzierżawnego 300 

florenów.  

Chirurg,  Jan de  Hanke zaproponował,  aby dla chorych na  ten  okres 

postarać się o inne pomieszczenie, lub aby władza cyrkularna zarządziła w 

drodze szarwarkowej zwiezienie z lasów rządowych drewna budulcowego i  

wybudowała tymczasowy szpital.  

Wszystkie prośby i żądania pozostawały bez echa. Płaciła  jedynie czynsz 

w wysokości 300 f lorenów rocznie. Nie dotrzymała umowy, co do terminu 

dzierżawy, gdyż po upływie roku wcale biur z budynku szpitalnego nie 

zabrała, co dało powód chirurgowi, Janowi de Hanke do wnoszenia skarg i  

zażaleń do najwyższych instancji we Lwowie i Wiedniu, a to i z  tego 

względu, że budynek przez złe użytkowanie coraz większej ulegał  

dewastacji.   

Wszelkie starania podejmowane w celu odebran ia na powrót budynku 

szpitalnego nie  odniosły skutku, chyba  tylko ten  jeden, że  z powodu 

zatargu, powstało między c.k. starostą sanockim Johanem Xawerym 

Kajetanem Freiherr von Linkerem, a chirurgiem Janem de Hanke 

nieporozumienie, co sta ło się powodem do przeniesienia chi rurga  w drodze 

służbowej w charakterze f izyka cyrkularnego do Przemyśla, gdzie w 

krótkim czasie przykrościami i niepowodzeniami zdrowie utrac ił i w  

prowadzonym przez siebie szpitalu w Przemyś lu zmarł. 

Biura Urzędu Cyrkularnego w Sanoku pozostawały w budynku 

szpitalnym aż do 1812 roku i dopiero,  gdy dom grozi ł zawaleniem,  

przeniesione zostały na powrót do zamku, a budynek szpitalny pozostał  

bez opieki, ponieważ wymagał r emontu. Podczas dwunastoletniego  

użytkowania budynku szpitalnego przez urząd cyrkularny, zniszczeniu  



uległy również sprzęty i wyposażenie szpitalne. Sanok nadal pozostawał 

bez szpitala. 

Urzędowy wykaz  stanowisk w cyrkule  sanockim wymienia  w tym czasie 

trzech lekarzy i jedną akuszerkę. Lekarzami w tym czasie byli:  G. Altner – 

chirurg  powiatowy (1818), E. Piwocki – l ekarz powiatowy, K. Kostecki  – 

lekarz okręgowy, E. Karny – kreiswundrzat (1836) oraz M. Lewicka – 

akuszerka (1836). 

W 1844r. obsada lekarska w Urzędzie Obwodowym w Sanoku 

przedstawiała się następująco: Kasper Kostecki – lekarz obwodowy, dr 

Józef Hrebendo – lekarz powiatowy i objazdowy, Franciszek Karny – 

operariusz  

i Maria Lewicka kwalif ikowana akuszerka.  

W 1832r. na polecen ie cesarza Franciszka I , przybył z Wiednia do 

Sanoka wraz z dziesięc ioma innymi rodzinami niemieckimi w celach  

germanizacy jnych, lekarz wszechnicy wiedeńskiej dr Johan Georg Rapf 

wraz z żoną Józefą nauczycie lką. Gdy usiłowan ia germanizacyjne po 1848r. 

ustały został nawet burmistrzem Gminy Miasta Sanoka (1865-1867).  

Zdecydowana większość przybyłych  rodzin polonizowała s ię. Dn ia 22 

kwietnia 1843r. dr Zahar z Czern iowiec przedłożył c.k. staroście  

sanockiemu, Janowi Jerzemu Ostermannowi projekt urządzenia w Sanoku 

nowego szpitala na wzór istniejącego w Czern iowcach. Niestety  

przedłożony projekt nie znalazł uznania władz. 



Autonomia Galicyjska 

 

Zachowany dokument z 14 lipca 1845 r. informuje nas, że władze 

cyrkularne zainteresowały się wreszc ie funduszem szpitalnym i ponownie 

uruchomiły Szpital Powszechny w Sanoku. 

W latach 1845 – 1857 zmieniał kilkakrotnie mie jsce  lokalizac ji,  a idea dr 

Zahara urzeczywistniona została dopiero w 1857r.,  kiedy to z funduszu 

szpitalnego złożonego z czynszów płaconych przez cyrkuł oraz z opłat  

skarbowych wynoszących łącznie 2884 florenów wynajęto rea lność u dr 

Ignacego Terlek iego na Posadzie Sanockiej pod numerem 12.  

Na podstawie zarządzenia c.k. starosty sanockiego, Karola von 

Krauzberga szpital ten otrzymał status Szpitala Powszechnego w Sanoku, 

któremu ustalono za dzienne leczenie taksę na 24 kreuzerów.  

 

Ponadto ułożono statut dla personelu i określono jego płace: 

 

•  posadę zarządcy szpitala z płacą  200 złr. rocznie 

•  lekarza szpitalnego z płacą  100 złr.    „ 

•  nadzorcy chorych z płacą  60 złr.      „ 

•  dwóch dozorców z płacą po  30 złr.      „ 

•  dwie dozorczynie z płacą po  24 złr.      „ 

•  jednego kucharza z płacą  36 złr.      „ 

 

Pod przewodnictwem c.k. sta rosty powiatowego, Karo la von Krauzberga 

oraz rekrutu jącego się z Rady Miejskiej  Sanoka aktywu wybrano nowy 

Zarząd Szpitala Powszechnego w Sanoku w skład, którego weszli:  chi rurg  

Ignacy Kahane, jako zarządca, a Johan Georg Rapf, jako lekarz ordynujący. 

Najjaśnie jszy Pan  Franciszek I  w  1834r. wpadł na  pomysł  by  osiedlić 

kilkaset młodych rodzin niemieckich w Ga lic ji w ce lach germanizacy jnych.  

Każda z nich otrzymała 1000 florenów i dwa kryt e wozy. Po  

dwutygodniowej  podróży zajecha ło na  rynek sanocki  osiem rodzin. Wśród 



nich rodzina Rapfów. Pierwsze wrażen ie  nie  mogło  być  dodatnie, ponieważ 

żona doktora zapytała „Johan, das ist doch keine  stadt?” (Gdzie jest to  

miasto?). 

W rynku dano dom doktorowi J. G. Rapfowi, który przyjechał z żoną i 

jej siostrami Hanną i Nitz i Loegler. Na rynku rosła trawa, pasły się kozy i 

świnki. Przed part erowymi domami sta ły  długie  ławki  przeznaczone dla  

sąsiedzkich pogadanek. Doktor Johan Georg Rapf mianowany został 

lekarzem miejskim, a jego żona dyrektorką trzyklasowej szkoły żeńskiej.  

Miała uczyć języka niemieckiego i robót ręcznych. Doktor mia ł wielu  

pacjentów z Sanoka i okol icy.  Jego życzliwość i solidna p raca p rzysparzały  

mu wiele sympati i.  W końcu poproszono go by przyją ł godność burmist rza 

gminy i miasta Sanoka (1865-1867r).  

Z biegiem lat zaczęły przychodzić w rodzinie Rapfów dzieci:  Karol, 

Jerzy, Józefa, Julia, Leontyna i Edmund. Dzieci już w pierwszym pokoleniu 

polonizowały się, z  wyjątkiem Karo la, który poległ, jako oficer austri acki w  

wojnie austri acko - pruskiej pod Sadową w 1866r. Dr J.G. Rapf miał dużo 

szczęścia. Chc iał koniecznie pojechać do Wiednia na uroczystośc i ku czci  

austriackiego marsza łka Radeckiego. Była  to kosztowna podróż. Zdarzyło 

się j ednak, że doktor leczył w ma jątku Liszna za Sanem dwie stare panny,  

które z wdzięczności zapisały mu swój majątek ziemski, którym nie umiał  

zarządzać i sprzedał go za trzy tysiące gu ldenów. Doktor kupił konie i  

powóz i pojechał  do Wiednia,  co  sprawi ło mu wielką radość  odwiedzając  

krewnych i znajomych. 

 

 



Wracając kup ił sześć ś ciennych 

zegarów rozmaitego gatunku dla  

każdego dziecka po jednym.  

Doktor J.G. Rapf, absolwent 

wiedeńskiej wszechnicy l ekarskiej  

prowadził w Sanoku długo letnią  

praktykę lekarską. Pewnego  

wrześniowego dnia poszedł się  

kąpać w Sanie, przeziębił się, co  

stało się  przyczyną  jego zgonu w 

1880r. 

Szpital Powszechny w Sanoku 

przechodził różne koleje,  

przenoszony był z mie jsca na  

miejsce, nie mając swojego  

stałego pomieszczen ia.  

W okresie tym nawet fundusze 

szpitalne mala ły.  Kiedy 

przejmowała go w 1868 r. pod 

swój zarząd Gmina Miasta Sanoka 

był mocno  obciążony d ługami, a  

opieka lekarska pozostawiała w  

nim wiele do życzenia.  

Chorzy za nic  w świec ie nie chcie li porzucić  domowego łoża boleśc i  

i dać się zawieść do szpitala. Tam umrę woła ł pacjent w rozpaczy, ale gdy z 

biegiem czasu ten i ów wróci ł po chorobie zdrów i cały, szpital przestał  

być postrachem, zaczą ł zapełniać  się  chorymi, ale to  odnosi się  do 

późniejszego okresu. 

Lecznictwo otwarte opiera ło się na indywidualnej działa lności l ekarzy, 

którzy praktycznie byli niedostępni dla ludności niezamożnej.  

Jeszcze w 1897 r. na j ednego lekarza medycyny przypadało k ilkanaście 

tysięcy osób, dlatego przesądy i zabobony lecznicze były bardzo 

Johan Georg Rapf – lekarz ordynujący szpitala 
powszechnego w Sanoku 

 



rozpowszechnione, a walka z nimi była niezmiernie trudna i to przez długie  

lata, gdyż zakorzenione od wieków, przechodziły one z pokolenia na 

pokolenie.  

Byli więc specjal iści od zamawiania różnych chorób, od „spalania róży”, 

zajmowały s ię t ym baby.  Nie  brakowało t eż „babek”,  co to „po kobietach  

chodzą” intymnych rad udzielają, porody odbierają, ciąże domowym 

sposobem przerywają. Cyrul icy cięt e bańki stawia li wszystkim zgłaszającym 

się chłopom. 

Brud i zawszenie było powszechne. Ludność tak była do wszy 

przyzwyczajona, że ich obecność  wcale jej  nie  raziła . Niektórzy nie  kąpali  

się dosłownie  przez ca łe życie. St ąd szerzenie s ię chorób zakaźnych t yfusu 

i cholery. 

Emilia Słuszkiewicz, urodzona 

w Sanoku w 1888 r. ,  znana 

pamiętnikarka dziejów Sanoka 

pisze:/.. ./ W swych szczęśliwych 

latach dziec ięcych  były i  bolesne 

dnie, gdy zabola ł dziurawy ząb. 

Co się wtedy nie przykłada ło i 

nie wpychało w dziurę  zęba: 

śliwkę suszoną, mielony pieprz, 

ale to nie pomagało. 

Zewnętrznie nac iera ło się 

norwotonem, który był wtedy 

uniwersa lnym lekiem na 

wszystkie choroby. Ząb uparcie 

bolał. Nie było inne j rady, sz ło 

się do cyrul ika (fryzjera) 

Gotdanka. Zawiadomiony, że w 

kuchni czeka  pacjent, odchodził  

od swoich klientów, którym 
Dr Stanisław Zygmunt Edelheit – Klaran (1861r. – 

1914r.) 



strzygł włosy lub goli ł brodę, bra ł w ręce szczypce i raz dwa i już w dziąśle  

zęba nie było. Robił to tak sprawnie i szybko, ze nie  było nawet czasu  

spostrzec tego, że ani rąk przed operacją nie mył, ani narzędzia nie 

dezynfekował. To bagatela,  grunt, że ząb był wyrwany. I  tak j eden ząb po 

drugim szedł do śmietnika, bo co innego można było zrobić.  

Dentysty w ogóle nie było w Sanoku, a kto chcia ł ratować zęby musia ł 

jechać do Przemyśla, a le kogo było stać na to. Dopiero na początku XX w. 

z jawił się w Sanoku pierwszy dentysta dr Salomon Atlas. Za wyrwanie zęba 

u cyru lika płaciło się 4 centy i człowiek miał spokój do śmierci/.. ./ . 

Druga odsłona medycyny ludowej. Żył w Haczowie gospodarz Stepek 

bardzo szanowany przez wszystkich okolicznych wieśniaków. Złamał ktoś 

nogę, rękę  lub  kręgos łup jazda do Stepka, a raczej  Stepek  do chorego,  

wymaca, przekręci w deseczki umieści i w krótkim czasie ręka, noga,  

kręgosłup zdrowy. 

Jeden z sanockich lekarzy zaskarżył St epka, że nie posiada studiów 

medycznych i nie ma prawa leczyć złamań  kończyn. Odbyła się rozprawa  

sądowa, Stepka skazano na więzienie. Poszedł odsiadywać wyrok, ale jego  

oskarżyciel dr Stan isław Zygmunt Edelheit w 1913 r. złamał nogę w czasie  

gołoledzi. Zaskarżył miasto za  niedbalstwo, bo uli ce n ie były posypane 

piaskiem. On zaś tymczasem c ierpia ł f izycznie, bo wprawdzie z łożono mu 

kości w szpitalu, ale kiepsko. Trzeba było ponownie składać  

skomplikowane złamanie w b iodrze. Nie wierzył już kolegom po fachu,  

prosił by zwolniono z więzienia St epka, bo nikt inny mu n ie dogodzi. 

Przyszedł Stepek  

i naprawił to, co lekarze zepsuli.  Niestety wywiązały się komplikacje, dr 

Stanisław Zygmunt Edelheit /1861,dypl.1890/ zmarł 25 czerwca 1914 r. 

Zarządcą Szpitala powszechnego w Sanoku w t ym czasie był  Jul ian 

Hermann, a lekarzem ordynującym dr Józef Demytrykiewicz.  

Szpital sanocki stale c ierpia ł na niedobory f inansowe.  

Lokowano w nim przeważnie  chorych ubog ich, od których nie można 

było ściągnąć należności za leczenie. Wie lu z nich podawało nieprawdziwe 

miejsce sta łej  przynależnośc i.  Korespondencja  z Zarządami Gmin  



Wiejskich Jednostkowych, z których rzekomo pochodzili chorzy nie  

kończyła się  uiszczen iem należności, bo wykazywano fałszywość danych o  

gminnej przyna leżności  leczonych osób.  Dochód Szpitala  Powszechnego w 

Sanoku w 1868 r. wynosił 1242 złr. ,  wydatki zaś 1471 złr. Niedobór w 

kwocie 229 złr. musiała pokryć Gmina Miasta Sanoka z własnych 

dochodów. 

Wartość majątku Szpitala Powszechnego w Sanoku wynosiła 4725 złr. 

Niedobory f inansowe szpitala sanockiego  wyrównywano od czasu do czasu.  

Podczas prac przy budowie linii  kolejowej łupkowskiej /1872/,a później 

transwersalne j, biegnącej z  Jasła do Zagórza przez Sanok /1884/, gdzie 

wypadkowość była bardzo duża, a  konsorcja kolejowe płaci ły za  pobyt w  

szpitalu swoich pac jentów. Za leczenie swoich pacjentów płac iły także 

Kasy Chorych lub bezpośrednio pracodawca, czego dowodem jest 

zawiadomienie następującej tr eści:  „Magistrat Kró lewskiego Wolnego  

Miasta Sanoka” w 1908r. przekazuje na rzecz Szpitala  Powszechnego w 

Sanoku kwotę 36 koron i 40 halerzy za leczen ie furmana mie jskiego,  

Jędrzeja Szpaka”. 

W 1874 r. Wydział Krajowy we Lwowie mianował lekarzem ordynującym 

w Szpitalu Powszechnym w Sanoku dra Mariana Krzykowskiego oraz 

podwyższył taksę opłat za leczenie w ten sposób szpital podźwignął się z 

upadku finansowego, w jakim przez w iele lat znajdował s ię. Oprócz 

prowadzenia Szpitala Powszechnego, miasto od czasu do czasu musiało 

tworzyć szpitale zakaźne.  

W 1871r. wskutek zagrożenia  Gal icji  epidemią cholery, założono  

w Sanoku Szpital Choleryczny pomieszczony w baraku w dzielnicy  

„Wójtostwo” dla osób dotkniętych tą chorobą.  

W roku następnym powołano sta łego przełożonego tego szpitala, a całe 

miasto podzielono na rejony. Każdym rejonem opiekował się delegat,  

najczęściej radny miasta, który  kontrolował wykonanie  wydanych  

zarządzeń.  

W związku z tą epidemią  Rada Miejska w Sanoku postanowiła 

przeprowadzić dezynfekcję m iasta, a burmistrza upoważni ła do 



podejmowania wszelkich działań organizacyjnych i f inansowych w celu  

opanowania rozprzestrzeniającej się cholery. Mimo tych zabiegów epidemia  

cholery zebra ła pokaźne żniwo w Sanoku i okolicy. W lipcu 1892 r. 

ponownie pojawiła się w Sanoku epidemia cholery. Na tę okoliczność Rada 

Miejska w Sanoku podjęła uchwałę,  aby  zakupić dwie lektyki  do 

przenoszenia chorych, zakupiła 100 kg. kwasu karbolowego,  polec iła  

oczyścić kloaki i rowy obok domów biegnące, które t eż były kloakami oraz 

wydrukowała 400 plakatów  

z odezwą do właściciel i realnośc i o szczególne zachowanie czystości.  

W 1879r. w sanockim więzieniu wybuchła epidemia tyfusu plamist ego. 

Chorych więźniów umieszczono w Szpitalu Powszechnym w Sanoku.  

W 1878 roku rozpoczęto budowę nowego Szpitala Powszechnego w 

Sanoku, a to dzięki poparciu Wydziału Krajowego we Lwowie, zachęty dr 

Jana Sawickiego –  Inspektora Szpitali  Krajowych we Lwowie i  

niezmordowanym zabiegom c.k. starost y sanockiego, Leona  Studińskiego,  

Marszałka Powiatu Sanockiego, Zenona S łoneckiego, a  w szczególności  

burmistrza królewskiego wolnego miasta Sanoka, Cyryla de Jaxy  

Ładyżyńskiego, lekarza miejskiego dra Mariana Krzykowskiego, Ludwika  

Świerczyńskiego, sekretarza miejskiego i innych obywateli m iasta Sanoka.  

 



 
Dokument  erekcyjny Szpitala Powiatowego w Sanoku z  dnia 28 ma ja 1878 

 



Komisje do spraw budowy szpitala t ak mie jscowa,  jak i  przysłana przez 

Wydział Krajowy we Lwowie nie uznały łąki „Łada” za odpowiednie  

miejsce pod budowę nowoczesnego szpitala, mimo, że stanowiła ona 

własność funduszu szpitalnego, l ecz wybra ła nowe mie jsce na  grunc ie t eż 

do miasta należącym na tzw. „stawiskach” o powierzchn i 870 sążni.  

W zamian oddano miastu łąkę „Łada”. W związku ze zmianą lokalizacji,  

wykupiono od Mateusza Beksińskiego i Walentego Lipińskiego kawałek 

gruntu na  urządzenie  drogi dojazdowej  do działki przeznaczonej  pod 

budowę szpitala, a ponadto zbudowano most na Potoku Płowieckim.  

W takich to  okolicznościach przystąpiono do budowy nowoczesnego 

szpitala w Sanoku, zaciągając na ten cel pożyczkę w kwocie 16.000 złr. 

Na parceli na tzw. „Stawiskach” w latach 1878-1879 wybudowano 

następujące obiekty:  budynek g łówny murowany, piętrowy,  składający się  z 

czterech  obszernych s al,  sześciu  separat ek, jedne j kuchni, j ednej łazienki,  

dwóch pokoi na biura dla l ekarzy i zarządcy szpitala,  jednego pokoju na  

mieszkanie dla nadzorcy chorych,  jednego pokoju na salę operacyjną.  

Umieszczono tu także magazyn na b iel iznę oraz ubikac je na part erze i  

piętrze.  

W ogrodzie szpitalnym wybudowano dwa drewn iane wo lno stojące 

budynki na wysokiej podmurówce.  

Jeden z nich przeznaczono na pra lnię  i drewutnię,  a drug i na kostnicę. 

Koszt inwestycji  zamknął się kwotą  25.000 złr. Był  to szpita l nowoczesny i  

wygodny, jak na ówczesne czasy. 

 



 
Kreiskrankenhaus w Sanoku przy u l. Konarskiego –  widok z  czasów okupacji  

h i t lerowskiej 

 

W 1879r. przeniesiono szpital z wynajmowanych dotychczas 

pomieszczeń do własnych budynków na tak zwane „Stawiska”. 

Pomieszczono  

w nim oddział męski i  kobiecy. Oddano też pokoje  dla l ekarzy, sióstr  

miłosierdzia  oraz na aptekę. Uprzednio rozpoczęto starania o wyposażenie  

szpitala w niezbędny sprzęt i urządzenia.  

W Przemyślu po znies ionej f il ii szpitala dla obłąkanych zakupiono 

potrzebną ilość łóżek żelaznych oraz zupełn ie nowe szafki.  

W 1892r. wyposażono dodatkowo szpital w pościel  i b ieliznę  dla 

chorych: uszyto, między innymi 80 koszul, 60 gaci, 100 prześcieradeł, 40 

poszewek, 10 spódnic, 15 sienników, 10 kit li,  10  par pantofli  oraz inną  

potrzebną bieliznę. 

W 1889r. pokryto dach głównego budynku blachą ocynkowaną, a w 

1891r. wybudowano na tej samej parceli dom administracyjny z 

przeznaczeniem na mieszkanie dla zarządcy, magazyn sprzętu i pra lnię, a  

dawną drewutnię  przebudowano i  przeznaczono na barak  dla chorych na  



choroby zakaźne z sześc ioma łóżkami. W 1892r. przebudowano latryny i  

wymurowano dół  kloaczny. 

Fundusz budowy Szpitala Powszechnego  w Sanoku zasil iły następujące 

dochody: 

 

Pożyczka Krajowa   10.000 złr. 

Wydział Powiatowy w Sanoku – przeznaczył  

dochód z kar        2 .000 złr. 

Dobrowolne datki  976 złr. 

Dotacja z Wydziału Kra jowego we Lwowie   1.000 złr. 

Pożyczka zaciągnięta za poręką miasta Sanoka       6 .000 złr. 

                                                    ----- -- - -- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- -- - - 

              Razem:                          19.976 złr. 

  

Stan majątku Szpitala Powszechnego w Sanoku za rok 1892 przedstawiał 

się następująco: 

Majątek czynny:                                                                                               

W realnościach i ogrodzie                                     30.935 florenów 

W papierach wartośc iowych                                    1 .100 f lorenów 

W ruchomościach                                                  4 .517 f lorenów 

                                                     --- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- -- - 

                                               Razem:                 36.552 florenów 

 

Majątek bierny: 

Szpital w Sanoku winien dłużnikom                       10.746 florenów 

Czysty majątek Szpitala                                        25.806 florenów 

                                                         ---- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- 

                                                Razem:               36.552 florenów 

 

Z przedstawionego wyżej stanu finansowego wyn ika, że Gmina Miasta 

Sanoka przejmując Szpital Powszechny w Sanoku w 1857r. właśc iwie prócz 

łąki „Łada” nie przejęła żadnego majątku z funduszu szpitalnego, gdyż 



otrzymane obligacje w wysokości 1.000 złr. ,  przeznaczyła następnie na 

spłatę długów. Majątek Szpitala  Powszechnego w Sanoku powsta ł dopiero  

pod zarządem Gminy Miasta Sanoka. 

W 1892r. rozliczono ostatecznie koszty budowy Szpitala  Powszechnego 

w Sanoku, które zamknęły się kwotą 61.000 złr.  

Na rzecz tej  inwestycj i  partycypowały Rada Powiatowa w Brzozowie, 

Lesku i Sanoku, ponieważ mieszkańcy tych powiatów korzystali z  us ług  

szpitala sanockiego. Lesko jeszcze przed drugą  wojną  światową  nie m iało  

własnego szpitala, najbliższy znajdował się w Sanoku odległym o 11 km, z 

którego korzystali mieszkańcy Leska i powiatu leskiego. 

Drugim zarządcą szpita la był Franciszek  Kuszczak. W dniu 18 wrześn ia 

1888r. burmistrz poinformował radę, ze wybór Franc iszka Kuszczaka na 

zarządcę Szpitala Powszechnego  w Sanoku został zatwierdzony przez 

Wydział Krajowy we Lwowie z roczną płacą 450 złr. 

Po wybudowaniu nowych koszar przez miasto przy ulicy A. Mickiewicza, 

istniejące na „Stawiskach”  koszary, a należące do 4 i 5 Pułku Piechoty  

Liniowej im. księcia Zygmunta na polecenie Wydziału Krajowego we 

Lwowie przekazane zostały w 1909r. na potrzeby Szpitala Powszechnego w 

Sanoku.  

Działał w Sanoku równ ież Szpital Wojskowy, początkowo na 20 łóżek, a 

od 1913r. na 60. Lekarzem wojskowym w Sanoku był dr Leopold Bardach, 

który w intencj i wyzdrowien ia chore j żony postanowił podarować dla  

biednych izrae litów na całuny tyle łokc i bia łego p łótna il e wynosi ł obwód 

żydowskiego cmentarza przy uli cy Jag iel lońskiej.  

Na rzecz Szpitala  Powszechnego w Sanoku zaczęto zapis ywać darowizny. 

Wzrosła liczba pacjentów. Szpital przestawał być zmorą dla ludzi, którzy 

go się bali,  zaczął zapełniać s ię chorymi, więc i tu był ruch. 

Budżet Szpitala w Sanoku w roku 1885 wyniósł  po stronie dochodów 

10.742 złr. ,  a po stronie wydatków 12.463 złr. Niedobór pokryło miasto ze 

swoich dochodów. Kasa szpitala ustawicznie cierpiała  na brak funduszy. 

Rada Miejska w Sanoku w 1908r. wniosła  prośbę do Wydziału  Krajowego o  

przyznanie zaliczki na koszty leczenia ubog ich, bo to oni by li g łównie  



pensjonariuszami sanockiego szpitala w kwocie 8000 koron, jak również 

podwyższenie taksy dziennej za leczenie z jednej korony 30 halerzy na 

jedną koronę 60 halerzy. 

W 1914r. majątek szpitala sanockiego oszacowano na kwotę 62.871 

koron. Dochody roczne wyniosły 38.927 koron, wydatki 37.512 koron. 

Zrównoważenia budżetu szpitalnego dokonał dopiero dyrektor dr 

Włodzimierz Pajączkowski. 

Szpital Powszechny w Sanoku n ie prowadził  własnej kuchni, posi łki 

dostarczał Jankiel Fink, który zazwyczaj wygrywał przeta rg ogłaszany przez 

Radę Miejską w Sanoku.  

 

   

 

 



Koszty żywienia chorych  w latach 1888-1891 przedstawiały się 

następująco: 

 

Koszt 

żywienia 

chorych 

 

Dostawc

a 

 

Rok 

Złr. Centy 

Ilość 

dni 

leczenia 

Przypada 

na jeden 

dzień centów 

Jan Fink 1888 4.250 24 15.812 26.9 

Jan Fink 1889 3.052 70 14.482 21.1 

 Razem 7.302 94 30.294 24.0 

Zarząd 

własny 

1890 3.215 - 16.564 19.4 

Zarząd 

własny 

1891 4.023 96 17.771 22.6 

 Razem 7.238 96 34.335 21.0 

 

Wszystkie kwestie materialne Szpitala  Powszechnego w Sanoku 

regulowała Rada Szpitalna powoływana przez Radę Miejską w Sanoku. Ona 

to rozliczała koszty, decydowała o konieczności prowadzenia nowych  

inwestyc ji,  r emontów kapitalnych i bieżących, zakupów, prowadziła księgi  

funduszu szpitalnego i inne. 

W 1892 r. Rada Miejska w Sanoku powołała do życia sta łą Komisję 

Zdrowotną w składzie: dr  Józef Wienkowski, dr Karol Za leski, Michał  

Słuszkiewicz, Jan Turkowski i Antoni Matejka.  

Wcześniej,  bo w 1891 r. unormowano  płace lekarzy m iejskich 

podwyższając takową z rocznych 300 na 500 złr. 

W latach 1867-1918 pracowali w Sanoku i angażowali się w życie 

polityczne, społeczne i kulturalne lekarze: dr Władysław Skalski, któremu 

Rada Miejska z tytułu zasług położonych około podźwignięcia z upadku 

Szpitala Powszechnego w Sanoku nadała w  dniu 24 sierpnia 1874 r. tytuł  

honorowego obywatela królewskiego wolnego miasta Sanoka.  



 

 
W 1874r. Ma gist rat  Miasta Sanoka nadał  honorowe obywatels two dr Władysławowi 

Skalskie mu za zasługi  położone około rozwoju  Szpitala Powszechnego w Sanoku 

 

Dr Maurycy Drewiński był  aktywnym działaczem Polskiej Partii  Socja l – 

Demokratycznej Gal icji i Śląska i zarazem kierownikiem Kasy Chorych,  

czyli Przychodni Lekarskiej,  dr Karol Zaleski, urodził si ę 1 wrześn ia 1856r. 

w Mikulczynie na huculszczyźnie.  

W 1886 r. przybył do Sanoka i objął posadę lekarza kontraktowego  

w c.k. j ednostce wo jskowej w Olchowcach pod Sanokiem, późnie j został  

lekarzem więziennym, a od marca  1919 r. otrzymał nominację na l ekarza 

miejskiego, pełni ł tę funkcję nieprzerwanie do 2 czerwca 1939r. 

Około 1905r. zaproponował Radzie Miejskiej w  Sanoku, aby  ta 

przeznaczyła sześć mórg l asu mie jskiego koło Królewskiej Studni na Bia łej  

Górze pod budowę Sanatorium Balneo logicznego,  leczenie  mia ło odbywać 

się poprzez branie z imnych kąpiel i.  Rada Miejska tytułem eksperymentu 

zezwoliła j edynie na za łożenie ki lku drewnianych łazienek. Niestety  



eksperyment z  z imnymi kąpielami  nie  udał  się  dr K. Za leskiemu, ponieważ 

znosiły go tylko silne organizmy.  

 

  

Dr Karol Zaleski (1856-1941) W latach 1919-1939r. był lekarzem miejskim 



 

Dr Karol Zaleski był nie tylko wspaniałym lekarzem i społecznikiem. 

Był też ojcem l icznej rodziny. Biografie jego dzieci wpisa ły się na trwale w  

historię miasta Sanoka. Sędziwy dr K. Zaleski zmarł 20 lut ego 1941r. 

Dr Samuel Herzig, urodzi ł si ę w  Sanoku w 1885 r. Studia medyczne 

kończył w 1908 r. we wszechnicy wiedeńskiej.   

Do Sanoka wróci ł ze  sławą 

zdolnego chirurga. Młody 

ambitny lekarz zyska ł sobie  

wkrótce li czną klientelę. W 

1914r wyruszył na wojnę.  

Dostał się do niewo li rosy jskiej,  

przebywał na Kaukazie, skąd w 

1918 r. wrócił do Sanoka i  

objął stanowisko lekarza w 

Kasie Chorych. Odtąd całe  

swoje pracowit e życie spędził  

wśród robotników sanockiej 

„Wagonówki” i i ch rodzin 

sumiennie  ich lecząc.  Żydzi 

lekarze mie li licznych  

pacjentów, bo  znali s ię na  

sztuce leczenia. Nawet o pó łnocy gotowi by li s łużyć choremu.  Wie lka jest  

ich dbałość o pacjenta przez ca ły czas choroby.  

Dużo pracował społecznie, l eczył bezpłatnie dzieci z  ochronki  św. 

Józefa oraz dzieci sanockich izrae litów, za co otrzymywał podziękowania   

z  Kahału i  parafii  rzymskokatolickie j.  Przez w iele lat  pracował w Radzie  

Miejskiej w Sanoku, a także w Izraelickiej Gmin ie Wyznaniowej, czyli  

Kahale. Gdy wybuchła  druga  wojna  światowa,  dr z rodziną wyjechał  do 

Lwowa, by pod koniec 1941 r. wrócić z powrotem do Sanoka, gdzie dalej 

leczył swoich stałych pac jentów. 

Dr Samuel Herzig (1885-1942r.) Lekarz Ubezpieczalni 
Społecznej 



W czasie likwidac ji getta w Sanoku w październiku 1942r. proponowano 

doktorowi kryjówkę w którejś z podsanockich wsi. Z propozycji nie  

skorzystał.Jadąc do Obozu Pracy Przymusowej dla Żydów w Zasławiu,  

który  

w rzeczywistości był obozem zagłady, w miejscowości Zahutyń dr Samuel   

i jego żona Otylia zażyl i truc iznę, wybierając godną śmierć. 

Dr Salomon Ramer , urodził  

się w Sanoku w 1873r. (dypl. 

1898).  

W latach 1907 – 1939r. był 

cenionym lekarzem domowym,  

miał w ielu pacjentów,  prowadził  

praktykę prywatną, pracował w  

Szpitalu Powszechnym w 

Sanoku. Był także lekarzem 

Ubezpieczalni Spo łecznej w  

Krośnie.  

W Sanoku pełnił  wiele  funkcji  

społecznych, wybierany był  

przez wiele lat na  

Przewodniczącego Izrae lickiej  

Gminy Wyznaniowej, czy li  

Kahału. Sta ł na czele  

Towarzystwa „Tochme An iim”,  

które wspiera ło ubogich i  

dotkniętych kataklizmem Żydów.  

W latach 1907 – 1939r. był 

systematycznie wybierany do 

Rady Miejskie j w Sanoku, sta ł na  

czele żydowskiego Klubu 

Radnych. Był  przewodniczącym 

Dr Salomon Ramer (1873-1941r.) Lekarz domowy i 
Szpitala Powszechnego w Sanoku 

Fascymile dr S. Ramera 



Sanockiej Ekspozytury Ligi  Pomocy Przemysłowej, pełni ł też f unkcję  

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Komunalnej Kasy Oszczędności  

królewskiego wolnego miasta Sanoka. 

W dniu 9 września 1939 r. wraz z majątkiem K.K.O. w Sanoku ewakuuje 

się do Lwowa. Po drodze pociąg ewakuacyjny był bombardowany, spaliły  

się nowoczesne pulmany wraz z mieniem. Było wielu zabitych i rannych.  

Dr Salomon Ramer panicznie ba ł się hitl erowców, gdy w czerwcu 1941r. 

ponownie wkroczyli do Drohobycza, zmarł na zawał serca. 

Jego realność w Sanoku położona jest przy ul icy A. Mickiewicza, 

pomieszczenia i ogród zajmuje obecnie bar „Smak”. 

Zagórz był dużym węz łem kole jowym, zatrudnia ł ponad 300 kolejarzy. 

Kwitło tu  życie kulturalne, które skupia ło się przy Towarzystwie  

Gimnastycznym „Sokół”. Pierwszym prezesem „Sokoła” był l ekarz 

kolejowy Dr Józef Galant, a po jego śmierci od 1910r. też lekarz kolejowy,  

dr Jan Puzdrowski. Działało tu kółko teatralne, amatorskie, które 

prowadził kierownik kopalni nafty. Kierowniczką biblioteki li czącej  

kilkaset dzieł była Pani Rolecka, żona naczelnika stacj i kolejowej.  

Genealogia  żydowskich rodów sanockich Herzigów i  Ramerów sięga 

XVIII wieku. Spis właśc icieli domów w Sanoku z roku 1808 wymienia Saula  

Herziga, Jacoba  Schia  Herziga, jako właścicie li drewn ianych  domów oraz 

Samuela Herziga , właśc iciela domu zbudowanego z kamienia i drewna. 

Wymienia t eż Lewora Ramera i Chaima Ramera, właściciel i drewnianych 

domów. Tenże spis domów wymienia „Dom Szpitalny  – Przytułek”  

(Spitalhaus), który istnieje j eszcze po reformie Józefińskie j.  W tym czasie  

obiekt był już bardzo zniszczony i nie nadawał się do remontu. Mieszkało 

w nim jeszcze czterech pensjonariuszy. Spis wymienia jeszcze drug i szpital,  

ale okreś la go jako: „dom chorych” (häpt ishe Brauhaus). J est to szpital  z  

Fundacji Kata rzyny Łobaszewskiej określany, jako „Krankenhaus”. Był  

jeszcze w Sanoku szpital żydowski, który mieści ł się w drewnianym domu. 

Dr Jan Stanisław Jodłowski, lekarz w Sanoku, a następnie w Zagórzu, 

uczestnik Powstania Styczniowego 1863r. Urodzony w 1841r. w Sierpowie.  



Walczył  w Oddziale  Bończy, 

Padlewskiego i Taczanowskiego.  

Za waleczność mianowany 

kapitanem. Po b itwie  pod Kruszyną  

wzięty do niewoli i zesłany do 

Guberni Jenis ejskie j.   

Po uwolnieniu  przybył w 1870r. do 

Galicj i,  gdzie  ukończył  studia  

medyczne i zosta ł doktorem wszech  

nauk lekarskich. 

Dr Jan Puzdrowski, lekarz braci 

kolejarskie j węzła zagórskiego, który  

był ważnym punktem strategicznym 

dla Twierdzy Przemyśl. 

 

 

 

Dr Jan Stanisław Jodłowski – lekarz w Sanoku i 
Zagórzu. Uczestnik Powstania Styczniowego 1863r. 

Dr Jan Kuzdrowski – Lekarz braci kolejarskiej w Zagórzu 



Około 1914r. zatrudnionych było w Zagórzu 300 kolejarzy, dr Jan 

Puzdrowski był założycielem gniazda sokolego w Zagórzu, także jego 

prezesem.  

Z okazji 10-cio lec ia założen ia gniazda sokolego (1894 – 1904), wydana 

została okolicznościowa  pocztówka, która przedstawia  ru iny klasztoru  

Karmelitów Bosych, salę  ćwiczeń brac i sokolej w  Zagórzu oraz podobiznę 

zasłużonego dla Zagórza i  Polski,  dra Jana  Puzdrowskiego,  który wa lczył w  

obronie „węzła zagórskiego” w latach 1918-1919; 

Od 1870 r. dr Józef 

Wienkowski ordynował w 

Sanoku i był dziadkiem 

kilku wybitnych lekarzy, 

którzy urodzili się w 

Sanoku, a to: Prof. dr hab. 

Włodzimierza 

Mozołowskiego – Rektora 

Akademii Medycznej w 

Gdańsku, autora wielu 

prac z zakresu chemii 

lekarskiej, dr hab. Stefana 

Mozołowskiego – 

Ordynatora Szpitala 

Ujazdowskiego w 

Warszawie i osobistego 

lekarza pierwszego 

Marszałka Polski, Józefa 

Piłsudskiego, 

zamordowanego w 

Charkowie. 

Z pozostałych lekarzy należy wymienić: Jacka Jabłońskiego, Józefa 

Demetrykiewicza, Ignacego Kahane, Józefa Standenhausa, Aleksandra 

Prof. dr hab. Włodzimierz Mozołowski otrzymuje doktorat Honoris 
Causa Akademi Medycznej w Gdańsku 



Standenhausa, Stanisława Zygmunta Edelheita, Salomona Atlasa, Emila 

Kozłowskiego, Józefa Kurasiewicza, dr J. Krynickiego. W Sanockim Szpitalu 

Powszechnym pracowali, jako lekarze i dyrektorzy: Jan Jerzy Rapf, Józef 

Krzykowski, Ignacy Terlecki, Tytus Lamer (1852-1899), Jan Radek, Zygmunt 

Nowak, Kazimierz Smoręgiewicz, Izaak Chotiner, Włodzimierz Pajączkowski. 

Rada Powiatowa i Zarząd 

Miejski w  Sanoku w latach 1867 – 

1918r.,  zatrudniali każdego roku 

od dwóch do pięciu po łożnych i  

jednego weterynarza. 

Na rzecz ochrony zdrowia 

pracowali także aptekarze sanoccy.  

Pierwsza wiadomość o istnieniu  

apteki w Sanoku pochodzi z 1563r. 

podaje ją Maurycy Horn w pracy:   

„Z dziejów aptekarstwa w Ziemi 

Przemyskie j i Sanockiej  do połowy 

XVII wieku”. Druga wiadomość o 

istnieniu  apteki „Pod Czarnym 

Orłem” pochodzi z 1760r.,  czyli 

jeszcze z czasów istnienia 

Rzeczypospolitej Szlacheckiej.   

Z 1787 r. zachowało się urzędowe p ismo wysłane do aptekarza Ignacego 

Lywo (Lejwo) w Sanoku, które potwierdza jej istnienie.  

W późniejszym czasie istn ienie  apteki  potwierdzają księgi  hipoteczne.  W 

1839 r. ,  Walerian Szczerbiński, aptekarz, zapisuje  rea lność nr 78 wraz  

z budynkiem murowanym, Józefowi Szczerbińskiemu. Dekret em Kance larii  

Nadwornej z dnia 20 kwietnia 1848 r. apteka została przekształcona na 

aptekę koncesjonowaną,  t j.  pozbywa lną w rodzinie w  drodze kupna  

i sprzedaży. Na t ej  podstawie, s yn Józef Szczerbiński w  dniu 10 kwietnia  

1856r. odsprzedaje tę posesję  wraz z apteką,  Janowi Zarewiczowi i  jego  

żonie Annie z domu Zauffal.  W ten sposób, Jan Zarewicz stał się 

Dr Włodzimierz Pajączkowski (1864-1943r.) 



właścicie lem posesji i apteki  i prowadził ją  przez 30 lat. Cieszył się w  

Sanoku wie lkim poważaniem,  wyb ierano go radnym miasta Sanoka, pełnił  

godność burmistrza i dwukrotnie  wiceburmistrza, współorganizował 

Towarzystwo Oświatowe „Znicz” i  Ochotniczą Straż Pożarną w Sanoku.  

Należał do ludzi zamożnych w Sanoku.  

W Krakowie reprezentował miasto 

Sanok w czasie uroczystośc i 

dwusetnej rocznicy  odsiecz y 

wiedeńskiej  trzechsetne j rocznicy 

Unii Lubelskiej.   

Wspierał materialn ie organizac je 

dobroczynne w tym i Szpita l 

Powszechny w Sanoku, któremu 

kredytował l eki, początkowo 

zapisywał je na hipotece szpitalnej, a 

kończyło się darowaniem długu, za co 

Rada stojąc dziękowała Janowi 

Zarewiczowi.  Dobroczyńca  zmarł w 

maju 1885r.  

 

 

 

W latach  1883 – 1892r. apteką zarządzał 

farmaceuta, Feliks Dobrzyniecki.  

W 1892r. aptekę przejął w dzierżawę, Fe liks Adam 

Giela (1859-1935) z wykształcen ia magist er praw,  

który w roku 1896 zakupił aptekę wraz ze wszystkimi  

należącymi  do nie j inwentarzami, naczyniami,  

przyborami, narzędziami i posesją, czyli z  

dobrodziejstwem całego inwentarza. Z upoważnienia 

mgra Fe liksa Adama Gie li,  jako posiadacza apteki,  

Jan Zarewicz, Właściciel apteki obwodowej  
w Sanoku w latach 1856-1886r. 

Dr Karol Zaleski w 
punkcie aptecznym 

więzienia sanockiego 
około 1890r. 



zarządzali nią w latach  1892 – 1904 fachowi farmaceuc i. Feliks  Adam Giela  

podobnie, jak Jan Zarewicz był w ielkim spo łecznikiem, pełn ił też wiele  

funkcji w  radzie. Był burmistrzem i w iceburmistrzem. Uznaniem jego pracy  

zawodowej i społecznej było nadanie mu w dniu 19 lutego 1914 r. tytułu  

Honorowego Obywatela królewskiego wolnego miasta Sanoka oraz 

nazwaniem jego imieniem jednej z uli c miasta Sanoka. 

Feliks Adam Giela  w 1904r. sprzedał aptekę Tobiaszowi Dawidowi 

Löblowi, a t en z kolei w  roku 1906 odsprzedał ją Marianowi Kawskiemu,  

 a sam przeniósł się do Drohobycza. 

Apteka Obwodowa w Sanoku stale  mia ła swoją s iedzibę w zabytkowym 

dworku o przepięknym wystroju (strop kasetonowy z pięknymi rzeźbami).  

Wewnątrz apteki znajdowały s ię ma lowidła ś cienne, dwie  winiety na  tle  

liści laurowych. W jedne j z nich widniały narzędzia pracy aptekarskiej,   

w drugie j otwarta księga z podniosłą sentencją: „Vita brewis – Ars longa”  

(życie krótkie,  sztuka wieczna). Napis ozdobiony był namalowanym wężem 

i kieli chem, symbolami w iedzy farmaceutyczne j.  

Dworek początkowo usytuowany był przy ulicy Krakowskiej,  a późnie j 

wskutek zmiany nazwy przy uli cy Tadeusza Kościuszki nr 18; 

 

Marian Kawski (1876-1932), absolwent 

„artis pharmaceutice magistrum” 

Uniwersyt etu Jag iel lońskiego. Pracował,  

jako magister farmacji w Wojniczu,  

Nowym Sączu i Lwowie w aptece „Pod 

Złotą Głową” u Piotra Mikolascha, skąd 

otrzymał świetne referencje.  

Rok 1906 był przełomowym w życiu 

Mariana Kawskiego.  

W tym roku zawarł związek małżeński 

z Czesławą Niemetz z Krakowa, kupił  

aptekę i na stałe osiedli ł się w Sanoku,  

Marian Kawski (1876-1932r.), właściciel 
apteki w Sanoku 



gdzie prowadził ją w latach 1906-1932r.;   

W 1914r. powołany zosta ł do wojska  do K.K. Rezerwenspital Sanok, a 

po kampanii wojennej wrócił do rodziny i ograbionej apteki w czasie 

inwazji rosyjskiej 1914/1915r. i prowadził ją do nagłej śmierci w dniu 11 

czerwca 1932r. 

 

 

Zabytkowy dworek z  XVIII wieku, w którym mieściła s ię  apteka Jana Zarewicza a 

później Marian  Kawskiego 

 

 

 



Towarzystwo muzyczno – dramatyczne „Gamba” w Sanoku założone przez Mariana Kawskiego 
wystawiało dla miejscowej publiczności operetki: „Baron Kimmel”, „Gri - Gri” i inne. 

 



Podobnie jak jego dwaj poprzednicy przez wiele lat pełnił z  wyboru 

godność radnego, asesora, wiceburmistrza, a w dniu 29 listopada 1919r. 

wybrano go burmistrzem miasta Sanoka w czasie bardzo trudnym, bo 

szalejące j inflac ji waluty austr iackiej,  katastrofalnego braku żywności.  

W mieście doszło do wystąpień. Ludność domagała się lepszego 

zaopatrzenia w żywność i opał , zahamowania rosnących cen. W powiecie  

trwała wo jna polsko – ukraińska. W 1918r. wstąpił w  skład Straży  

Obywatelskiej,  której celem była obrona Sanoka.  

W 1920r. założył Towarzystwo  Muzyczno – Dramatyczne „Gamba”  

w Sanoku, któremu przewodził przez wiele lat,  krzewiąc kulturę muzyczną  

i teatralną w Sanoku.  

Miarą działalności „Gamby” mogą być tytuły operetek: „Nitouche”, 

„Baron Kimmel”, „Gri – Gri” i inne wystawiane dla sanockiej pub liczności.  

Potrzebne rekwizyt y i instrumenty muzyczne kupował za własne pien iądze, 

próby odbywały się najczęśc iej w jego mieszkaniu.  

Marian Kawski umierając pozostawi ł żonę i czworo dzieci:  s ynów 

Stanisława  i Adama, późniejszych farmaceutów oraz có rkę Wandę – 

farmaceutkę i Jadwigę. Apteka do wybuchu drugiej wojny światowej, jak i  

podczas jej trwania pozostawała w rękach rodziny tj.  żony Czesławy.  

W prowadzeniu je j pomagał syn Stan isław /1913-1996/ i synowa 

Zuzanna z domu Węcławik, która posiadała pełne kwalif ikac je do 

prowadzenia apteki. 

W latach 1932-1934 apteką zarządzał Bolesław Masłowski dypl.1906/, 

później przez parę  mies ięcy 1934 r. ,  Jan  Fe ier.  W latach 1934 – 1938, Jan 

Rudy /dypl.1925/.  

Jego współpracownik iem był Emil Mac iel iński /dypl.1930r./, który 

samodzielnie kieru je apteką w lat ach 1938-1939r. 

Podczas okupacji  hitl erowskie j Aptece  Obwodowej  w  Sanoku nadano 

nową nazwę Kreisapotheke – Apteka Powiatowa. Po wojnie apteką aż do 

upaństwowienia  w 1951r. zarządzała synowa, mgr Zuzanna Kawska   

z domu Węcławik. J ej rodzina wys iedlona została przez Niemców w 1942r. 



z miejscowości  Skierbieszów, powiat Zamość i t u znalazła schronienie wraz 

z rodziną. W prowadzeniu apteki pomagał j ej mąż, Stanisław Kawski. 

W 1951r. apteka została upaństwowiona, a w 1955r. zamknięta.  

W 1963r. zabytkowy dworek, w którym mia ła swoją s iedzibę przez ponad 

100 lat został wyburzony, pomimo tego, że był zabytkiem. Zgodnie z 

życzeniem spadkobierców Mariana  Kawskiego w 1964r. do Muzeum 

Farmacj i w Krakowie przekazane zostały godło apteczne dwugłowy czarny  

orzeł, podręczny sprzęt laboratoryjny, naczynia do przechowywania leków 

szklane i ceramiczne, liczne dokumenty i książki z  zakresu aptekarstwa.  

Do Muzeum 

Historycznego w Sanoku 

w 1973r. trafiło kilka 

tomów receptula rzy,  

które stanowią cenne 

źródło dla badaczy tej 

tematyki. 

Apteka Kawskich w 

okresie okupacj i  

dostarczała leki dla  

żołnierzy Związku 

Walki Zbrojnej  – Armi i  

Krajowej Obwodu 

„San” w Sanoku,  

więźniom Więzien ia  

Karno – Śledczego w 

Sanoku oraz ludności  

żydowskiej 

przebywającej w getcie  

sanockim. 

Drugą aptekę założył w 1905r.,  Piotr Wąsowicz, czyniąc o nią starania 

od 1887r. Jednak Rada Miejska w Sanoku nie popierała tego wniosku,  

oceniając, że jedna apteka miastu wystarczy.  

Właściciel apteki „Pod opatrznością” w Sanoku – ul. Jagiellońska – 
Piotr Wąsowicz z żoną i córką. 



W końcu wyrazi ła zgodę na otwarc ie drug iej apteki „Pod Opatrznością” 

nad Potokiem Płowieckim przy ulicy Lwowskiej,  późniejszej Jagiel lońskiej  

pod numerem 41 w pobliżu Szpitala Powszechnego, prowadził ją  do 

połowy 1912 r. Następnie  odkupił ją Henryk Eisenbach i  kierował nią  aż 

do śmierci t j.  17 czerwca 1930r.  

Następnie odziedziczył ją syn Juliusz Eisenbach /dypl.1928/ i prowadził 

do wybuchu drugiej wojny światowej.  Niemcy po zajęciu Po lski i  

utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa przeję li wszystkie apteki  

żydowskie, w tym i aptekę Jul iusza Eisenbacha. 

Apotheken zur gö” ttli ehen Versehung dostała  się  pod zarząd komisarza 

Zofii Tymczyszynowej – Dołoszyckie j,  urodzonej w 1897r. /dypl.1922/ 

zbiegłe j przed władzami sowieckimi z zajętych wschodnich ziem Polski. Po 

1944r. apteką tą mającą prawa  osobowe zarządzała Natalia  Robakowska, 

wysiedlona przez Niemców z mie jscowośc i Lubraniec, pow. Włocławek. 

Trzecią aptekę założył w Sanoku około 1908 r. ,  Jan Górny, mieśc iła się 

u zbiegu ul ic Zamkowej i  Placu św. Jana w zabytkowym Za jeździe z XVIII 

w. /obecnie ul. Zamkowa nr 2/. 

Według notatki podanej w czasopiśmie „Czas - Galicyjskiego 

Towarzystwa Aptekarskiego” 1914, nr 3, s.42, aptekę tę nabył w 1913r. 

Artur Feuerst ein.  



 
Wejście do apteki Piotra Wąsowicza, a później Henryka i Juliusza Eisenbachów 

 

W latach 1922-1939 aptekę „Pod Gwiazdą” prowadził już, mgr  Jan 

Hipolit Hrabar, konwertyta, urodzony w 1891r. /dypl.1917/. Później 

przeniósł ją do budynku Rady Powiatowej w Sanoku /róg Rynku i ul icy  

Jana Grodka/. 



 
Apteka „Pod Gwiazdą” – mgr. Jana Hipolita Grabara (róg Rynku i obecnej ul. Jana Grodka. Dzisiejsza 

siedziba władz Miasta Sanoka 

 

 

 
W środku siedzi w stroju organizacyjnym aptekarz Jan Hipolit Hraba – prezes sanockiego „Sokoła” 

 



Podobnie jak jego t rzej wielcy poprzednicy: J an Zarewicz, Fel iks Adam 

Giela i Marian Kawski należał do ofiarnych działaczy społeczno – 

kulturalnych Sanoka. Wszędzie był czynny i szczodry.  

W czasie okupacji aptece zmieniono godło z polskiego „Pod Gwiazdą” 

na niemieckie „Ap. zum Stern”. W 1940 r. ,  mgr Jan Hipo lit Hrabar został  

aresztowany i osadzony w obozie KL – Auschwitz , a  później przeniesiony 

do Bergen – Belsen, gdzie zmarł na  kilka dni przed wyzwoleniem obozu 

przez wojska brytyjskie w 1945 r. Po wo jnie żona próbowała wznowić  

działalność apteki, ale nie znalazła odpowiedniego farmaceuty – zarządcy, 

postanowiła ją z l ikwidować. Kontynuacją n iejako t ej apteki do 1951 r. był  

zakład, jaki po wojnie  

prowadził przy u licy K.  

Świerczewskiego /obecnie  

ponownie Jagie llońska/, Józef 

Teodorowicz. 

W Sanoku przy ulicy 3-go 

Maja nr 7, znajduje się 

dotychczas autentyczny 

rezerwat handlowej  

przeszłości miasta. Była to  

drogeria (skład apteczny)  

mgra Jana Hydzika. Drogerie  

na przełomie XIX i XX w.  

były skrzyżowaniem 

obecnych sklepów chemiczno 

– kosmetycznych z apteką, 

oferując przysłowiowe 

„szwarc mydło i powidło”. 

W latach 

dziewięćdziesiąt ych XIX w. 

po ukończeniu studiów we Lwowie mgr farmacji Jan Hydzik wrócił do 

Jan Hydzik, właściciel Drogerii w Sanoku – ul. 3go maja. 



rodzinnego miasta z myślą otrzyman ia zezwolen ia na założenie własnej  

apteki.  N iestet y w  pięciotys ięcznym Sanoku działała  już prężna i  dobrze 

ustosunkowana apteka. 

W tej sytuacji by pozostać przy obranym i wyuczonym zawodzie 

farmaceuty, zdecydował się na prowadzenie własnej drogeri i.   

W tym celu złożył odpowiednią prośbę do władz miasta Sanoka o 

wydanie stosownego zezwolenia.  

Reflektantów było dwóch: mgr Jan Hydzik i Josef Kehlhofer, ale 

koncesję otrzymał J an Hydzik. 

Z braku konkurencj i interes znakomicie rozwijał s ię i przynosił  duże 

dochody. Wynajęte pomieszczen ia wkrótce okazały s ię za szczupłe.  

 
Amfilada Drogerii Jana Hydzika przy ul. 3go maja w Sanoku w okresie międzywojennym 

 

W 1910 r. właścic iel postanowił powiększyć je. Kupił u  sąsiada 

Zilbermana stary dom z placem i w mie jscu t ym postawił kamienicę, której  

parter, piwn ice  i  strych  przeznaczył  na część sklepową i magazyny, a  piętro  

na mieszkanie. 



Jan Hydzik, jako farmaceuta wyrabia ł różnego rodzaju maśc i, mikstury, 

cukierki ś lazowe na kaszel, miętowe na robienie w gębie wiatru i grylażowe,  

wykonywał anal izy chemiczne, sprzedawał bandaże, pijawki sprowadzane z 

Węgier, pudry, kremy, wody mineralne, myd ła, perfumy fi rmy „Coty”.  

Wódki i wina lecznicze . Półki ugina ły się pod ciężarem towaru. 

Sprzedawano także japoński proszek Catol, który zabi jał muchy, p luskwy,  

pchły i wsze lkie robactwo. 

W dzień targowy zjeżdżali do Sanoka ludzie z okolicznych ws i, a z gór 

Łemkowie  i Bojkowie w barwnych  orygina lnych  strojach.  Przybysze  tacy  do 

Jana Hydzika zwracali się per „Panie Doktorze”, często prosil i o różne 

porady, także weterynary jne. Drzwi  drogeri i wówczas nie zamykały  się,  

sklep czynny był od 7 do 22.  

Z jego usług korzystała także intel igenc ja sanocka, ściąga ła wielu 

ciekawych ludzi, np. Adam Didur przyjeżdżał tu, aby zatankować 

samochód, bo stacji  paliw  przecież nie  było.  Kupował w drogerii  benzynę 

w pięciol itrowych słojach. 

W 1931r. zmarł Jan Hydzik, a interes przejęła j ego żona Maria z domu 

Sławińska i córka Helena Czyżowa. Sklep nadal dobrze prosperował. Po  

1944r. z  konieczności zmieni ł profil,  przetrwał j ednak bitwę o  handel, a po  

dawnej drogerii zachowała się j edynie amfi lada i wystrój wnętrza. 

O istnieniu szpitali  wojennych w Sanoku z 1914r.,  zachowały się 

wspomnienia Emili i Słuszkiewicz i dr Danuty Kaczorowskiej.  

Dnia 26 września 1914r. Sanok zajęły wojska rosy jskie dowodzone przez 

gen. Kellera. W mieśc ie wprowadzono godzinę policyjną od 18-t ej do 6 -tej  

rano. Dnia 5 października 1914r. pod naciskiem wojsk austriack ich i po  

kilkugodzinnej bitwie na wzgórzach Glinice, Rosjan ie stawia jąc zac ięty  

opór, opuścil i Sanok, wycofu jąc s ię  w kierunku Mrzygłodu, T yrawy Solne j i  

Olchowiec.  

W dniach 8 i 9 l istopada 1914r. Rosjanie przypuścili  szturm i ponownie 

zdobyli Sanok. Druga okupacja rosyjska trwała od 9 listopada 1914 do 11 

maja 1915 roku. 



Sanok stał się w ielkim obozowiskiem wo jsk rosyjskich. Żołn ierze  grabil i 

sklepy, dewastowali i podpalali domy.  

W mieście zapanował głód, zaczęły szerzyć się  epidemie tyfusu, cholery i 

czerwonki. Miasto wkrótce  przekształci ło się w jeden wielki szpital.  

Rannych i chorych  lokowano w budynkach szkolnych, urzędach i domach  

prywatnych. 

Z lekarzy pozostał w Sanoku jedynie dr Karol  Zaleski, pozostali  dostali 

karty mobilizacy jne i wyruszyli na wojnę lub ewakuowali s ię do Austri i.  

A oto, co pisze  na ten t emat, Emil ia Słuszkiewicz: / .. ./ Znikają Moskale, 

a za to zwożą, a zwożą rannych z pola bitwy.  

Wóz za wozem wyrzuca t ych b iedaków. Jakieś l itościwe serce  i ręce 

wnoszą ich do pustych sal,  gdzie prócz pryczy i słomy niczego nie ma.  

Dali mi znać o tym. Biorę z sobą odważne krewniaczki i idziemy do 

Kasarni /koszary wojskowe – obecna siedziba Zespołu Szkół 

Ekonomicznych, przy ulicy Sobieskiego/. Obraz nędzy i rozpaczy.  

We wszystkich salach na pryczach i podłodze leżą umierająacy.  

Zabiera ich z tego świata, czerwonka, cholera i tyfus. Jęk, sz loch, 

błagalne wyciąganie rąk, skomlenie o ratunek o uśmierzenie  

boleści. . .Wszędzie pełno krwi z odchodów.  

Sienniki i  słoma na  podłodze mokre, wśród te j krwawej zgnil izny 

chodzimy od pryczy  do pryczy  z tą świadomością, że n ic im się ani  ulży,  

ani pomoże.  

Rozdajemy herbatę. Lekarstw żadnych i  nie  ma an i j ednego lekarza.. .  

Umierają na naszych oczach. Rano przywieźli chorych, w wieczór trupy.  

Są wśród nich  Niemcy, Rumuni i,  Moskale,  Węgrzy,  Serbowie, Polacy, 

Rusini, słowem cała monarchia austro – węg ierska. 

Z sanockiej pleban ii przychodzi młody ksiądz Wojc iech Janik. Sam 

ledwo na nogach się trzyma,  chce coś pomóc,  ulżyć, poc ieszyć,  wyprawić  

modlitwą na wiekuistą drogę.  

Dzień za dniem upływa, przywożą coraz to nowych umierających – 

wczorajsi już na cmentarz u.  



Miasto wynajęło jakiegoś gospodarza, który miał konie, ten kładł 

umrzyków na wóz i na cmentarzu składał.  Były to późne dni października 

1914r. . . .   

Na parę godzin przychodziłam do domu, by wypocząć. Wieczorem sz łam 

na nocny dyżur, a już z daleka wita ł mnie p łacz, szloch, j ęki, wycia, nie do 

zniesienia to było.  

Nerwy odmawia ły  posłuszeństwa.  Ostatkiem sił  szłam, bo pchało mnie 

tam coś.. .  Wszyscy wymarli – spoczęli w oddzielnych mogiłach na 

sanockim cmentarzu, po których nie ma dziś znaku. Nikt nie mia ł ani  

głowy, ani si ł,  ani przytomności umysłu, by zanotować imię i nazwisko 

nieszczęśnika.  

Trzeba było przecież donieść rodzicom, gdzie spoczął na sen wieczny, 

syn, ojciec, brat, mąż /.. ./ .  

Cmentarz wojenny z lat 1915-1916 zlokalizowany był w północnej części 

cmentarza mie jskiego  przy u l. Rymanowskiej,  gdzie spoczęło na sen  

wieczny w zbiorowych mogi łach ki lka tys. Żołnierzy różnych narodowości,  

po których dziś już nie ma śladu. 

W 1953r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, prezydium 

Powiatowej Rady Narodowej w Sanoku zobowiązany został do 

przeprowadzenia ekshumacji około trzech tysięcy c iał po poległych  

żołnierzach radzieckich w latach 1944-1945, których prowizoryczne groby 

znajdowały się na  teren ie  ca łego powiatu  sanockiego.  Przystąp iono do 

budowy cmentarza wojennego  dla ekshumowanych żołn ierzy z t erenu 

powiatu sanockiego, który usytuowano na miejs cu starego cmenta rza 

wojennego z czasów pierwszej wo jny światowej. Spec jalna uchwała  

prezydium MRN w Sanoku nr 34/53 z dn. 26 marca 1953r. usankcjonowała 

ten oczywisty fakt wandalizmu. 

Dr. Danuta Kaczorowska: „Wspomnienia o moim ojcu doktorze 

Stanisławie Domańskim”, pisze:,  że jej ojciec dr Stanisław Domański po 

wojennych wędrówkach w czasie p ierwsze j wojny św iatowej wróci ł do 

małego dworku je j babci w Olchowcach.  



Skąd w 1918 r. skierowany zosta ł na kierownika lazaretu,  który 

znajdował się w Sanoku przy ul icy  Zamkowej. Obecnie mieści si ę w tym 

budynku Dom Modlitwy Wspólnoty Zielonoświątkowej w Sanoku. 

 

 
Pensjonariusze Lazaretu Sanockiego w latach 1918-1921r. 

 

O działalności lazaretu nie posiadamy żadnych wiadomości. Zachowała 

się jedynie fotografia, która przedstawia przed głównym wejśc iem 52 

pensjonariuszy w różnych mundurach, posiadających różne nakrycia g łowy,  

przypuszczalnie też różne j narodowości i  9 kobiet personelu  

samarytańskiego. 

Dużym osiągnięciem gospodarczym dla części zachodniej powiatu było 

zorganizowanie w  dniu 16 sierpnia  1876r. uzdrowiska na t erenie Posady 

Górnej koło Rymanowa.  

Istniejące w powiecie niewie lkie uzdrowisko w Szczawnem Kulasznem 

upadło nie mogąc konkurować z uzdrowiskami czeskimi, względnie   

z  rozbudowanym i modnym na terenie Słowacji Bardejowem, dokąd 

wyjeżdżali li czni kuracjusze również z Polski. 



„Uzdrowisko Rymanów” założone zostało przez hr.  Stanisława 

Potockiego – początkowo, jako Zakład Zdrojowo – Kąpielowy. 

Odkrycie źródeł wód mineralnych w Rymanowie nastąpiło w dość 

przypadkowych okolicznościach – pisze o tym Anna z Działyńskich 

Potocka w książce pt. :  Mój Pamiętnik /Kraków 1927, s 216-223/. 

Analizę chemiczną odkrytych wód przeprowadził po raz pierwszy  

w 1876r. chemik nazwiskiem Sławik, który stw ierdził  występowanie w nich  

jodu i soli minera lnych.  

Zawartość procentowa t ych składników była jednak tak niska, że woda ta 

nie nadawała się do eksploatac ji na skalę przemysłową. 

Dalsze poszukiwania doprowadziły do odkrycia na „Kamieńcu” w 

łożysku rzeki Tabor olbrzymiego źródła z wodą zawierającą duży procent  

jodu i że laza. Prof. Pawlewski, a  także w 1880r. Bronisław Radziszewski 

stwierdzili,  że  rymanowskie wody mineralne są to szczawy słonoa lkaliczne,  

zawierające jod i brom.  Ten sk ład chemiczny wody oraz jej  zalet y l ecznicze  

potwierdził chemik wiedeński o światowej sław ie Weselsy.  

Spowodowało to wybudowanie dużego  zakładu zdrojowego. Pomoc przy 

organizacji uzdrowiska okazała Sekc ja Sanocka Towarzystwa Lekarzy  

Galicy jskich, a w szczególności ówcześni l ekarze: Wienkowski, Krzykowski  

i Skalski. Kadrę  wybitnych lekarzy w Rymanowie Zdroju zapoczątkował 

Józef Dukiet /zmarł w 1921r./, lekarz balneolog, spec jalista chorób 

dziecięcych i kobiet,  popularyzator gimnast yki szwedzkiej,  który od1881r. 

praktykował w Rymanowie Zdroju, dając dokładny opis trzech źródeł 

mineralnych w broszurze: Rymanów – Zakład Zdrojowo – Kąpielowy / 

Kraków 1882r./. 

W 1936r. lekarzem sanatoryjnym w Rymanowie Zdrowiu był dr Jan 

Wojtowski. U nowo odkrytego źródła zainstalowano dwie pompy Noela,  

które dniem i nocą pompowały wodę, wyrzucając ją z dużą siłą niedaleko 

źródła, wskutek czego utworzył się tam rodzaj basenu, w którym zbierała  

się woda. W tym to  czasie  pojawi li s ię p ierwsi  kurac jusze,  którzy nie  

czekając na łazienki i ogrzewanie wody, zażywali  kąpiel i w owym 

utworzonym w tak naturalny sposób basenie. Później dopiero wybudowano 



parę kabin kąpielowych, z których korzystali miejscowi ludzie. W 1877r. 

skorzystało zaledwie  300 osób, później l iczba kuracjuszy  zaczęła  szybko 

wzrastać. Już w 1882r. było na terenie uzdrowiska 8 sanatoriów, a liczba 

gości dochodziła do 500 osób. 

Do końca XIX wieku powstało w Rymanowie ki lkanaście w ill i i 

pensjonatów. „Dworzec Gościnny”, zwany później „Domem Zdrojowym”,  

drewniane łazienki i pija lnie wód. W czasie jednego sezonu Zakład potrafił 

już udzieli ć 22 tys.  kąpiel i leczniczych.  Skromnie zapoczątkowany zak ład 

zdrojowy w krótkim czasie stał się ważnym ośrodkiem leczniczym i  

gospodarczym na terenie powiatu sanockiego. 

Kres pięknemu rozwojowi k ładzie katastrofalna  powódź w 1893 roku, 

spowodowana oberwaniem chmury. Wezbrane wody poczyn iły ogromne 

spustoszenie i omalże nie doprowadziły do zupełnego zniszczenia źródeł  

mineralnych i z likwidowania samego uzdrowiska.  

Kolejną klęską żywiołową był pożar, który na dwa lata przed wybuchem 

pierwszej wojny światowej strawi ł niemal całą część uzdrowiska położoną 

na prawym brzegu rzeki Tabor. Pierwsza wojna światowa dopełn iła m iary  

zniszczenia, i to do tego stopnia, że dopiero od 1935r. można mówić o 

normalnym funkc jonowaniu  uzdrowiska, które  niestet y skończyło się wraz 

z wybuchem drugiej wojny św iatowej. Po 1945r. znów przystąpiono do 

odbudowy spalonego i zdewastowanego uzdrowiska w Rymanowie Zdroju. 

W Rymanowie, mieście w erze przedautonomiczne j była t ylko jedna 

kwalif ikowana akuszerka. Poprawa zaczęła się w dobie autonomii  

galicyjskie j.  Jeszcze  w 1870r. w Rymanowie  był  tylko jeden ch irurg , ale pod 

koniec XIX wieku praktykuje tu na sta łe l ekarz, a do 1935r. ich liczba 

wzrasta do trzech. Byli nimi: Ignacy Bieleck i /1862r.,  dypl. 1888r./ - 

internista, Konstanty Ciepły /1898r.,  dypl. 1930/ - internista i ginekolog  

oraz Emanuel Fraenkel  /1892r.,  dypl. 1917r./ - lekarz ogólny domowy z 

ramienia Ubezpieczalni Społecznej. W Rymanowie było 450 osób 

ubezpieczonych. 

 

 



 

 

 

 

 

Odznaczenie orderowe otrzymuje dr Ignacy Bielecki z Rymanowa, liczący 103 lat 

 

 



 

 

Dr Ignacy Bielecki mieszkał i praktykował w Rymanowie. 
Żył 105 lat 



Okres międzywojenny  1918 – 1939 

 

Lekarzami powiatowymi w Sanoku w latach 1918 – 1939 byli:  dr Wiktor 

Robel, dr Antoni Dorosz /1888, dypl.1918/, a następnie dr Jan 

Kurasiew icz. 

 

 

 

Lekarze sanoccy w okresie międzywojennym. Stoją od lewej: dr Salomon Ramer (drugi), dr Kazimierz 
Niedzielski (trzeci), dr Samuel Herzig (czwarty), dr Stanisław Domański (piąty) i dr Antoni Dorosz (siedzi 

drugi od prawej) 

 

Dyrektorami Szpita la Powiatowego w Sanoku byli w latach 1918-1920, dr 

Jan Porajewski,  konwertyta, nazwisko rodowe Ganz, przyją ł chrzest,   

a na chrzcie święt ym imię Jan i nazwisko Porajewski.  

Znany był w Sanoku, jako lekarz f i lantrop. W lat ach 1928-1929 pełni ł 

godność burmistrza Królewskiego Wo lnego Miasta Sanoka. Wybrany na to  

stanowisko jednomyślnie przez Radę Miejską.  



Z powodu nieulecza lnej choroby w dniu 27 kwietnia 1929r. złożył 

rezygnację z pełnionej godności, a  w dniu  10 maja  tegoż roku popełnił  

samobójstwo, zastrzelił się we własnym domu. 

W 1918r. dr Stanisław 

Domański /1888, dypl.1912/ 

wrócił  z  wojennej tułaczki do 

pod-sanockich Olchowiec,  

skąd powołany został na 

stanowisko kierownika 

lazaretu wo jskowego, który  

usytuowany był w obiekcie  

obecnego Kośc ioła Wspólnoty  

Zielonoświątkowej w Sanoku.  

W 1920r. mianowany został 

dyrektorem Szpitala  

Powiatowego  w Sanoku, a  na  

jego zastępcę powołano dr  

Kazimierza Niedzielskiego.  

Podczas zabiegów chirurgicznych obaj ci l ekarze współpracowali ze 

sobą, asystowały im  siostry zakonne, które pełniły s łużbę niezależnie  od 

godzin pracy, pory roku i  dnia. Były  wszechstronne,  prowadziły  

gospodarstwo szpitalne, kuchnię,  opierunek, sprzątanie nie pomijając  

strony medycznej, asystowały przy zabiegach chirurgicznych, robiły  

opatrunki, dyżurowały w nocy. Operac je odbywały  się w ten sposób, że  

przy zabiegu asystował dr K. Niedzielski,  albo odwrotnie dr Stanisław 

Domański i siostra instrumentariuszka. Pod opieką tych dwóch lekarzy i  

sióstr zakonnych były wszystkie Oddziały , także położnicz y. Każdy lekarz 

musiał znać się na całej medycynie. Sale dla dorosłych były wielo łóżkowe, 

separatki wyjątkowo na dwa lub trzy łóżka. Dyżurów lekarskich w 

dzisiejszym znaczeniu nie było, po zainstalowaniu telefonu w domu 

dyrektora szpitala, był rodzaj dyżurów pod telefonem, a wcześn iej  

Dr Jan Porajewski, dyrektor szpitala w Sanoku w latach 
1918-1920r. 



wszystko polegało na dwu lub czterokrotnych odwiedzinach lekarskich w 

ciągu dnia, ewentualn ie na wezwanie sióstr do przypadków nagłych. 

W późniejszych latach do pomocy t ych dwóch lekarzy by li l ekarze 

stażyści lub studenci medycyny, którzy odbywali praktykę w szpitalu 

sanockim. 

KS. Antoni Wołek mieszkał na posadzie Olchowskiej.  Codziennie rano 

chodził do szpitala, by tam w kaplicy odprawić mszę świętą. Kapelanem 

szpitala był  ks. Franciszek Wieszczak, starszy katecheta Szkół Żeńskich w 

Sanoku.  

W czerwcu 1931r. ks. Antoni Wołek przyszedł do szpitala wcześniej by 

odprawić mszę świętą przed ks. Witeszczakiem, siostra „Madziarka” 

uradowana, mająca pod opieką oddział zakaźny, rzekła: 

-Dobrze, że ksiądz przybył wcześniej,  bo zaopatrzy chore na tyfus 

pielęgn iarki. 

Ks. A. Wołek ubra ł się, poszedł i zaopatrzy ł sześć chorych pie lęgnia rek 

leżących w małym pokoiku.  

Po dwóch tygodniach ksiądz zaczął odczuwać silny bó l głowy. Pojecha ł 

do Krakowa do szpitala oo. Bonifratrów na operację przepukliny. Operacja  

się udała  ale na t rzeci dzień po niej gorączka coraz większa, dochodząca do 

40 stopni. Sprowadzony dr internista stwierdził dur brzuszny, przywieziony 

z Sanoka. 

Księdza A. Wołka przewieziono do szpitala świętego Łazarza na oddział 

zakaźny. Gorączka przez cztery dni dochodziła do 41 stopni. Ksiądz 

przetrzymał kryzys i  doszedł do zdrowia, a le pozostały komplikacje  

mięśnia sercowego.  

Do wybuchu epidemi i duru brzusznego doszło z powodu zakażenia wody 

i d latego cała służba szpitalna pochorowała się.  

Mimo usilnych starań o modernizację i przebudowę starzejącego się 

szpitala sanockiego przy ulicy Konarskiego nie doszło do remontu w 

okresie międzywojennym.  

Wykonywano jedynie remonty bieżące, dlatego budynek wznies iony  

w 1879r. dekapitalizował się. 





 

 

 

 

 

 

 

 

dr Stanisław Domański jako oficer 
Wojska Polskiego 

Personel szpitala w Sanoku w okresie 
międzywojennym – pierwszy z prawej dr Kazimierz 

Niedzielski 

Dr Stanisław Domański w roli myśliwego 

Dr Stanisław Domański w mundurze legionisty 



 
Dr Stanisław Domański był duszą towarzystwa, nie stronił 

od wesołych zabaw, maskarad. 
Na fotografii w jednym ze swoich wcieleń 



 Znaczącym faktem organizacyjnym było wydzielenie Oddziału 

Zakaźnego, który powstał w pomieszczeniach po drugiej stronie ul icy,  

gdzie później ulokowany został Oddział Dziecięcy, a następnie internat dla 

uczennic szkoły pielęgniarskie j.  

 

 

 

Pocztówka 

 

Pasją dra St anisława Domańskiego  było myś listwo, sport  wędkarski, 

organizowanie balów i zabaw karnawałowych, opowiadanie dowcipów  

i robienie kawałów kolegom po fachu.  

Ks. Antoni Wołek Wacławski na temat sanatorium dr Domańskiego w 

Olchowicach w swoim pamiętniku pisze, co następuje: „(…) W czas ach  

j eszcze p rzedwojennych pracował, jako dyrektor s zpitala w Sanoku dr NN, dobry  

lekarz ale zajmował się wtedy wbrew p rzepisom i ustawom także spędzaniem p łodu. 

Pracu jący z n im leka rze n ie pochwal ali t ego , owszem potępial i.  Ogó ln ie było  

wiadomo, że b rał  jako honorarium od j ednej  główk i dz iecka  100 zł.  I  z  tych  

pien iędzy począł budowa ć w Ol chowica ch pod lasem sanatorium na 50 łóżek. Parę lat  



t rwała  ta budowa. W 1938r. by ła już go towa i za czę ła świadczyć  usługi.  Piękne 

położenie ,  bl isko San, słońce,  las,  góry,  kąpie le rzeczne i słoneczne(…) Ludzie  

ogó ln ie mówil i „to  sanatorium z główek dziecięc ych”.  

Dla potrzeb sanatorium powstało gospodarstwo ogrodniczo – rolne, 

linia elektryczna, droga prowadzona przez pola i las oraz własny wodociąg, 

prowadzący wodę z kryształowych źródeł leśnych. 

Sanatorium – Letnisko w Olchowcach nad Sanem posiada ło wszelkie 

urządzenia: Hydro-Helje – Elektroterapia z lampą vitalux i d iatermią.  

Masaże – kąpiele domowe i rzeczne, plaża s łoneczna i  powietrzne.  Lekarz 

w miejs cu. P iękna sala operacyjna dla mniejszych zabiegów ch irurg icznych.  

Pełny komfort – wodociąg wody źródlanej ciep łe j i  z imnej w  każdym 

pokoju. Do zabaw: tenis, siatkówka, trapez, kółka, narty, sanki, gry 

towarzyskie, konie, auto – kuchnia wyborna, wsze lkie diet y. 

 

 

 

Dr Stanisław Domański wyrusza na wojną w 1939r. żegnany przez rodzinę 

 



Kiedy int eres  zaczął s ię rozkręcać,  wybuchła  druga wojna światowa. 

Właścicie l sanatorium otrzymał kart ę mobi lizacy jną i  po raz drugi  wyruszył  

na wojnę w 1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej.  

 
Kpt. Dr Stanisław Domański 

 

 



W dniu 22 czerwca 1941 r. Niemcy uderzyl i na Związek Sowiecki. Ze 

wzgórz Glinice ostrzela li t eren po łożony na prawym brzegu Sanu, który  

wówczas należał do Sowietów.  

Od pocisków zapaliło się sanatorium, w którym sowieci zrobili magazyn 

dla straży granicznej.  

 

 

 
Zniszczone sanatorium dr Stanisława Domańskiego w Olchowicach w wyniku działań wojennych w 

czerwcu 1941r. 

 

Budynek spłonął doszczętnie i już nigdy nie został odbudowany. Dziś 

nie ma po nim śladu. 

Dr Kazimierz Niedzielski /1893,dypl.1921/, syn Stanisława, kierownika 

Szkoły Ludowej i Michaliny.  



W 1911 r. złożył  egzamin  dojrzałości  w Gimnazjum Męskim w Sanoku,  a 

następnie ukończył Wydział Lekarski na Uniwersytecie Lwowskim.  

 

 

 
 

W czasie studiów, Kazimierz Niedzie lski,  jako, że n ie „trzymał z panami, 

świadom krzywdy społecznej  i ucisku człowieka pracy”  został członkiem 

Związku Socjalist ycznej Młodzieży we Lwowie.  

Tę świadomość zachował na całe życie, później został członkiem 

Polskiej  Part ii Socjal istycznej , którą przez  jakiś  czas kierował we Lwowie,  

Józef Piłsudski. Wystąpił z  niej w 1944r.,  ponieważ uznał, że w zaistniałej  

sytuacj i polit ycznej  nie  może spełnić  jego  dążeń i zapatrywań. Po  

demobilizacji w 1921r. podjął pracę w Szpita lu Powiatowym w Sanoku.  

Z Sanokiem związał się na całe życie. Oprócz funkcji dyrektora Szpitala 

w Sanoku, pełni ł obowiązki  lekarza  szkolnego, kole jowego  i Kasy Chorych.  

Prowadził także praktykę prywatną.  

Dr Kazimierz Niedzielski z tulipanem w ręku wraz z kolegami czci swojego patrona 
 



Często za porady lekarskie nie pobiera ł honorarium od ludzi biednych i 

niezamożnych, często dawał im pieniądze na wykupienie zaordynowanych  

leków. Jego honorar ia za wizyty lekarskie były najniższe w Sanoku.  

Sanoczanie mówi li o  doktorze Kazimierzu Niedzielsk im, że był on  

lekarzem nie ty lko ciała , ale i duszy.  

W 1944r.,  jako doświadczony lekarz przystąpi ł do organ izowania 

placówek społecznej służby zdrowia. 

Dr Stanisław Domański piastował najdłużej stanowisko dyrektora 

Szpitala Powiatowego w Sanoku w okres ie m iędzywojennym. Prze jściowo  

funkcje te pełnil i w tym czasie, dr Jan Pora jewski, dr Kazimierz 

Niedzielski,  dr Włodzimierz Pajączkowski (1864 – 1943) i dr Salomon 

Ramer. 

W 1937r. w Szpitalu Sanock im zatrudnione były  23 osoby, w t ym dwóch 

lekarzy, dziewięć sióstr m iłosierdzia i pie lęgniarek i dwunastu pracowników 

administracyjnych. 

Poniższa tabela i lustru je nam rozwój służby zdrowia w powiecie 

brzozowskim, leskim i sanockim w latach 1870 – 1935. 

 

Niepełna  obsada personalna  służby zdrowia w  Sanoku w latach 1918-

1939 przedstawiała się następująco: 

•  dr Antoni Dorosz /1888, dypl.1914/. 

•  dr Wiktor Robel 

•  dr Jan Kurasiewicz 

•  dr Leopold Orenstein 

•  dr Samuel Orenst ein 

•  dr Salomon Ramer /1873, dypl.1898/. 

•  dr Samuel Herzig 

•  dr Karol Zaleski 

•  dr Ignacy Griinspan 

•  dr /brak imienia/ Bachman 

•  dr /brak imienia/ Gruber 



•  dr Włodzimierz Karanowicz 

•  dr Kazimierz Niedzielski /1893, dypl.1921/. 

•  dr Włodzimierz Pajączkowski /1864 – 1943/. 

•  dr Władysław Król icki 

•  dr Edward Czech 

•  dr Włodzimierz Parafinowicz 

•  dr Stanisław Domański /1888, dypl.1912/ 

•  dr Jan Maria Suchomel 

•  dr /brak imienia/ Nowosielski 

•  dr Jan Porajewski 

•  Płk dr med. Marian Killar /1918-1982/. 

•  Kpt. Tadeusz Wyspiański, starszy lekarz wojskowy 2 psp w Sanoku. 

•  Ppor. Jan Zielina, młodszy lekarz wojskowy 2 psp w Sanoku 

•  Por. Mieczys ław Teofil Józef  Wiśniowski, lekarz wojskowy, urodzi ł 

się w Porażu, zamordowany w 1940 r. w Katyniu.  



 

 

dr Leopold Orenstein 

Eugenia Grünspan, żona doktora Ignacego 
Grünspan 

Edward Czech 

Por. dr. Mieczysław Teofil Józef Wiśniowski ur. 
04.05.1910r. w Porażu. Zamordowany w 

Charkowie w 1940r. strzałem w tył głowy. 



Lekarze dentyści: 

•  dr Jadwiga Doroszowa, Sanok, ul.  3 Maja 19. 

•  dr Leopold Dręgiewicz 

•  dr Adam Gilewicz 

•  dr Fryderyka Appel, Sanok, ul.  Jagiellońska 33. 

•  dr Salomon Atlas 

 

 

 

dr Fryderyka Appel 

    



Aptekarze: 

•  mgr Marian Kawski 

•  mgr Stanisław Kawski 

•  dr Adam Kawski 

•  mgr Zuzanna Kawska z domu Węcławik 

•  mgr Bolesław Masłowski 

•  mgr Jan Feier 

•  mgr Jan Rudy 

•  mgr Emilian Macie liński 

•  mgr Henryk Eisenbach 

•  mgr Juliusz Eisenbach 

•  mgr Jan Hipolit Hrabar 

•  mgr Jan Hydzik 

•  aspirantka aptekarska, Anna Osterjung, Sanok, ul.  3-go Maja 15. 

 



 

 

Aspirantka aptekarska, Anna Osterjung 



Szpital Powiatowy w Sanoku w okresie międzywojennym mógł pomieścić 

kilkudziesięc iu pacjentów i nie był wystarczający podczas nasilających się  

wybuchów ep idemii, jakie nawiedzały ludność Sanoka. 

W 1918 r. panowała epidemia  grypy, zwanej  hiszpanką, w 1919 r. 

wybuch ła epidemia t yfusu plamistego, która trwała aż do sierpnia 1920 r.  

Jej g łówne ognisko, znajdowało s ię na  teren ie tzw. getta żydowskiego. 

Były to tereny dzisiejszego Ogródka Jordanowskiego / ul. Łazienna, 

Żydowska Dolna, Żydowska Górna, Berka Joselewicza /, gdzie mieszkała 

najuboższa ludność żydowska. Gnieździło się  tam po ki lkanaście osób w 

jednej izbie.  

W dzielnicy t ej nie było żadnych urządzeń sanitarnych, nawet rowów 

melioracyjnych przy domach. Nieczystośc i płynęły środkiem jezdni.  

Dzielnicę tę omi jały, jako zapowietrzoną morowym powietrzem wszelkie 

komisje miejskie, począwszy od budowlanej poprzez sanitarną i 

przeciwpożarową. Stąd rozchodził się fetor na całe miasto, a co jakiś czas 

wybuchały tu epidemie cholery i tyfusu plamist ego. W 1920 r. zapadło na 

dur aż 210 osób, z których 46 zmarło.  

W związku z pojawieniem się te j choroby, miasto zostało podzielone na 

sektory, które powierzono opiece poszczególnych lekarzy.  

Zakazano też wszelkich zgromadzeń publicznych, zamknięto żydowskie 

domy modlitwy. Powołano do życia Żydowski Komitet Obywatelski,  

mający wsp ierać ludność żydowską w zwalczaniu chorób zakaźnych. Rabin  

sanocki zaapelował do współwyznawców,  aby nie gromadzil i si ę w domach  

zmarłych dla  odbywania mod łów pokutnych.  Rozdawano bezpłatnie mydło  

i kwas karbolowy do zdezynfekowania posesji i obejść. 

Opanowanie epidemii nie oznaczało całkowit ego je j wyeliminowan ia. 

Przez cały okres międzywojenny od czasu do czasu pojawiała  się w  tej  

dzielnicy ep idemia tyfusu plamistego i cholery. 

Rada Miejska w Sanoku przeznaczała w budżecie na zdrowie publiczne 

pokaźne środki.  

W latach 1928/1929 było to 44.036 Złotych, a w 1938/1939 już 153.728 

złotych, a więc kilkakrotny wzrost nakładów na zdrowie publiczne. 



Z chorób zakaźnych stale gości ła w Sanoku płonica, choroby weneryczne 

i gruźlica. Ta ostatnia zbierała obfite żniwo, a to z uwagi na wojnę, a co za 

tym idzie zubożenie społeczeństwa.  

W 1921r. zmarło na nią 25 chorych, podczas gdy w 1937r. – 19,  

a w 1938r. – 13; 

Niebezpieczna g łównie dla dzieci była płonica. Jej pojawienie się  

w styczniu 1934r. doprowadziło do zamknięcia Szkoły Żeńskiej im.  

Klementyny Hoffmanowej. 

 



Rodzaje chorób zakaźnych w Sanoku w latach 1937 – 1938r. 

 

Choroba Lata 

 1937r. 1938r. 

Płonnica 40 4 

Tyfus 11 14 

Róża 6 3 

Grypa 8 - 

Odra 4 3 

Błonnica 5 - 

Tężec 2 2 

Krztusiec 3 - 

Przyusznica 1 - 

Czerwonka 1 - 

Jaglica 1 - 

Kiła 1 1 

Rzeżączka 4 4 

Wścieklizna 4 - 

 

W latach 1937 –1938 najczęstszymi przyczynami zgonów były 

następujące choroby:  układ krążen ia – 77, starość – 39, gruźlica  – 32, rak – 

32, zapalenie płuc – 22, udar mózgu – 18, choroby weneryczne –5, 

samobójstwa – 4; Pozostałe schorzenia mają charakter jednostkowy. 

Przeciętna długość życ ia w 1937 r. wynosiła 51,3 lat, a w następnym 

roku 1938 – 47 lat. Żydzi żyli dłużej od chrześci jan. Duża śmiertelność  

była wśród małych dzieci.  

Zagadnienia zdrowotne były przedmiotem obrad Rady Miejskie j  

w Sanoku, której sprawozdania przedkładał lekarz miejski.  

Organem czuwającym nad zdrowiem mieszkańców Sanoka był Miejski 

Urząd Zdrowia, dalej  cytowany, jako (MUZ),  w którym pracowal i l ekarz 

miejski, jego zastępca i sanitar iusz.  



Z polecenia MUZ badana była pod względem zdrowotnym młodzież 

szkolna. Badania te wykonywał dr Włodzimierz Karanowicz, zastępca  

lekarza mie jskiego. MUZ badał wytwórnie a rtykułów spożywczych, studnie,  

prostytutki dwa razy  w t ygodniu. Lekarzowi Miejskiemu, którym przez 

wiele lat był dr Karol Za leski  podlega ło badanie i leczenie ubogich i  

bezrobotnych. Korzysta ło z tego w 1936 r.  368 osób, 1937 – 327, a w 1938 

– 330 osób. 

Zanim wybudowano w Sanoku wodociągi /1936r./, mieszkańcy pobieral i 

wodę pitną z publicznych studni, których w 1937 r. było 736. Była stała 

numeracja studzien, zaczynała się od Królewskiej Studni na Białe j Górze i 

Źródełka Chopina w Parku Miejskim, dalsza numerac ja obe jmowała  

kolejno studnie w szkołach, instytucjach i domach prywatnych.  

Z wody wodociągowej w 1937 r. korzystało zaledwie 100 domów 

/kamienic/. 

W okresie międzywojennym nastąp iła znaczna poprawa w utrzymaniu 

czystości w  mieście,  zwłaszcza za  czasów, kiedy burmistrzem królewskiego  

wolnego miasta Sanoka był dr Jan Rajchel. Wtedy to zaczęto z 

poszczególnych posesji wywozić nieczystości sta łe i płynne, burzyć i  

usuwać stare walące się rudery, budować chodniki, urządzać rabatki, sadzić 

krzewy i drzewka. 

Według sp isu z 1921 r. było w Sanoku 899 domów mieszkalnych,  a po 

włączeniu do miasta gminy jednostkowej wiejskiej Posady Olchowskie j oraz 

rozwoju budownictwa  w 1937r. l iczba domów wynosiła  1637, tyleż samo  

było wychodków i 1083 nakrytych śmietników. 

MUZ czuwała  także nad stanem zdrowotnym ludności ubezpieczonej  w 

Kasie Chorych,  która działa ła w  Krośnie  od 1889 r. a po przekształceniu w 

Ubezpieczalnię Społeczną /1934/ obejmowała swoją działa lnością  powiaty:  

Brzozów, Krosno, Lesko i Sanok. 

W 1928r. odbyły się wybory do Kasy Chorych. Zgłoszono, przez różne 

organizacje aż siedem l ist wyborczych. 

Utrzymywany był  odrębny lekarz w  Więzieniu  Sanockim przez jakiś  czas 

obowiązki te pełnił dr Karol Zaleski. W 2 Pułku Strzelców Podhalańskich  



w Sanoku lekarzem wojskowym był dr Jan Maria Suchomel, a od 1939r. 

Kpt. Tadeusz Wyspiański – starszy lekarz i ppor. Jan Zielina – młodszy 

lekarz. Własnego lekarza miel i kolejarze, „Wagonówka” i szkoły. 

Rozbudowano też opiekę nad Matką i Dzieckiem, prowadził ją 

miejscowy Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, który zakupił w tym 

celu  wil lę przy uli cy F loriańskie j /obecnie Ignacego Daszyńskiego/ pod 

numerem 17. K ierowała nim przez dług ie lata dr Maria  Jacowa.  Ponadto 

działało w Sanoku Powiatowe Koło Walki z  Gruźlicą, założone w 1925 r. 

Skupiało 260 osób.  

Jego członkowie wygłaszal i odczyty  w różnych  środowiskach oraz 

organizowali kursy dokształca jące dla nauczycieli,  jak walczyć z gruźlicą. 

W ciągu dwudziestu  lat (1918 – 1939) wiele  zmieni ło się w mieśc ie pod 

względem zdrowotnym, unowocześniono częściowo bazę Szpitala  

Powiatowego  w Sanoku, rozszerzono li czbę osób objęt ych opieką lekarską,  

pojawiła się w mieście woda wodociągowa, przystąpiono do budowy 

kanalizacji  sanitarne j i  opadowej, początkowo t ylko w centrum miasta,  

gdzie koncentrowała się wysoka zabudowa, a le wie le zadań mimo  

zapowiedzi nie zostało zrealizowanych. Nie wybudowano łaźni mie jskiej,  

brak było klozetów z bieżącą wodą w gmachach użyteczności publ icznej.  

Żydzi od końca XIX w., mie li swoją mykwę /łaźnię/ dla celów kąpieli  

rytualnych. Chrześc ijanom obu obrządków pozostawała kąpiel w bali i lub w 

Sanie. Nadal pozostawał problem uporządkowania pod względem 

budowlano – sanitarnym i przeciwpożarowym dzielnicy zamieszkałe j przez 

biedotę żydowską. 

 



Okupacja Niemiecka 

 

1939 – 1944 

 

Generał  Prichoda dowódca sił n iemieckich po  zajęc iu Sanoka we 

wrześniu 1939r. powołał do życia ściśle ukra iński Zarząd Miejski w 

Sanoku, który rządził krótko, bowiem jeszcze w tym roku stanowisko 

„Stadtkommissarza” objął młody oficer niemieck i dr Erich Märkl. Wkrótce  

odwołany na front zachodni. Po n im „Stadtkommissarzem” został  jego  

ojciec, Josef Märkl dotychczasowy „Stadtbaumeister” / majster budowlany 

/. 

Zmieniono i  wymieniono dotychczasową administrację,  powołując  na 

kierownicze  stanowiska N iemców i Ukraińców.  Uszczuplony powiat  

sanocki o prawobrzeżne tereny Sanu, które teraz należały do Sowietów, 

powiększono o dwa „Landkommissariaty” Baligród i Brzozów.  

W ten sposób sformowany nowy powiat włączono do dystryktu 

krakowskiego. Na czele administrac ji ogólne j w powiecie „Kre isamtu”  

stanął dr Schaar /imię nieznane/. Ponadto utworzono odrębne urzędy dla  

potrzeb realizacji  polityki  III  Rzeszy. Utworzono więc  urząd do spraw 

zatrudnienia i  kierowania do pracy w Niemczech, tzw. „Arbeitsamt”,  do 

spraw przemysłu i  rzemios ła „Wirtschaftsamt”, do spraw rolnictwa i  

produkcji rolnej – urząd „Kreisl andwirta”, którym kierował dr Vievg,  zaś 

do spraw szkolnych – „Kreisschulamt” z dr. Willy Huberem na czele, do 

spraw zdrowia powołano urząd „Kreisrzata”, przy czym powierzono go 

Ukraińcowi, dr Włodzimierzowi Karanowiczowi. Dyrektorem Szpitala  

Powiatowego w Sanoku został Ukrainiec dr Włodzimierz Parafanowicz, 

którego wkrótce zastąpił dr Jan Lemiszko również Ukrainiec. Ten jednak 

nie utrzymał się do końca okupac ji,  ponieważ kolejnym dyrektorem szpitala  

został dr Leopold Csälany z pochodzenia Węgier. Wcześniej przed nim 

przez krótki okres funkcję dyrektora szpitala sprawował Niemiec, dr Witta.  

W referacie  programowym okupacyjnych władz niemieckich, 

wygłoszonym na początku 1941r. przez Willy Hubera jest mowa o 



eksploatacji bogactw naturalnych na terenie Ziemi Sanockie j.  Referent  

zaznacza, że obszary te czekały na swoich odkrywców. Wprawdzie  

szczątkowo eksploatowana jest  tu jeszcze ropa  naftowa, ale występują tu  

bogate źródła siarkowo – jodowo – bromowe w Rymanowie Zdroju, które  

według  opinii  lekarzy  są siln iejsze  niż w Rabce, szczególnie  zalecane dla  

dzieci rachitycznych (mające objawy krzywicy). Ponadto występują tu  

bogate złoża soli mineralnych i źródła arsenowe, zwłaszcza na terenie  

powiatu leskiego, które dopiero przez Niemców będą odpowiednio 

zagospodarowane i wykorzystane. 

W pierwszej po łowie XX w. dr Włodzimierz Kuźmak 1891,dypl.1931/ 

leczył ludzi w małym miasteczku Baligrodzie, a  ponadto był  lekarzem 

Ubezpieczalni  Społecznej  w Krośnie. W czasie okupacji  hitle rowskiej,   

a być może,  że i  wcześniej związał się z nacjonalist ycznym ruchem 

ukraińskim. W okresie okupacji j est lekarzem w Sanoku i politykiem 

ukraińskim współpracu jącym z Niemcami  hitl erowskimi.  Wyreklamowany z 

repatriac ji w  ramach  akcj i „Wisła”  w 1947 r. ,  pracował następnie jako 

lekarz w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Sanoku.. 

Konspiracyjna s łużba zdrowia w Sanoku działała na wielu p łaszczyznach. 

Apteka Kawskich była j edną z trzech funkcjonujących od września 1939r. 

do końca okupacji.  Dwie pozostałe  „Pod Złotą Gwiazdą” – mgr Jana  

Hipolita Hrabara  pracowała  do aresztowania właśc iciela, późnie j Niemcy 

przekazali ją w użytkowan ie Franciszkowi  Gajewsk iemu wysiedlonemu z 

poznańskiego. Natomiast apteka „Pod Opatrznośc ią Boską”, należąca do 

braci Jul iusza i Kazimierza Eisenbachów już we wrześniu 1939 r. przejęta 

została przez III  Rzeszę, jako mienie pożydowskie i przekazana pod zarząd 

komisarza Zofii Tymcz yszynowej  – Dołoszyck iej.  Później  przekazano ją  

magistrowi Emilowi Macielińskiemu Ukraińcowi, który do 1 września 1941 

r. pracował w aptece Kawskich i utrzymywał śc isłe kontakty z gestapo. 

W 1943r. apteka Kawskich przemianowana została na Aptekę Powiatową, 

dotychczas funkcję tę pełniła apteka „Pod Złotą Gwiazdą”. 

Przemianowanie to wiązało się z większym i lepszym zaopatrzeniem w leki, 

ale ludność polska miała niewielkie możliwości zakupu lekarstw, często  



nawet niepełnowartościowych, przydzielanych wyłącznie  na recepty.  Pełne  

zaopatrzenie mieli ty lko Niemcy i Volksdeutsche. Aptekarzy obowiązywała  

ścisła ewidencja leków. 

Mimo wielu  nakazów i zakazów aptekarze polscy podjęl i walk ę i na t ym 

szczególnym froncie. W aptece Kawskich w tym czasie pracowali:  mgr  

Zuzanna Kawska, mgr Stanisław Kawski, mgr Adam Kawski, mgr Helena  

Maziarska, Stefania Dziuban – Bielawska, Helena Rudzik, Irena Maziarska, 

a od 1942 r. Janina Świder, córka strażniczki więzienne j Marii Świder .  

Zaprzysiężonymi cz łonkami Związku Wa lki Zbrojne j – Armii Krajowej 

był: mgr Stanisław Kawski –„Skrzypek”, Zuzanna Kawska –„Ziuk”, Helena 

Rudzik –„Cholercia”, Irena Maziarska –„Kurka”. 

Współpraca Apteki Kawskich z Więzieniem Karno – Śledczym w Sanoku 

zaczęła się z chwilą objęc ia funkcji lekarza więziennego przez dr Jana 

Marię Suchomela /1906, dypl.1934/, który w latach 1937 – 1938 był 

lekarzem 2 psp w Sanoku. Stąd 29 sierpnia 1938r. został zmobilizowany do 

202 pułku piechoty  rezerwowej Cieszyńskiej Brygady Narodowej w  Bielsku 

wchodzącej w skład 21 DP Górskiej gen. bryg. Józefa Kustronia.  

Jan Maria Suchomel  przybył do Sanoka pod koniec ma ja 1940 r. Znał  

w Sanoku wielu ludzi j eszcze sprzed wojny. 1 czerwca 1940 r. podjął pracę  

w Sanoku na stanowisku kierownika Ośrodka Zdrowia, pełniąc  

równocześnie f unkcję  lekarza  więziennego. Uprzednio zaprzysiężony 

został, jako oficer  ZWZ – AK Obwodu „San”,  gdzie pełni ł f unkcję  

Zastępcy Szefa Sanitarnego Obwodu, posiadał pseudonim „Janek”. 

Z Więzienia Karno – Śledczego w Sanoku przekazywał w iadomości  

o wynikach przes łuchań więźniów na gestapo, dostarczał torturowanym 

lekarstwa, opatrunki i  potrzebne w iadomości. Z pomocą dra Jana  Marii  

Suchomela uwo lniona została z sanockiego więzienia kurierka Komendy 

Głównej Armii  Krajowej, Maria Serocka –„Mucha”. Więźniarce  za poradą 

dra Suchomela wstrzyknięto terpentynę w okolice wyrostka robaczkowego,  

co wywołało si lne bóle, a zwołane w te j sprawie konsylium lekarzy  

niemieckich, wyrazi ło zgodę na przeniesienie w ięźniarki do szpitala i 

wykonanie zabiegu chirurgicznego.  



W dwa dni później trzej żołnierze ZWZ – AK wykradli pacjentkę ze 

szpitala i po rekonwalescencji cała i zdrowa wróciła do Warszawy. 

Nie ominęły aresztowania osoby pracujące w konspiracyjne j służbie 

zdrowia. Dr Jan Maria Suchomel –„Janek” aresztowany zosta ł przez 

gestapo w dniu 15 maja  1942r. i osadzony w KL-Auschwitz , gdzie  otrzymał 

numer obozowy 62158, następnie przeniesiony do Mauthausen.  

Po ciężkich przeżyciach ze zrujnowanym zdrowiem pod koniec czerwca 

1945 r. wrócił do Sanoka, a 1 lipca  1945r. objął czasowo stanowisko 

dyrektora Szpitala Powiatowego w Sanoku. Pod koniec kwietnia 1946r. 

powołany został  do zasadniczej s łużby wojskowej  w stopniu  majora.  Zmarł  

na chorobę Biirgera w dniu 13 kwietnia 1954 r. w wieku 48 lat. 

Aresztowano jeszcze pięciu innych pracowników konspiracyjnej służby 

zdrowia: laboranta Bojanowskiego, małżeństwo Gilewiczów Wandę  

i Adama – dentystę,  dra Mariana Killara, dra Romana Wolańskiego. Tym 

udało wydostać się z rąk gestapo.   

   Funkcję szefa sanitarnego Obwodu „San” w Sanoku po dr Janie Mari i 

Suchomelu przeją ł dr Marian Klauziński, a  nowym lekarzem więziennym 

został Jan Lemiszko dotychczasowy dyr. Szpitala Powiatowego   

w Sanoku, który na tym stanowisku pozostał do końca okupacji,  co 

utrudniało niesienie pomocy więźniom. 

Apteka Kawskich udziela ła pomocy także ludności żydowskiej,  zwłaszcza 

po zamknięciu j ej w  get cie w  Sanoku, a następn ie w tzw. „Obozie Pracy  

Przymusowej” w Zas ławiu, gdzie w  porozumieniu z lekarzem dr E.  

Lernerem dostarczano cennych leków, zwłaszcza przeciw t yfusowi. 

W Placówce Armii Krajowej nr 10 w Zagórzu, lekarzem był Żyd, 

któremu wystawiono dokumenty aryjskie na  nazwisko Kotwicz. Ukrywał się  

z żoną, leczył żołnierzy AK i okolicznych mieszkańców. 

Stanisław Pyrcak z Prusieka przechowywał w swoje j stodole około 20 

Żydów, między innymi lekarza, Izaaka Kremera i j ego narzeczoną. Brak 

wiadomości czy zajmował się praktyką lekarską. 

W okresie  przygotowań do real izacji  planu „Burza”  podjęto działan ia 

zmierzające do zapewnienia opieki lekarskie j i sanitarnej żołnierzom 



Oddziału Partyzanckiego – 23 „Południe”. Najw iększy wkład w 

gromadzeniu leków i środków opatrunkowych mia ła apteka Kawskich.  

Ponadto leki i środki opatrunkowe przekazywała apteka „Pod Złotą 

Gwiazdą” – mgra Franciszka Gajewskiego, dale j apteka z Zarszyna,  

kierowana przez mgra Stanis ława Pieńkowskiego –„Strzembosza” oraz 

apteki z  Leska, Ustrzyk Dolnych i  Zagórza. Pokaźną porcję  medykamentów 

przekazali Antoni Węcławik –„Dziadek” i Józef Aleksiewicz –„Wilczur”   

z Uzdrowiska Iwonicz Zdrój. 

Nosze sanitarne produkowała wówczas na rzecz wehrmachtu Sanocka 

Fabryka Wagonów, część te j produkcj i potajemnie dostarczano do 

magazynów konspiracyjnych dla celów zaopatrzeniowych. 

W przygotowania do realizacji planu „Burza” zaangażowani byli l ekarze, 

sanitariusze, pie lęgnia rki i aptekarze. Całością prac kierował Szef Sanitarny  

Obwodu Armii  Krajowej w  Sanoku, kpt. lekarz Kazim ierz Kamiński – 

„Topór” i jego zastępca lekarz Marian Klauziński. 

Najlepiej i najl iczniej zorganizowana była konspiracy jna służba zdrowia 

w Sanoku.  

W skład jej wchodzili l ekarze Szpitala Sanockiego, Ubezpiecza lni 

Społecznej, m.  in. dr Roman Woliński, dr Kazimierz Niedzielski,  dr 

Władysław Król icki, dr Mar ia Jacowa, dr Nowosielski,  dr Mar ian Ki llar,  dr 

Wiktor Robel, dr Edward Czech –„Piotr”, dentysta, dr Adam Gi lewicz –

„Opoka”, laborant, Tadeusz Bojanowski,  siostry zakonne: Katarzyna i  

Teresa. 

Zorganizoawno szpitale polowe w Bukowsku, którym opiekował się dr 

Edward Czech, drugi znajdował się w Szkole Powszechnej w Zagórzu na 20 

miejsc, trzeci prowadziła drużyna sanitarna w Bażanówce.  

Pocieszeniem dla umęczonej ludności okupowanego Sanoka była 

wiadomość, że szpitale niemieckie przenoszą się z Winnik na Ukrain ie do 

Sanoka. Emilia Słuszkiewicz pamiętnikarka dziejów Sanoka pisze, co 

następuje: /…/ Wieść r adosna. Szpitale niemieckie przybywają do Sanoka. 

Wysiedlają niektóre kamien ice i osadzają w nich s łużbę sanitarną.  

Z niecierp liwośc ią czekamy potwierdzenia tej wiadomości.  



I sprawdziła się.  Przybyły szpita le aż spod Winnik na  Ukrainie. Nie 

zatrzymały się ani w Tarnopolu, an i we Lwowie, tylko tu w t akiej  

odległości  od pola walki. Czyż zagraża coś takiego niebezpiecznego, że  aż 

tak daleko wywożą rannych. 

W kamienicy pani Szomkowej zagospodarowały się pie lęgn iarki, a 

domowników usunięto do kamienicy po Żydach. Wieści od pielęgniarek: Są 

bardzo znużone, bo wciąż są w drodze. Ciągną spod Winnik, robiąc postoje  

z konieczności tam, gdzie zachodzi potrzeba ze względu na chorych. Teraz 

zatrzymają się w Sanoku parę tygodni, może dwa miesiące i znów pojadą 

dalej na zachód. Rewelacyjna wiadomość! J eżeli pojadą dalej,  to jasna  

rzecz, że front też będzie się zbliżał  ku nam. Radość nas rozpiera. Niemcy 

to nasi wrogowie, prz yznać im jednak musimy w iele dodatnich cech i wiele  

od nich moglibyśmy się nauczyć. Wziąć ty lko pod uwagę ich szpitale. Co  za 

dbałość o chorego. A jak w szpitalu wszystko urządzone jest z  pedanterią, 

jakie te pie lęgn iarki są czyste i sumienne. Każda z nich wie, co ma robić i  

jak ma robić.  

Tam o zakażeniu krwi chyba nie może być mowy, bo każda z nich taka 

czysta, tak bielutko ubrana, tak schludna, że aż miło patrzeć. Kamienicę,  

którą zajęły, oczyści ły wewnątrz i  zewnątrz, chociaż to  ostra z ima.  Wymyły  

okna, futryny, wywiet rzyły,  tak czyściutko oporządziły, ż e musia ł człowiek 

nabrać sympati i i  uszanowania  dla tych żołnierzy w spódnicy.  Uważają  się  

za żołnierzy frontowych, którym n ie wo lno zaniedbać w najmniejszej  

mierze chorego. Są przepracowane, ale g łównie dolega im to, że nigdzie 

długo się nie zasiedzą, tylko idą naprzód i naprzód. Tak już parę miesięcy  

są w drodze.  

Z tego wynikałoby, że cofanie się wojsk obliczone jest na dłuższą metę i 

opracowane w najmnie jszym szczególe /…/. 

W czasie powtórnego opanowania Sanoka przez Niemców z początkiem 

sierpnia 1944 r. ,  gdy w szpitalu sanockim przybywało ki lkunastu c iężko 

rannych żołnierzy sowieckich, siostra zakonna Katarzyna, położna, Maria 

Kornecka, pielęgniarka, Salomea Zielińska i dr Marian Killar zdecydowali  

się ukryć ich w piwnicach szpitalnych, co pozwoliło uratować im życ ie. 



Obsada personalna s łużby zdrowia  w okres ie okupacji  na terenie  Sanoka 

w latach 1939-1944. 

    Lekarze: 

•  dr Włodzimierz Karanowicz 

•  dr Włodzimierz Parafanowicz 

•  dr Włodzimierz Kuźmak 

•  dr Jan Lemiszko 

•  dr Leopold Csälami 

•  dr /brak imienia/ Witta  

•  dr Samuel Herzig 

•  dr Karol Zaleski 

•  dr Leopold Orenstein 

•  dr Samuel Orenst ein 

•  dr Ignacy Griinspan 

•  dr /brak imienia/ Bachman 

•  dr /brak imienia/ Gruber 

•  dr Kazimierz Niedzielski 

•  dr Włodzimierz Pajączkowski 

•  dr Władysław Król icki 

•  dr Edward Czech, ur. 4.06.1914 r. 

•  dr Jan Maria Suchomel 

•  dr Antoni Dorosz 

•  dr Wiktor Robel 

•  dr Marian Killar /1918 – 1982/ 

•  dr /brak imienia/ Nowosielski 

 



 

Kpt. Dr Kazimierz Kamiński – „Topór” 

 

 

Dentyści: 

•  dr Jadwiga Doroszowa 

•  dr Leopold Dręgiewicz 

•  dr Adam Gilewicz 

•  dr Fryderyka Appel 

•  dr Salomon Atlas 



Aptekarze: 

•  mgr Stanisław Kawski 

•  mgr Zuzanna Kawska z domu Węcławik 

•  mgr Juliusz Eisenbach 

•  mgr Zofia Tymczyszynowa – Dołoszycka 

•  mgr Emil Maciel iński 

•  mgr Jan Hipolit Hrabar 

•  Anna Osterjung, aplikantka aptekarska 

•  mgr Franciszek Gajewski 

 

 

 

Stanisław Kawski  –  „Skrzypek”                  Zuzanna Kawska –  „Ziuk” 

 



 

       

   Wanda Kawska –  Gilewicz –  „Aka”         d r Adam Gilewicz –  „Opoka” 

  

Na teren ie nowo  utworzonego Genera lnego Gubernatorstwa,  okupant 

niemiecki wprowadzi ł niesamowity  terror  w celu zastraszenia  i utrzymania  

ludności w strachu i pos łuszeństwie. 

Rozpoczął również na  niespotykaną skalę  eksploatację  gospodarczą 

podbitych terenów.  

W pierwszej  kolejności szykany te dotknęły ludność żydowską, którą 

pozbawiono wszelkiej własnośc i: aptek,  gabinetów lekarskich i  

dentystycznych. J ej mien ie przejęto na rzecz III  Rzeszy. Represje te  

dotknęły także sanockich lekarzy, aptekarzy i dentystów. 

Męczeńską śmierć ponieśli w obozach zagłady: dr Leopold Orenstein, dr 

Samuel Orenstein, dr Ignacy Griinspan, dr Bachman, dr Gruber, dr 

Salomon Ramer, który początkowo zbiegł do Drohobycza, gdzie po 

ponownym pojawieniu s ię Niemców, zmarł nagle na zawał serca. 

Dr Samuel Herzig /1885 –1942/, urodził się w Sanoku. Studia medyczne 

i praktykę lekarską ukończył  we Wiedniu. Wróci ł do rodzinnego Sanoka ze 

sławą zdolnego lekarza. Wkrótce zyska ł uznanie u  li cznych pacjentów.  



Zawsze grzeczny i o każdej porze dnia, a nawet w nocy gotów był nieść  

pomoc cierp iącym.  Został l ekarzem Ubezpieczalni Społecznej i  odtąd całe  

swoje pracowite życie spędził wśród robotników Sanockiej Fabryki  

Wagonów. Szczególnie czuły był na ludzką nędzę i krzywdę.  

Aplikantka aptekarska, Anna Oster jung zginęła w obozie zagłady  

w Bełżcu, dr Sa lomon Atlas  -  dentysta i mgr  Ju liusz Eisenbach - aptekarz 

zbiegli za San na terytorium Związku Sowieckiego. Nie wiadomo co stało  

się z dentystką, dr Fryderyką Appel.  

Aptekarz mgr Jan Hipolit Hrabar, konwertyta poniósł męczeńską śmierć 

w kwietniu 1945 r. w obozie zagłady Bergen – Bels en, dr Jan Maria 

Suchomel od 1942 r. przebywał w KL – Auschwitz , a później w 

Mauthausen, skąd ze zrujnowanym zdrowiem wrócił w 1945r. do Sanoka, 

dr Stanisław Domański zmobilizowany w s ierpniu 1939 r. ,  wyruszył na  

wojnę i dostał się do niewoli niemieckiej.  Przebywał w obozach jenieckich  

dla oficerów w Murnau, Oschatz i Lipsku. Po wojnie też ze zrujnowanym 

zdrowiem wrócił do Sanoka i ponownie obją ł stanowisko dyrektora  

Szpitala Powiatowego w Sanoku, dr Karo l Zaleski, d ługoletni l ekarz 

miejski, zmarł w Sanoku w 1941 r. 

Trzej lekarze narodowośc i ukraińskiej:  dr Włodzimierz Karanowicz,  

dr Włodzimierz Parafanowicz i  dr Jan Lemieszko w lipcu 1944 r. wraz  

z  cofającą się armią niemiecką opuści li Sanok. 

Jak widzimy sanocka służba zdrowia poniosła ogromne straty, a braki jej 

będą odczuwalne jeszcze przez wie le powojennych lat. 

 

 



Dynamiczny rozwój służby zdrowia po 1945 roku 

 

1944 - 1965 

 

Sanok „wyzwolony”  został w godzinach rannych 3 sierpnia 1944 r. 

Szybkie wejście wojsk sowieckich do miasta  ca łkowicie zaskoczyło  

Niemców, wycofali s ię nie stawiając prawie żadnego oporu. Uwolnienie  

Sanoka było ty lko chwi lowe, bowiem 4 sierpnia wykorzystując odsłonięcie  

sowieckiego południowego skrzydła,  wdarły  się do miasta czołgi i  

transportery opancerzone niemieckiej  dywizj i pancernej  wycofującej  się  z 

okolic Stanis ławowa w kierunku Cisna – Bal igród – Lesko – Sanok i  dalej  

ulicą Konarskiego na Stroże, Płowce, Niebieszczany. 

Dnia 4 sierpnia rozpoczyna się druga faza walk o Sanok. Dalej oddajmy 

głos znanej nam już pamiętnikarce dziejów Sanoka, Emilii Słuszkiewicz: 

/ .. ./ 3 sierpnia 1944r. weszli do Sanoka sowieci. Chodzą od domu do domu 

i pytają, czy cieszymy się, ze już Niemców nie ma. Włóczą się bez końca, 

pytają czy mamy wódkę, a po drodze gubią sprzęt wojskowy:  granaty,  

amunicję, a nawet miny. To całe nieszczęście. Dzieciarn ia nasza  nie zna 

jeszcze tych „zabawek”. Biada jeś li który dzieciak spróbuje bawić się lub  

majstrować koło te j „zabawki”. Moment i krew zalewa dziecko. Szpital wie  

coś o tym, bo już są ofiary. Wnuk brata Frania znalaz ł koło domu granat,  

po krótkiej zabawie  z nim noga i g łowa została  ciężko zraniona. Krew 

zalała dziecko. Porywamy je  i niesiemy do Szpitala. Lekarza na  lekarstwo  

nie znajdziesz. Zakonnica robi opatrunek, ale bandażu nie ma. Trzeba z 

domu przynieść batystową firankę, którą tnie się na taśmy i opatruje rany.  

W Szpitalu tak  jakoś ponuro, że  zabieramy dziecko do domu...  Na  drugi  

dzień chłopiec dostaje gorączki, grozi zakażenie wskutek źle zaopatrzonej 

rany. Niesiemy wspólnie z bratową dziecko z powrotem do szpitala i co 

parę kroków kryjemy się  w różnych s ieniach, bo tak gęsto padają kule.  

Wreszcie jest eśmy w szpitalu, opatrunek i tu zostawiamy chorego, ale jakoś 

niesamowic ie wydaje się wszystko w koło. To, że Szpital nie ma ani jednej 

szyby, że olbrzymimi oczodołami okiennic patrzy na św iat, to j eszcze nie  



było nic strasznego. Ale ta sala w ielka na przestrzał z wywa lonymi szybami,  

ta jasność i biel wewnątrz działa ją na  nerwy, że chcia łoby się  krzyczeć.  

Gdyby choć okna można było  zamknąć, gdyby zasłonić,  gdyby te czeluście  

okiennic były mnie jsze.. .  

A strzały  coraz gęstsze, coraz bliższe, coraz groźniejsze – już  

i pociski – już dymy. J ezu, co za słup ognia i dymu tuż pod oknem 

szpitalnym.  

I  znów nowy huk i znów słup ognia i dymu i coś się wal i,  coś sypie w 

gruz.. .  co za szalony jakiś huragan grzmotów.  

Przerażone oczy pat rzą przez ogromne otwarte ślepia okien i  mimo wol i 

zamykają się by nie w idzieć tego dymu, t ego ognia.. .chciałoby się uszy  

zatkać, ale to  i tak  nic  nie  pomoże. Chorzy zrywają s ię z pos łania,  chcą  

gdzieś uciekać, ale gdzie i jak? Nogi, a u niektórych i r ęce obandażowane, 

bezwładne, inni są tak chorzy, że ruszyć się nie mogą, a tu piek ło za 

oknem. Sądny dzień. S łużba szpitalna,  dyżuru jący  dziś l ekarz, każdy, kto 

ma nogi ucieka. Podświadomie to czynią, goni ich strach, aż znaleźli się w 

piwnicy. Na sali sami chorzy – giną z przerażenia. W tym momencie  

wchodzi, jak jasny  promyk, młodziutka zakonnica, klęka  na środku sal i i  

zaczyna się modlić głośno, powoli,  opanowanym spokojnym głosem.  

Przedtem jednak mówi do mnie, jeżeli pani może, proszę tu zostać, bo 

fatalnie wpłynie na chorych odejśc ie pani. Zostałam. We dwie odmawiamy 

modlitwy głośno, chorzy uspakajają  się i  dziw. Wśród tego piekielnego  

huku, kilku chorych usypia.  A my się modl imy. Chcemy głosem modlitwy 

zapanować nad trzaskiem i grzmotami wystrzałów, ani razu załamania w  

głosie – zakonnica, jak anioł pokoju panuje nad rozszalałym żywiołem i  

nerwami chorych. Jak długo trwało to piekło? Zegara nie było, ale w c iągu 

tego czasu zmówiła g łośno trzy części  różańca, l itanię,  różne modlitwy za 

chorych i konających, gdzieś niedaleko ginę li.  Może to krótko trwało dla 

walczących, nam jednak wydawało s ię, że  przeszły  długie  godziny w czasie  

trwania modlitwy. Wreszc ie jakiś łomot, jakiś  hałas, jakiś krzyk. W Szpitalu  

są już Niemcy.. .   



Zaczęła się biegan ina po całym gmachu – niepokój czaił s ię na każdej 

twarzy – pytaliśmy się wzrokiem, co teraz będzie. Niemcy chyba znów 

opanują miasto i znów będą aresztowania, śledztwa, bicie i mordowanie. W 

jakim celu oni znów tu przyszli? Skoro jawna jest ich ucieczka z całego  

frontu. Ciekawość naszą zaspokoił  wkrótce j eden z przybyłych Niemców.  

Oświadczył,  że przez całe  dwa tygodnie będą trzymali t en odcinek nad 

Sanem, bo niemiecka dywizja pancerna wycofuje s ię na zachód i musi m ieć  

wolne przejś cie.  Właśnie to prze jście zrobili  dziś w Sanoku i to przejś cie  

będą rozszerzali dopóki cała dywizja nie przejdzie. . .  

Niemcy zagospodarowują się  w budynku szpitalnym. Upływa godzina za 

godziną, chorzy uspokoili się trzeba mi wracać do domu. Godzina 20-ta w 

wieczór, gdy  wybiegam ze  szpitala. Uchwyci łam moment, kiedy ucich ły  

świsty ku l i  biegnę. Boże co  za straszny widok, przerażenie  obezwładnia  

mnie na ul icy, n ikogo, absolutnie nikogo z żyjących nie ma. Widzę ty lko 

podziurawione domy, okna z wybit ymi ś lepiami,  dachy pozrywane, a na  

ulicy trupy, trupy ludzkie i końskie. Leżą bolszewicy odrzuceni  o parę  

kroków od swoich koni, na których uciekal i,  tu i tam połamane części  

wozów, a wszędzie ty le  krwi. Sta ram się nie patrzeć na trupy, b iegnę,  co s ił  

w nogach i w piersiach. Wreszcie Park, aleja i zbawczy dom rodzinny/.. ./ . 

Przez kilka tygodni Sanok stał s ię miastem frontowym, które ponosi ło 

dalsze straty w ludziach i m ieniu. Wydarzeniem, które przerwało okres  

walk pozycyjnych było Powstanie S łowackie, które wybuch ło 29 sierpnia 

1944 r. ,  Aby przyjść z pomocą powstańcom w dniu 9 września 1944 r. 

rozpoczęła się tzw. Operac ja Wschodnio Karpacka, zwana  też operacją  

Dukielsko – Preszowską, mającą na celu zdobycie p rzejść w  Karpatach.  

Niemcy uparcie b ronili  się w przełęczach  karpackich  przez kilka m iesięcy.  

Sowieci ponoszą ciężkie straty.  

Z frontu z okolic Przełęczy Dukielskie j zwożą do Sanoka rannych 

żołnierzy radzieckich, tak dużo, że co większa kamienica przeznaczona jest 

na szpital.  Wraz ze szpitalami z jechało moc służby sanitarne j, lekarzy i  

pielęgn iarek, ale są to służby miernej jakości. Nikt o tę szarą masę rannych 

żołnierzy nie dba. Warunki sanita rno – bytowe są okropne.  



W związku z tym znów do Sanoka zawitała epidemia tyfusu plamistego.  

Na terenie miasta utworzono osiem szpitali wojennych, które 

funkcjonowały  przez osiem miesięcy  przyjmując na  leczenie ponad 12 tys.  

rannych żołnierzy radzieckich. 

Góra Mickiewicza „zaludnia się” nieboszczykami. Coraz to  nowe groby 

kopią a tak bezładnie, tak niech lujnie, robią koło t ych mogi ł i tak płytko 

zakopują trumny, że płyną z nich strugi osocza. 

Stawiają m ini pomniki  wykonane z desek, które kszta łtem przypomina ją 

wierze wiertn icze tyle, że zwieńczone pięcioramienną gwiazdą. Pomniki 

pomalowane są w kolorze czerwonym a  inne zie lonym, co oznacza ło groby 

wyznawców proroka. Ten  cmentarz znajdował s ię na  frontowym stoku góry  

Mickiewicza, parę kroków od góry Adama Mickiewicza. 

Pod koniec kwietnia i na początku maja 1945 roku, zaczęli zwijać 

szpitale wojenne i wyjeżdżać. 

Budynek Szpitala Powiatowego w Sanoku dotkliwie został zniszczony 

podczas działań wojennych w sierpniu 1944r. Podziurawione odłamkami  

szrapneli pokrycia dachowe przecieka ły w wie lu miejs cach, zniszczone 

okna i drzwi, uszkodzone mury.  

Długa eksploatacja budynków szpitalnych bez remontów kapitalnych 

spowodowała ich  dekapitalizac ję. Zawilgocone dolne  partie  murów 

zniszczone zostały wskutek działania grzyba.  

Tynki zewnętrzne, a częśc iowo i wewnętrzne na znacznych 

powierzchniach poodpadały. Część stolarki uszkodzona w czasie działań 

wojennych, a część po prostu spróchniała ze starości. Kanalizacja  

zniszczona do tego stopnia, że nieczystośc i z  ust ępów wydostawały s ię na  

korytarz.  

Po pewnym czasie  mie jscowe władze zaję ły s ię t ym kryt ycznym stanem 

szpitala i uczyni ły w iele, aby go przystosować do normalne j pracy.  

Piętrzyły się j ednak trudności, gdyż okupant nie  tylko uszkodził budynki,  

ale ogo łoci ł szpital ze  wszystkich urządzeń i sprzętu  medycznego. Przy  

tych wszystkich n iedomogach, braku lekarzy i  personelu pie lęgn iarskiego  

uniemożliwiał  prowadzenie dzia łalności  l eczniczej.  Zniechęcony tym 



stanem rzeczy i brakiem mieszkania, pierwszy po wojnie dyrektor Szpitala 

Powiatowego w Sanoku, dr Roman Wolański, chi rurg, opuści ł Sanok i  

wówczas rozpoczęła się batalia o pozyskanie w pełn i kwalif ikowanego  

dyrektora – lekarza. Prze jściowo  funkcje te  pełnil i kole jno: l ekarz 

wojskowy, dr Jan Mar ia Suchomel,  dr Władys ław Królicki oraz przybyły  z 

niewoli  niemieckiej dr Stan isław Domański. Córka  dr Domańskiego,  dr 

Danuta Kaczorowska pisze, że dyplom lekarza otrzymała na Uniwersytecie  

Jagiel lońskim  

w 1946 r.  

 

 

 

Dr Stanisław Domański  z  personelem pielęgniarskim na „manifestacji”  1 Ma jowej 

 

Pierwsze kroki, jako lekarz stażysta staw iała  w sanockim szpitalu. 

Chodziła po wszystkich oddziałach najchętniej na chirurgię, gdzie było  

dużo opatrunków ran po minach i skrytobójczych strzałach. Era penicy liny  

dopiero się zbliża ła, a w Sanoku leczono, jak za króla  ćwieczka, ty le, że  

były su lfonamidy. 

 



 
Dr Stanisław Domański  z  personelem pielęgniarskim 

 

Fatalne warunki pracy, konieczność wspomagania lecznictwa otwart ego, 

nie pozwalały żadnemu lekarzowi na ca łkowite oddanie się szpitalowi.  

Ówczesny wicestarosta sanocki,  Mieczys ław Kaczor dwoi ł się i  troi ł,  by  

podnieść organizacyjnie  tę j ednostkę lecznictwa zamknięt ego działa jącą na  

terenie powiatów bieszczadzkich.  

Po wielomiesięcznych i trudnych pertr aktacjach sprowadzono z Krakowa 

dwóch młodych lekarzy: dr Jana Drużyńskiego i dr Józefa Woźniaka. 

Jednak nie wytrzymali długo tych niezwykle ciężkich  warunków i  wkrótce  

opuścili  Sanok. W te j sytuacji  za namową wicestarost y, Mieczys ława  

Kaczora rozpoczęto ponowne poszukiwania kandydata na dyrektora na 

terenie Krakowa, zdobywając wreszcie informację w Akademi i Medycznej,  

że dobry i doświadczony chirurg, dr Jan Zigmund nosi się z zamiarem 

przeniesienia na prowincję. Nawiązano z nim kontakt i zainteresowano 

objęciem funkc ji dyrektora Szpitala Powiatowego w Sanoku. Wkrótce 

okazało się, że prowadzi on końcowe rozmowy z władzami Nowego Sącza, 



co do objęcia dyrektury tamtejszego szpitala. Władze nowosądeckie  

zwlekały j ednakże z przydzieleniem mu mieszkania.  

W Sanoku natomiast powstała możliwość zaoferowania dr Janowi 

Zigmundowi mieszkania o kilku pokojach, po niedawno zmarłym doktorze 

Nowosielskim przy ul icy króla Jana III  Sobieskiego 10. 

Przystąpiono natychmiast do wykonania  koniecznego  remontu i 

nakłoniono go do objęc ia stanowiska dyrektora szpitala,  przydzielając mu 

równocześnie m ieszkanie,  w którym zresztą remont  niezupełnie został  

ukończony. 

Dr Jan Zigmund, urodził si ę 

20 maja 1902r. w 

Monasterzyskach, powiatu  

buczackiego.  Po ukończeniu  

szkoły podstawowej, a 

następnie Gimnazjum im.  Jana  

Kochanowskiego w Krakowie.  

W 1920r. rozpoczął studia na 

Wydziale Lekarskim 

Uniwersyt etu Jagiel lońskiego,  

po ukończeniu, których w 

1928r. otrzymał promocję na 

doktora wszech nauk 

lekarskich.  

W czasie studiów pracował 

zarobkowo w laboratorium 

analitycznym ówczesnego  

Szpitala św. Łazarza w 

Krakowie. Ponadto działał w  

Bratniej Pomocy Medyków oraz w 

komitecie budowy Domu 

Medyków przy ul icy  

Grzegorzeckiej.  

Lekarze Szpitala Powiatowego w Sanoku.  
Od lewej stoją: dr Władysław Królicki, dr Jan Zigmund, 

dr Stanisław Domański 



Dnia 1 marca 1930r. zawarł związek małżeński z panną Wandą Zofią  

z  domu Ochęduszko.  

Po ukończeniu studiów lekarskich pracował między innymi w Rybn iku, 

Cieszynie i Krakowie.  

W okresie okupacj i hitle rowskiej m ieszkał i pracował w Krakowie. Był 

żołnierzem Związku Walki Zbro jnej – Armii Kra jowej w zgrupowaniu  

„Żelbet”, nosi ł pseudonim „Zdrowie”. Jako lekarz zgrupowania leczył  

rannych i chorych  żołnierzy  oraz ich  rodziny. Ponadto szkolił grupy 

sanitarne na terenie województwa krakowskiego i kieleckiego. 

Po wojnie przed przy jazdem do Sanoka pracował w Cieszynie, 

Ząbkowicach Śląskich, Nowym Sączu i Krakowie. Po objęc iu stanowiska  

dyrektora Szpitala Powiatowego w Sanoku, dr Jan Zigmund z miejsca  

postawił w sposób zasadniczy nie tylko sprawę remontu kapitalnego  

Szpitala Powiatowego przy ulicy Konarskiego, l ecz także 

przeorganizowanie ca łe j sanockiej s łużby zdrowia oraz przedstawił plan jej  

rozwoju na najbliższe lata. 

W pierwszej kolejności poczyni ł starania o wykonanie remontów 

kapitalnych budynków szpitalnych oraz wyposażenie ich w niezbędny 

Personel Szpitala w Sanoku w latach  sześćdzies iątych . Rząd p ierwszy: druga od  lewej 
Krystyna Łukomska, dr Bronisław Jarosz, dr Władysław Królicki ,  d r Stanisław 

Domański , dr Jan  Zyg mund, dr Edward  Czech. Rząd drugi , od  lewej:  d r Stanisław 
Lewek, t rzeci  n ieznany, czwarty  dr Henryk Czerwiński , p iąty  dr Lesław Łukomski, 

szósty  n ieznany 

 



sprzęt medyczny, w tym także aparat rentgenowski cudem śc iągnięty z 

województwa wrocławskiego. 

   Objąwszy patronat nad lecznictwem otwartym, wie le starań i osobistej 

pracy włożył w werbowanie na teren sanocki fachowej służby zdrowia, 

lekarzy i pie lęgn iarek. Organizował w Sanoku i Rymanowie oraz w 

pozostałych sześciu gminach, wiejskich placówek lecznictwa otwart ego.  

Znaczne środki przeznaczono w powiecie sanockim na służbę zdrowia w 

ramach planu 6-c io letniego. W tym na budowę Szpitala Powiatowego w 

Sanoku oraz kilku obiektów leczniczych w terenie. Szpita l Sanocki będzie  

obsługiwał kilka sąsiednich powiatów, a real izowany jest w ramach  

Uchwały Bieszczadzkiej.  Koszt budowy 65 mln. Z łotych. Planowany termin  

oddania inwestycji przewidziany jest na 1963 r. 

Ponadto realizowana jest sieć placówek służby zdrowia poza Sanokiem.  

W ramach tego p lanu budowane są Ośrodki Zdrowia w Komańczy  

i Nowotańcu, a w ramach remontów kapitalnych w Jaćmierzu i  

Markowcach. Ponadto Uchwała Bieszczadzka przewiduje budowę 

Ośrodków Zdrowia w Sanoku, Zarszynie, Mrzygłodzie, Jaś liskach  i Tyrawie  

Wołoskiej oraz w innych miejscowościach powiatu sanockiego.  

Kierownictwo Wydziału Zdrowia i Op ieki Spo łeczne j Prezydium 

Powiatowej Rady Narodowej w Sanoku sprawował wówczas l ekarz 

medycyny, Zygmunt Dąbrowski, a następnie lekarz medycyny Bronisław 

Jarosz.  

Funkcje Starost y Powiatowego Sanockiego, a następnie 

Przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sanoku 

kolejno pełni li:  Miecz ysław Kaczor, Henryk Kubick i, Józef Czerewin,  

Tadeusz Romaniszyn, Stanisław Janik, a później Zdzisław Mazur, a le te  

czasy były już okresem starań dra Jana Zigmuda o budowę w Sanoku 

nowego szpitala zaspakającego potrzeby całych Bieszczad.  

Inicjatywa ta  powstała w  latach 1949 – 1950r. i znalazła poparcie  

u ówczesnych władz politycznych i administracyjnych powiatu sanockiego i 

województwa rzeszowskiego. 



 
Księże łąki należące do oo. Franciszkanów. Majówka sanockiej młodzieży w 1946r. (w 

środku Zdzisław Stropek). W miejscu tym w 1964 roku stanie nowoczesny szpital 

 

Dr Jan Zigmund był  motorem wszystkich poczynań w przedmiocie 

budowy nowego szpita la. Zanim to  poważne przedsięwzięcie inwestycyjne  

nabrało realnych kształtów, sprawa wymagała w ielu zabiegów i uzgodnień  

\z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Państwową Komis ją 

Planowania Gospodarczego.  

Związane to było z licznymi wyjazdami do Warszawy, Krakowa, 

najczęściej na własny koszt. Z chwi lą, gdy inwestycja weszła do planu 5 -cio  

letniego, nadszedł czas je j real izacji.   

W oparciu o dokumentację  projektowo – kosztorysową opracowaną  

w ramach konkursu przez Biuro Projektów Budownictwa Sanitarnego  

w Krakowie,  rozpoczęto budowę nowego  szpitala. Głównym jego  

projektantem był inż. Tadeusz Lilion. 

Z inicjat ywy dra Jana Z igmunda powołany został  w Sanoku Społeczny 

Komitet Szpitalny pod przewodnictwem Zdzisława Mazura – 

Przewodniczącego  Prezydium PRN w Sanoku – organu śc iśle  

współpracu jącego z dyrekc ją Szpitala  Powiatowego w Sanoku, a t ym samym 

z dr. Janem Zigmundem.  



Powołano również ki lkuosobowy zespół roboczy do obsługi r ealizowanej 

inwestyc ji,  działa ł on przy Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej  

Prezydium PRN w Sanoku, którego kierown ictwa sprawowa li kolejno lek. 

med. Bronisław Jarosz, lek. dentysta Adam Zeńczak, lek. Karol Świetl ik.  

 

 

Zdzisław Mazur -  Przewodniczący Społecznego Komitetu  Pomocy Szpitalowi w 

Sanoku. Stoi  w p ierwszym rzędzie, czwarty  od  prawej 

 

Kierownikiem zespołu mianowano Mieczysława Urbańskiego, oddanego 

całym sercem i duszą sprawie budowy szpitala,  byłego więźnia  KL – 

Auschwitz , a bezpośredni nadzór nad pracą zespołu sprawował z ramienia  

Wydziału Zdrowia, zastępca kierownika, Kazimierz Rzeszutko. Ponadto w 

skład zespołu wchodzili:  inż. Stanisław Rosenbeiger, jako inspektor 

nadzoru oraz Arnold Andrun ik i Czesław Rutana,  a zapał  i poświęcenie  

kierownika zespołu, Mieczysława  Urbańskiego były wprost bezgraniczne.  

Jednak siłą napędową głównych poczynań i licznych prac oraz ważnych  

konsultacji,  narad z wybitnymi fachowcami z dziedziny służby zdrowia i  

specjal istycznego budownictwa był dr Jan Zigmund – człowiek i lekarz 



f ilantrop  

o niespotykanej energ ii,  dużej sil e woli,  żelaznej konsekwencji,  dużej  

dyscyplinie oraz wielkiej wiedzy i kulturze osobiste j.  

 
Budowa nowego szpitala w Sanoku w latach  1954-1964. 

 

 
Inny fragment  budowy nowego szpitala w Sanoku przy u l. 800-lecia 





 
Kompleks zabudowań szpitalnych w Sanoku widzianych z lotu ptaka. W chwili oddania do eksploatacji 

posiadał kubaturę 39 tys. m3 . foto. Kwiatkowski. 

 

 

 
Współczesny widok szpitala wraz z przyległymi osiedlami mieszkaniowymi i widokiem na lądowisko  

Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 



 
Widok z dziedzińca wewnętrznego szpitala na pierzeję zachodnią – oddział kardiologii  

 



Widok z dziedzińca wewnętrznego szpitala na pierzeję wschodnią  
 

 

Wejście główne do szpital 



 

Budowa Szpitala Powiatowego  w Sanoku trwała dziewięć lat  zanim  

w listopadzie 1964 r. zostały otwarte podwoje największego na Ziemi  

Sanockiej – ośrodka lecznictwa zamkniętego na 245 łóżek z pięcioma  

oddziałami specjal istycznymi i doskonale wyposażonym zapleczem 

leczniczo – laboratoryjnym. Podczas gdy dawny szpital przy  ul icy  

Konarskiego li czył ty lko 85 łóżek, to po modernizacji i rozbudowie li czba 

łóżek w obu szpitalach wzrosła do 450.Kiedy dzieło było już gotowe, 

drowi Janowi Zigmudowi po roku pracy na stanowisku dyrektora w nowym 

szpitalu, podziękowano za włożony trud w ten sposób, że w związku z 

osiągnięc iem przez niego wieku emeryta lnego przeniesiono go w stan  

spoczynku. Na nic zdał się protest dra Ryszarda Ekerta, ówczesnego  

kierownika Wydziału  Zdrowia, który  odmówił podpisania  decyzji.  Na  

miejsce dr Jana Zigmunda partia postawiła swo jego cz łowieka, miernego,  

ale wiernego, który sprawował tę funkcję zaledwie przez kilka miesięcy. Dr  

Jan Zigmund zmarł na zawał serca w dniu 17 sierpnia 1970r. Spoczął na 

sanockim cmentarzu przy ul icy Rymanowskiej.   

 
Wanda Zofia z domu Ochęduszko, żona dra Jana Zigmunda, otrzymuje kwiaty z okazji odsłonięcia w 

1979r. tablicy na budynku nowego Szpitala 



Za całokształt swojej pracy otrzymał następujące odznaczenia: Złoty 

Krzyż Zasługi – 1965, Srebrny Krzyż Zasługi z  mieczami za działalność  

w okresie  okupacj i,  Krzyż Partyzancki,  Medal Zwycięstwa i  Wolności,  

Zasłużony Pracown ik Służby Zdrowia. 

W miesiącu kwietniu 1979r. na budynku nowego  szpitala wmurowano 

tablicę  ze spiżu, nadając j ej następującą  treść:  „Społecznym in icjatorom 

budowy Szpitala  Sanockiego pod przewodnictwem dra J ana Zigmunda  

w uznaniu ich zasług, społeczeństwo Sanoka”. Jednej z ulic Sanoka nadano 

imię dra Jana Zigmunda. 

 



 

NAJNOWSZA HISTORIA ODDZIAŁU  CHIRURGICZNEGO 

SZPITALA W SANOKU 

Jadwiga Wrótniak 

 

W 1964 roku po oddaniu nowego budynku szpitalnego przy ulicy 800-Lecia 

rozpoczął się nowy rozdział działalności sanockiej chirurgii. Z biegiem lat zmieniała 

się kadra lekarska, przybywali młodzi, pełni zapału do pracy ludzie dla których żadne 

stawiane przed nimi wyzwanie nie wydawało się zbyt trudne. 

Pierwszym ordynatorem otwartego w nowej lokalizacji oddziału chirurgicznego 

został dotychczasowy ordynator  Jan Zigmund. W opiece nad pacjentami dzielnie 

sekundowały mu Maria Machowska i Krystyna Łukomska. Do grona lekarzy 

pracujących na chirurgii dołączali kolejno młodzi adepci sztuki lekarskiej  Zygmunt 

Żyłka,  Mieczysław Buczek,  Jerzy Pietraszek, a w kolejnych latach  Franciszka 

Majewska i  Ewa Bryndza. Patrząc na kadrę lekarską pracującą w tym czasie na 

oddziale nie da się nie zauważyć, że ogólnie przyjęty schemat  iż chirurgia to 

dziedzina medycyny  

w której dominują 

mężczyźni w warunkach 

sanockiego szpitala nie 

znajdował potwierdzenia. 

Jak gdyby dla podkreślenia 

tego faktu, a raczej dla 

zaprzeczenia stereotypom po 

przejściu na emeryturę Jana 

Zigmunda ordynatorem 

oddziału zostaje Krystyna 

Łukomska, natomiast na 

stanowisko z-cy ordynatora zostaje mianowana  Maria Machowska.  

W tym czasie szlify chirurgiczne – pierwszy stopień specjalizacji – po zdaniu 

wymaganych egzaminów zdobywają kolejno: 

 Pokój lekarski na chirurgii w Sanoku. 

Od lewej: Jerzy Gaik, Robert Kobiela, Maria Machowska, Jan 

Tomczewski, Wanda Ogarek 



� Zygmunt Żyłka – 1971r,   

� Jerzy Pietraszek- 1972,  

� Mieczysław Buczek- 1972, 

� Franciszka Majewska – 1974,  

� Ewa Bryndza- 1974. 

W 1974 roku po rezygnacji z 

pracy Krystyny Łukomskiej 

stanowisko ordynatora po 

wygranym konkursie obejmuje 

Jan Pawlik , na stanowisku 

zastępcy ordynatora w dalszym 

ciągu pozostaje  Maria 

Machowska. Szkolenie 

młodych lekarzy pracujących w 

tym okresie na oddziale 

wkracza w decydującą fazę i w 

1977roku trójka z nich:  Zygmunt Żyłka,  Jerzy Pietraszek i  Mieczysław Buczek 

uzyskują drugi stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej stając się pełnoprawnymi, 

samodzielnymi chirurgami.  

Chirurgia jest dziedziną przyciągającą młodych lekarzy i co jakiś czas zjawiają się 

ludzie, którzy chcą zgłębiać jej tajniki. W tym czasie chirurgiczne szkolenie 

rozpoczyna Wiesław Malik, który w 1976 roku uzyskuje pierwszy stopień 

specjalizacji, oraz Jan Tomczewski, 

który potwierdza swoje 

umiejętności zdanym egzaminem 

na pierwszy stopień specjalizacji  

w 1979 roku.  

Wiesław Malik oraz Jan 

Tomczewski przechodzą następnie 

do pracy na nowo powstałym 

Oddziale Urazowym. Kolejne lata  Fot. Rok 1995 – pokój lekarski na oddziale chirurgicznym 

Fot. Rok 1995. od lewej: Jerzy Gaik, dr med. Ryszard Ekiert, 

Mieczysław Buczek. 

 



to kolejni lekarze uzyskujący uprawnienia do określania się mianem chirurgów; W 

roku 1983 pierwszy stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej uzyskuje  Jacek Kielar, W 

1987 roku w ślady starszych kolegów  idzie pisząca te słowa Jadwiga Wrótniak, a w 

roku 1988 kolejna kobieta  Barbara Działowska - Dzimira zostaje chirurgiem 

wyszkolonym w tut oddziale. I nie jest to koniec działalności kobiet chirurgów, gdyż 

w 1992roku  Agnieszka Siwek  potwierdza – zdając egzamin na pierwszy stopień 

specjalizacji  swoje umiejętności 

jako chirurg . 

Po przejściu na emeryturę  

Marii Machowskiej funkcje 

zastępcy ordynatora obejmuje 

Jerzy Pietraszek. Oddział 

Chirurgiczny traktowany jest 

jako oddział szkoleniowy, w 

związku z tym wszyscy lekarze 

starają się sprostać stawianym przed nimi zadaniom. 

Z roku na rok rozszerza się zakres wykonywanych na oddziale zabiegów, 

powiększa się i staje się coraz bardziej różnorodna grupa pacjentów trafiających na 

oddział, którym udzielana jest fachowa 

pomoc. Jacek Kielar po uzyskaniu  

I stopnia specjalizacji z chirurgii ogólnej 

postanawia zająć się  urologią .Po 

ukończeniu stażu specjalizacyjnego 

uzyskuje w roku 1992 tytuł specjalisty 

urologa. 

Jadwiga Wrótniak  poszerza wiedzę 

ogólną z całości chirurgii i po zgłębieniu 

tajników tej trudnej dziedziny  w roku 

1994 uzyskuje tytuł specjalisty chirurgii 

ogólnej . 

Fot: od lewej:  Jerzy Gaik,  Maria Machowska,  Zygmunt Żyłka 

 

Fot. Od lewej: Jerzy Gaik, Jadwiga Wrótniak, Jerzy 

Pietraszek 



 

 

Prężny rozwój oddziału, wysokie kwalifikacje personelu oraz bardzo dobra 

współpraca dyrekcji szpitala (Dr Jan Pawlik, Dr Jerzy Pietraszek)  z dużymi zakładami 

pracy Sanoka owocują zakupami nowego (bardzo drogiego i mało dostępnego w tym 

czasie)  sprzętu medycznego. 

W lipcu 1984roku po zakupie 

gastroskopu zostaje uruchomiona 

Pracownia Endoskopii. Jedynym 

lekarzem przeszkolonym  jest  

Franciszka Majewska, która wykonuje 

badania dla pacjentów szpitala  

i ambulatoryjnych . 

Rok 1984 to również początek  ery 

badań  ultarsonograficznych.  

I znowu dzięki hojności sanockich zakładów pracy szpital wzbogaca się o jeden z 

pierwszych w województwie aparat usg. 

I tym razem również zajmują się tym chirurdzy. Początkowo badania usg wykonuje 

Halina Bilewska - Pawlik, a od 1986 roku Jadwiga Wrótniak. 

W kolejnych latach rozszerza się działalność pracowni usg i badaniami zaczynają 

zajmować się również lekarze innych specjalności. Na przestrzeni lat następuje stały 

rozwój techniki chirurgicznej. Pojawiają się w Polsce pierwsze zestawy aparaturowe 

do wykonywania zabiegów metoda laparoskopowa. 

I po raz kolejny chirurgia sanocka jest w „ czołówce „ województwa. 

W 1995 roku chirurdzy otrzymują kolejne zadanie. Nauka operacji 

laparoskopowych. Po kilku odbytych kursach odbywają się pierwsze operacje 

laparoskopowe w sanockim szpitalu. Przeprowadza je Jadwiga Wrótniak w asyście  

Agnieszki Siwek.   

W kolejnych latach umiejętności w tej dziedzinie zdobywają kolejni lekarze, 

zwiększa się stopniowo ilość sprzętu i operacje laparoskopowe wchodzą w zakres 

rutynowych zabiegów wykonywanych w oddziale.  

Fot. Sala operacyjna II – m.in. lekarz anestezjolog 

Mariusz Kmiotek i lekarz anestezjolog Anna Janik bez 

czepka na głowie 



W roku 1996 po przejściu na emeryturę  Jana Pawlika stanowisko ordynatora 

obejmuje dotychczasowy zastępca  Jerzy Pietraszek. 

Funkcję zastępcy ordynatora pełni Zygmunt Żyłka, a od 1999 roku na stanowisku 

tym zastępuje go Jadwiga Wrótniak. Szkolenie młodych lekarzy odbywa się nadal i 

kolejni adepci stają się „prawdziwymi” chirurgami. 

II stopień specjalizacji w roku 1998 uzyskuje Agnieszka Siwek, natomiast 

specjalistami I stopnia zostają kolejni w 1998r Janusz Sobkiewicz, w 2000r Tomasz 

Trawiński  a w 2001r Paweł Gorczyński. 

Do grona urologów pracujących na oddziale dołącza Krzysztof Reiss, który  

w 2002r uzyskuje tytuł specjalisty II stopnia  z zakresu urologii . 

W tym też czasie do nazwy Oddział Chirurgii Ogólnej dodana zostaje kolejna 

część- Pododdział Urologiczny W roku 2002 rozpisany zostaje kolejny konkurs na 

stanowisko ordynatora oddziału. Zwycięzcą konkursu zostaje Dr Jan Pasierbski, który 

rozpoczyna pracę w sierpniu 2002r i pracuje do października 2002r.Po odejściu  

z pracy dr J. Pasierbskiego do pełnienia obowiązków ordynatora powołana zostaje 

Jadwiga Wrótniak. Funkcję tę sprawuje do lipca 2003 roku. 

Po kolejnym konkursie na stanowisko ordynatora powołany zostaje Wojciech 

Skibiński, który pełni tę funkcję do  chwili obecnej. 

W tym czasie kolejna „ młodzież chirurgiczna” otrzymuje  certyfikaty : w 2007r II 

stopień specjalizacji uzyskują  Artur Gładysz i Bogumił Koncewicz-Żyłka,  

a w roku 2008  Paweł Gorczyński. 

 



 
Fot. Od lewej : Bogumił Koncewicz- Żyłka, Janusz Sobkiewicz 

 

Działalność oddziału ulega ponownemu poszerzeniu. Dynamicznie rozwija się 

chirurgia naczyniowa. W ślady Ordynatora Oddziału Wojciecha Skibińskiego, który 

poza specjalizacją z chirurgii ogólnej jest również specjalistą chirurgii naczyniowej 

idzie młodzież chirurgiczna- kolejni lekarze podejmują w/w specjalizację. 

W oddziale wykonywane są operacje wymagające znacznego zakresu wiedzy  

i specjalistycznego sprzętu, który powoli ale systematycznie pojawia się na oddziale.  

Oddział chirurgiczny jest zgodnie z założeniem oddziałem powiatowym, ale 

pacjenci trafiający do oddziału to nie tylko mieszkańcy powiatu- znaczącą grupę 

pacjentów stanowią chorzy z terenu całego województwa podkarpackiego , a niemałą 

część również mieszkańcy Małopolski. 

W opisywanym okresie  czasu miały niestety miejsce również przykre  zdarzenia. 

W roku 1970 zmarł Jan Zigmund. 

W 1998r ginie tragicznie Jerzy Gaik, w 2000r umiera Maria Machowska, natomiast 

w 2010r pożegnaliśmy Jerzego Pietraszka.  

 



 
Fot. od lewej: Franciszka Majewska, Janusz Sobkiewicz, Paweł Gorczyński 

 

Ale ponieważ nie tylko samą pracą żyją lekarze, (a chirurdzy nie stanowią wyjątku) 

znajdują również czas na organizowanie szkoleń naukowych i spotkań integracyjnych.  

Spotkania naukowe o tematyce „ naczyniowej” organizowane  corocznie  

od 7 lat w Woli Sękowej przyciągają coraz większą rzeszę lekarzy z całego 

województwa. Obecnie spotkania te są uwzględniane w kalendarzu spotkań 

naukowych Podkarpackiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich. 



 
Fot. Wola Sękowa 2010r  – Prof. Grzegorz Oszkinis 

 

 

 
Fot. Wola Sękowa 2010 r. -  Dr Wojciech Skibiński 

 

 

 



Fot. Wola Sękowa 2011- od lewej Dr Wojciech Skibiński, Dr Tomasz Urbanek 



 

 

Imprezy integracyjne to czas pełnego relaksu, chwila w której można zapomnieć o 

„trudnych sprawach’”, złapać wiatr w żagle przed kolejnymi zmaganiami, ale też jest 

to chwila, w której można lepiej i z trochę innej strony poznać ludzi z którymi spędza 

się codziennie długie godziny, a wzajemne zaufanie i dobra, przyjazna atmosfera w 

pracy jest podstawą sukcesu oddziału jako całości i każdego  

z lekarzy indywidualnie.  

      

 

 

 

 

Fot. „Mymoń 1994r” od lewej: Weronika Kielar, Krzysztof Reiss, Marzena Reiss, Jadwiga Wrótniak, 

Roman Majewski, Franciszka Majewska, Jerzy Pietraszek / tyłem/.  

 



 

 

 

Fot. „Załuż 1995” od lewej: Weronika Kielar, Zofia Bogucka-Dziurawiec, 

Franciszka Majewska, Jadwiga Wrótniak, Agnieszka Siwek. 

Fot. „Załuż 1995r”- od lewej:  Maria Buczek, Mieczysław Buczek , Jacek Kielar , 

Weronika Kielar, Mirosława Czyż-Pietraszek, Zofia Bogucka-Dziurawiec, Jerzy Pietraszek 



 

 

  

Oczywiście praca lekarzy na chirurgii nie byłaby możliwa gdyby nie znakomity zespół 

pielęgniarski, który na tym oddziale ma szczególnie trudne zadanie. Pacjenci którymi trzeba 

się opiekować to w zdecydowanej większości ludzie wymagający pełnej opieki – starsi, 

schorowani, nierzadko nie poruszający się samodzielnie, a po zabiegach operacyjnych 

dodatkowo wymagający pomocy. I na nic zdałyby się dobrze wykonane operacje, gdyby 

potem nie było „ siostry” która pomoże …  

W opisywanym przez mnie okresie czasu zmieniali się nie tylko ordynatorzy, 

zmieniały się też pielęgniarki oddziałowe- czuwające nad personelem pielęgniarskim. 

Początkowo pielęgniarką oddziałowa była Jadwiga Piotrowska, którą po przejściu 

na emeryturę zastąpiła Danuta Pastyrzak, a obecnie na tym stanowisku zatrudniona 

jest Renata Oklejewicz.  

 

Fot. „Załuż 1995” od lewej Franciszka Majewska. Jadwiga Wrótniak, Jan Pawlik, Jerzy Pietraszek 



 
 

 
Fot. Wigilia „oddziałowa” 2008r        

 

 
 
Fot: Wigilia „ oddziałowa”  2008r 

 



 
Fot. Wigilia oddziałowa 2008r 

 

Na zakończenie tego rozdziału poświeconemu sanockiej chirurgii krótkie zestawienie: 

Oto ludzie stanowiący obecnie jej kadrę lekarską: 

1. Ordynator Oddziału- Dr n. med. Wojciech Skibiński- specjalista chirurgii 

ogólnej  

i naczyniowej 

2. Z-ca Ordynatora- Dr Jadwiga Wrótniak- specjalista chirurgii ogólnej 

3. Z-ca Ordynatora - Dr Jacek Kielar- chirurg, specjalista urolog 

4. Asystenci Oddziału: 

5. Dr Krzysztof Reiss- chirurg, specjalista urolog 

6. Dr Paweł Gorczyński- specjalista chirurg 

7. Dr Artur Gładysz- specjalista chirurg 

8. Dr Bogumił Koncewicz-Żyłka- specjalista chirurg 

9. Dr Janusz Sobkiewicz –  chirurg 

10. Dr Bartłomiej Kielar- w trakcie specjalizacji z urologii 

11. Dr Łukasz Gałuszka- w trakcie specjalizacji z chirurgii 



12. Dr Paweł Potoczny- w trakcie specjalizacji z chirurgii 

13. Dr Marek Szpunar- specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej 

14. Dr Piotr Fussek- Specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej 

15. Dr Janusz Starzec – specjalista urolog  

Fot: Zespół chirurgiczny z zaproszonymi gośćmi: Prof NYU School of Medizin - Christine Ren-Fielding i 

George Fielding   

 



HISTORIA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SANOKU 

Roman Majewski 

Mieczysław Buczek 

 

 

Historia ratownictwa medycznego od zawsze była związana głównie z konfliktami 

zbrojnymi. To właśnie na polach walki powstała konieczność niesienia pomocy rannym  

i poszkodowanym w bitwach.  

Współcześnie ilość wypadków w różnych dziedzinach życia, jest tak liczna, że niekiedy 

liczba poszkodowanych przekracza w znacznym stopniu wielkości rannych w bitwach w 

Starożytności. Między innymi z tego powodu nastąpił tak intensywny rozwój 

współczesnego ratownictwa medycznego. 

Niesieniem pomocy na polach walki w ostatnich dwóch wielkich wojnach Światowych 

zajmował się  Czerwony Krzyż, międzynarodowa organizacja humanitarna i charytatywna, 

założona w 1864 roku z inicjatywy Szwajcara Henri Dunanta.  

W Polsce, historia ratownictwa medycznego, zaczyna się 6 czerwca 1891 roku, 

bowiem w tym dniu został zarejestrowane  "Krakowskie Ochotnicze Towarzystwo 

Ratunkowe". 

 
Pierwszy ambulans w Krakowie (foto: "historia Pogotowia Ratunkowego w Krakowie") 



 

Głównym inicjatorem powstania pogotowia ratunkowego w Polsce byli Arnold 

Bagnet, z zawodu okulista, dr Alfred Obaliński profesor UJ oraz Wincenty Eminowicz 

ówczesny naczelnik straży pożarnej . 

Obsługa medyczna ambulansów prowadzona była przez wolontariuszy rekrutujących 

się z pośród studentów Akademii Medycznych oraz doktorów wszech nauk lekarskich. 

Pierwsze pogotowie dysponowało jednym ambulansem zaprzężonym w parę koni 

wyposażonych w pięć par noszy. Pomieszczenia pogotowia, ambulans i wyposażenie 

zafundowane zostało przez Radę Miejską w Krakowie. 

Swoją drogą, byłoby niezwykle interesujące, w jaki sposób komunikowano się ze 

Stacją Pogotowia. Telefon, co prawda, był juz wynaleziony, ale w Polsce pierwsze telefony 

zainstalowano w 1900 roku i na pewno nie były to telefony z dostępem publicznym. 

 
Ambulans na ulicy  Krakowa (foto: "historia Pogotowia Ratunkowego w Krakowie") 

 

Nieco później, bo w 1897 roku powstało pogotowie w Warszawie. Zarówno Kraków 

jak i Warszawa wzorowały się na organizacji tej instytucji we Wiedniu. Były to duże 

aglomeracje miejskie, które było stać na utrzymanie tego typu przedsięwzięć. Należy 



jednak przypuszczać, że nie były chyba one aż tak drogie, zważywszy że obsługę 

medyczną realizowano  z wykorzystaniem wolontariuszy. 

Do  1914 roku w Polsce utworzono 10 stacji pogotowia ratunkowego. 

W małych miastach, a do takich zalicza się Sanok (w 1883 roku liczba mieszkańców 

wynosiła 5 181 osób), organizacja szybkiej pomocy medycznej nie była przedmiotem 

rozważań władz miejskich. Warto pamiętać, że w tym czasie Sanok był częścią 

Królestwa Galicji i Lodomerii, należącego do Cesarstwa Austrowęgierskiego, które nie 

wykazywało zbytniej troski o zagarnięte tereny. 

Sprawami zdrowia ludności na terenie miasta i powiatu, zajmował się Lekarz 

Powiatowy, który to urząd został powołany przez Rządu CK Austrii na podstawie Ustawy 

z 1870 roku, o publicznej organizacji służby zdrowia.  

W dniu 1 kwietnia 1930 roku, w Sanoku, utworzono Ośrodek Zdrowia dla ludzi nie 

ubezpieczonych i biednych.  

W tym samym czasie powołano do życia instytucję Lekarza Miejskiego. 

Praktycznie nie ma możliwości dotarcia do dokumentów źródłowych, mówiących  

o powołaniu do życia w Sanoku instytucji pogotowia ratunkowego. 

W okresie po drugiej wojnie światowej, na terenie miasta działała Miejska Komisja 

Sanitarna, w skład której wchodzili:  

1. dr Władysław Królicki,  

2. dr Marian Krogulecki,  

3. Maksymilian  Chmura,  

4. Mieczysław Lisowski,  

Burmistrzem w tym czasie był Pan Michał Hipner a Starostą Powiatowym Pan 

Andrzej Szczudlik, ale zadania tej Komisji były zgoła inne jak niesienie szybkiej pomocy 

osobom wymagającym natychmiastowej interwencji lekarskiej. Głównym jej zadaniem 

była troska o czystość miasta, sklepów, restauracji itp. 

 W dniu 11 stycznia 1944 roku powstała Powiatowa Rada Narodowa i w ramach jej 

działalności powołano do życia instytucję Lekarza Powiatowego, wg zasad i na prawach 

PRL. Poprzednia instytucja Lekarza Powiatowego była bowiem powołana wg prawa 

Rządu CK Austro Węgier. 



Należy przypuszczać, że w dyspozycji Lekarza Powiatowego była karetka. Świadczy o 

tym zapis z Protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej i Pracy z dnia 

22 stycznia 1949 roku, obradującej w składzie:  

1. Wiktor Robel – Lekarz Powiatowy, 

2. Władysław Królicki – Lekarz Miejski 

3. Władysław Jadach – Członek PRN 

4. Tadeusz Zmarz – Członek PRN 

gdzie w punkcie 4 tego protokołu zapisano: "wystąpić z wnioskiem w sprawie otrzymania 

rezerwowej sanitarki dla Lekarza Powiatowego, celem wyjazdów lekarzy w teren, szczególnie do dużych 

odległości w nagłych wypadkach".   

Z tego zapisu można wyciągnąć wniosek, że nie istniało pogotowie, a tylko był  

samochód przydzielony do dyspozycji Lekarza Powiatowego. 

Ustawą z dnia 28 października 1948 roku, „o Zakładach Społecznych Służby Zdrowia 

i planowej gospodarce w Służbie Zdrowia”, Rząd PRL scentralizował wszelką działalność 

związaną z ochroną zdrowia, w tym pogotowia ratunkowe. 

W czerwcu 1950 roku Powiatowa Rada Narodowa w Sanoku powołała do życia 

Wydział Zdrowia, któremu podporządkowano wszelką działalność związaną ze służbą 

zdrowia, w tym pogotowie ratunkowe. 

Zatem z niewielkim błędem można przyjąć, że pogotowie ratunkowe w Sanoku 

powstało na początku lat 50-tych.   

Starszy Felczer Ryszard Mazak wspomina, że do Sanoka po raz pierwszy przyjechał w 

lipcu 1953 roku i pogotowie już w tym czasie było. 



 
Budynek przy ul. Daszyńskiego, gdzie rozpoczynało swoją działalność pogotowie w Sanoku 

(foto R. Majewski) 

 

Od początku powstania, pogotowia w PRL składały się z dwóch jednostek: medycznej 

i transportowej. W skład jednostki medycznej wchodził  felczer lub lekarz oraz 

sanitariusz. Felczerzy i lekarze pracowali w pogotowiu w ramach dodatkowych prac na 

tzw. dyżurach, natomiast sanitariusze byli pracownikami etatowymi. Model ten był 

obowiązujący w małych miastach między innymi takich jak Sanok. 

Transportem sanitarnym zajmowała się Kolumna Transportu Sanitarnego, której 

organizacja do października 2000 roku wyglądała następująco:  

 W Ministerstwie Zdrowia był Departament odpowiedzialny za transport medyczny, w 

województwach były Wojewódzkie Kolumny Transportu Sanitarnego (WKTS), które 

skupiały kolumny powiatowe (PKTS).  

Kolumny transportowe zabezpieczały cały  transport sanitarny, w tym: dla pogotowia, 

szpitala, SANEPIDU itp. 

Początkowo transport sanitarny był niezwykle skromny. Przeważnie były to sanitarki 

pochodzące z demobilu wojskowego, w których jedynym wyposażeniem były nosze.   



W Sanoku jako jedna z pierwszych była sanitarka zbudowana na bazie samochodu 

osobowego SKODA i pochodziła z demobilu wojskowego. 

 

 
Skoda 1202 – jedna z pierwszych karetek osobowych w Sanoku 

 

Z okolicznych wiosek ludzie do lekarza jeździli wozami konnymi. 

Jak wyglądała w latach 50-tych pomoc medyczna na wsi, wspomina Starszy Felczer 

Medycyny Jan Kordela: „Jak wspomniałem wcześniej, jedynym lekarzem pracującym na wsi 

(Zarszyn 1954 rok. przyp. autora) był lekarz medycyny Kosiba Gustaw. W prywatnym domu miał 

mały gabinet lekarsko – pielęgniarski, w którym przyjmował chorych, robione były zastrzyki, opatrunki, 

rejestracja chorych itp. Do pomocy miał pielęgniarkę, bez dyplomu, tzw. przyuczoną. Ponieważ często dr 

Kosibę brano do Poborowej Komisji Wojskowej, a także  wykonywał sekcje zwłok, pod jego nieobecność 

posyłano mnie na zastępstwa. 

Pamiętam jak pierwszy raz przyjechałem. Koło ośrodka zdrowia, pełno furmanek  jak na targu, 

chorzy oczekują na zewnątrz, w małej poczekalni matki z dziećmi.  



Wcześniej już znałem doktora. Przywitaliśmy się i mówię do niego, że zaraz wracam do Sanoka, że 

jest tu tyle ludzi i dzieci chorych, a ja nie mam żadnego doświadczenia i nie dam sobie rady.  

Doktor mówi do mnie: „Jasiu, dziecko kochane, Ty się nic nie bój, tu jest Kazia (przyuczona 

pielęgniarka, w późniejszych latach po kursach zrobiła dyplom), Ona wszystko wie, co nie będziesz 

wiedział to się jej pytaj, Ona mnie wszystkiego nauczyła to ciebie tez nauczy” i zostałem”. 

W dalszej części wspomnień Pana Kordeli czytamy: 

(jest  1954 rok, Pan Kordela pracuje w tym czasie w Tyrawie Wołoskiej) "Pogotowie 

Ratunkowe w Sanoku dysponowało jedną karetką wyjazdową z lekarzem, na cały powiat, od Jaślisk po 

Rakową. Każdy wyjazd trwał kilka godzin. Praktycznie karetka dostępna była tylko w Sanoku. 

Karetka pogotowia z lekarzem lub przewozowa, była dostępna na moje osobiste wezwanie po kilku 

godzinach. Łączność telefoniczna pomiędzy Mrzygłodem lub Tyrawą Wołoską a Sanokiem, tylko z 

Poczty do godziny 15-tej. Transport chorego do szpitala w nagłych zachorowaniach, np. tzw. "ostry 

brzuch", wymagający natychmiastowej interwencji chirurgicznej, odbywał się najszybciej furmanką, w 

pozycji leżącej w słomie, przykryty pierzyną. Takie pojazdy nie były rzadkością na ulicach Sanoka.” 

Jeszcze długo w naszym powiecie nie będzie dobrych dróg, odpowiedniego zaplecza 

sanitarnego i medycznego. Nie ma też specjalistycznego transportu medycznego. W 

dyspozycji Pogotowia są karetki budowane na bazie samochodów osobowych M20  i 

M225 "WARSZAWA" , nieco później FIAT 125p, NYSA, POLONEZ.  

Lekarze muszą niejednokrotnie podejmować decyzję o natychmiastowej akcji na 

miejscu, nie zważając na warunki. Wróćmy na chwilę do barwnych wspomnień Jana 

Kordeli, Starszego Felczera Medycyny. 

Jest połowa lat sześćdziesiątych, Pan Jan wspomina odbiór porodu: "Pamiętam niektóre 

powikłania. W Rozpuciu u Pani A, mróz, zawieja, noc, lampa naftowa, malutka izdebka. Troje 

małych dzieci na łóżku zbite w kącie, wrzeszczą niemiłosiernie. Krwotok! Wzywam karetkę. 

Przyjechała dr Krystyna Łukomska. Nie ma na czym położyć rodzącą. Zdejmujemy drzwi stajenne, na 

jakieś szmaty układamy rodzącą, podłączamy kroplówkę, udaje się w całości wydobyć łożysko. Rodzącej 

nie zabrano do szpitala, została pod moją opieką." 

Do transportu medycznego, używane były karetki budowane na bazie samochodów 

osobowych, głównie rodzimej produkcji.  

Były też przypadki kupowania karetek w bratnich krajach Demokracji Ludowej. 

Można było zobaczyć niekiedy karetki na bazie czeskiej SKODY lub radzieckiego 

samochodu RAF, pochodzącego z łotewskiej Rygi. 



W latach 50-tych dominowały głównie karetki na bazie samochodu WARSZAWA 

M20. Po modernizacji tego samochodu w latach 60-tych, pochodzącego z warszawskiej 

fabryki na Żeraniu, były to pojazdy oznaczone M205 i M225. 

Z racji tego, że samochody te były budowane też w wersji combi, na potrzeby karetek, 

były zdecydowanie wygodniejsze i bardziej funkcjonalne. 

 

 

 

 

 

  

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na początku lat 70-tych FSO w Warszawie, rozpoczęła produkcję  

samochodów osobowych według licencji FIATa 125, w tym pojazdy w wersji 

combi, które były budowane także w wersji sanitarka. Pojazdy te były bardzo 

ciasne, z racji zbyt małej szerokości i wysokości wnętrza. Niewiele w takim 

pojeździe można było zrobić z chorym wymagającym natychmiastowej pomocy.  

Karetka pogotowia na bazie samochodu osobowego  
WARSZAWA M225 

 

Karetka pogotowia na bazie samochodu osobowego WARSZAWA M20 



Następcą FIATa, od początku lat 80-tych został POLONEZ. Oprócz wersji sedan, 

był także produkowany w wersji combi, co pozwalało na budowę na jego bazie 

karetek. We wnętrzu, POLONEZ był nieco wyższy od FIATa, ale pod względem 

szerokości nie było żadnej różnicy, ciasno i niewygodnie. 

 

Rozwój techniki, szczególnie elektroniki, wpłynął niezwykle korzystnie na 

rozwój technik medycznych, w tym techniki związanej z ratownictwem 

medycznym. 

Duża ilość sprzętu medycznego 

stosowana w ratownictwie, wymusiła na 

producentach karetek zastosowanie do 

ich wykonawstwa samochodów 

dostawczych, które z racji dość znacznych 

rozmiarów we wnętrzu umożliwiają 

zamontowanie wszystkiego co niezbędne 

ratownikom. Karetki, szczególnie 

reanimacyjne, tzw. „erki”, zaczęto 

budować na bazie samochodu 

dostawczego NYSA. Jeżeli chodzi o ilość 

miejsca, były one w miarę wygodne, 

natomiast miały zbyt niskiej jakości 

W latach 80-tych na potrzeby karetek 
reanimacyjnych wykorzystywano samochody 

„Nysa” 

Karetka na bazie FIATa 125 Karetka na bazie POLONEZA 



zawieszenia i słabe silniki nie pozwalające na rozwijanie znacznych prędkości w 

stosunkowo krótkim czasie. Były to bardzo poważne braki. 

Obecnie najczęściej, do budowy karetek, wykorzystywane są samochody 

dostawcze MERCEDES BEZN „SPRINTER”, VOLKSVAGEN „KRAFTER”, 

FIAT  „DUCATO”, nieco rzadziej RENAULT "MASTER", CITROEN 

„JUMPER”. 

Od  początku  powstania 

pogotowia w Sanoku do 

początku lat osiemdziesiątych, 

zespół wyjazdowy karetki 

pogotowia składał się z felczera 

lub lekarza, sanitariusza i 

kierowcy. Po wprowadzeniu 

karetek reanimacyjnych ich 

obsada, z racji swojego 

przeznaczenia jak też 

rozszerzonego wyposażenia, 

między innymi wyposażono je w defibrylatory, uległa zmianie.  

W skład zespołu karetki reanimacyjnej wchodził lekarz, pielęgniarka, sanitariusz 

i kierowca. Od początku lat sześćdziesiątych, Pogotowie dysponowało jedną 

karetką całodobową i jedna karetką od godziny 1500 do 700.  Powstały plany budowy 

Stacji Pogotowia, takiej z prawdziwego zdarzenia, gdzie cały zespół wyjazdowy 

będzie w tym samym budynku. Dotychczasowe pomieszczenia pogotowia przy 

ulicy Daszyńskiego, mieściły pomieszczenie dyspozytorki i lekarza dyżurnego, 

natomiast sanitariusze i kierowcy przebywali w innym budynku, który mieścił się na 

skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Sienkiewicza. W 1978 roku budynek Przychodni 

Przeciwgruźliczej, w którym mieli swoje pokoje sanitariusze pogotowia i kierowcy, 

został wyburzony. Obecnie stoją tam budynki zajmowane przez Bank PKO BP 

S.A. oraz Urząd Skarbowy. Sanitariuszy i kierowców przeniesiono do pomieszczeń 

Karetka Pogotowia Ratunkowego w Sanoku -  
luty 2011 rok ( Foto R. Majewski) 



w nowo wybudowanej przychodni lekarskiej przy ulicy Lipińskiego. Pomysł takiego 

ulokowania zespołów wyjazdowych, gdzie lekarze są na ulicy Daszyńskiego  

a sanitariusze i kierowcy na ulicy Lipińskiego, okazał się nie funkcjonalny.  

Zapomniano mianowicie o tym, że te dwie ulice są przedzielone torami 

kolejowymi, na których przejazd, w tamtym okresie, zamykany był ponad 120 razy 

w ciągu doby. Po pewnym czasie, zmieniono im miejsce dyżurów i przeniesiono ich 

na ulicę Sienkiewicza 4 do pomieszczeń w tzw. „bloku awaryjnym”, gdzie 

przebywali do czasu, kiedy to całe pogotowie zostało ulokowane  

w zaadoptowanym po TRANSBUDZIE budynku przy ulicy Konarskiego. 

Mniej więcej w tym samym czasie, 

tuż za płotem budynku pogotowia, 

oddano do użytku pomieszczenia 

Powiatowej Kolumny Transportu 

Sanitarnego. Od tego momentu 

można powiedzieć, że instytucja 

pogotowia została ustabilizowana, 

przynajmniej pod względem zaplecza 

w postaci pomieszczeń dla personelu 

medycznego i technicznego. Zespoły 

wyjazdowe były w jednym miejscu i 

mogły podejmować akcję natychmiast 

po zgłoszeniu. 

W latach osiemdziesiątych 

zmienia się ilość zespołów 

wyjazdowych. W dni robocze, 

całodobowy dyżur pełni jedna 

karetka „R” z lekarzem, 

pielęgniarką, sanitariuszem i 

kierowcą, natomiast po godzinie 

Budynek Stacji Pogotowia  Ratunkowego przy ul.  
Konarskiego 

Garaże i budynki Powiatowej Kolumny Transportu 
Sanitarnego 



piętnastej do siódmej rano, dyżurują dodatkowo trzy karetki tzw. wypadkowe, „W” 

z obsadą: lekarz, sanitariusz, kierowca. 

Taki sam zestaw czterech karetek, pełni dyżury w dni wolne od pracy i dni 

świąteczne. 

Duże zmiany w ratownictwie medycznym w Polsce jakie zostały 

zapoczątkowane  w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, między innymi 

wprowadzenie na wyższych uczelniach medycznych nauczania z zakresu 

ratownictwa wypadkowego, wpłynęły na konieczność wprowadzenia zmian  

w strukturach Pogotowia Ratunkowego w Sanoku. 

Pogotowie Ratunkowe zostało przeniesione do siedziby Państwowej Straży 

Pożarnej, która w tym czasie mieściła się w budynkach STOMILu. Sanocka Straż 

Pożarna została wzmocniona kadrowo i sprzętowo, gdyż nastąpiło połączenie 

trzech dużych jednostek, straży: AUTOSANU, STOMILU i PSP. Rozpoczyna się 

nowy okres w działalności Straży, są oni teraz wzywani nie tylko do pożarów ale też 

do wypadków drogowych i innych zdarzeń losowych niekoniecznie związanych  

z ogniem. 

Następuje zmiana lokalizacji karetek. Jest to związane z koniecznością bycia jak 

najbliżej ewentualnego miejsca zdarzenia, do którego należy dojechać jak 

najszybciej. W związku z tym jedna karetka została umieszczona w Ośrodku 

Zdrowia w Tarnawie Górnej, a kolejne dyżurują w szpitalu i PSP. Oczywiście jest 

jeszcze w dyspozycji helikopter należący do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 

(LPR), który dociera szybko do najodleglejszych zakątków naszego regionu. 

W 2004 roku PSP a razem nią Pogotowie Ratunkowe, przenieśli się do nowo 

wybudowanych budynków przy ulicy Stankiewicza w dzielnicy Dąbrówka. 

W tym czasie w Polsce trwają prace nad przygotowaniem aktów prawnych 

związanych z ratownictwem jako zintegrowany system łączący szpitale, pogotowie, 

pogotowie lotnicze, straż pożarną. 



W dniu 8 września 2006 roku wchodzi w życie Ustawa „o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym”, na mocy której w szpitalu został utworzony Szpitalny 

Oddział Ratunkowy (SOR).  

Zmienione zostały też oznaczenie karetek 

pogotowia.  

Do zespołów ratownictwa sanitarnego, 

oprócz lekarza o specjalności z ratownictwa 

medycznego lub anestezjologa, wchodzą 

ratownicy medyczni. 

W 2011 roku, Powiat Sanocki, obsługiwany 

jest przez cztery karetki pogotowia, w tym: jedna 

karetka „S” (dawniej „R”) z obsadą: lekarz,  

ratownik medyczny, pielęgniarka i kierowca, oraz trzy karetki „P” (dawniej „W”) z 

obsadą: dwóch ratowników medycznych i kierowca lub jeżeli kierowca jest także 

ratownikiem medycznym to obsada pozostaje w tym przypadku dwuosobowa tj 

kierowca – ratownik i ratownik. 

Rozmieszczenie karetek: dwie, w tym jedna „P” i jedna „S” dyżurują przy SOR, 

jedna karetka „P” dyżuruje w siedzibie PSP i jedna karetka „P” dyżuruje w 

Ośrodku Zdrowia w Tarnawie Górnej. Oczywiście wszystkie dyżurują w systemie 

całodobowym. 

Wykorzystanie karetek pogotowia w sensie zgodnym z ich przeznaczeniem jest 

w niezwykle niskim procencie.  

Do 2006 roku, kiedy to w każdej karetce był lekarz, wzywano pogotowie do 

najróżniejszych przypadków. Niejednokrotnie do ludzi przewlekle chorych, nie 

wymagających natychmiastowej interwencji medycznej. Do przypadków, które 

powinien zaopatrywać w trakcie wizyty domowej lekarz pracujący w przychodni. 

Po 2006 roku, po zmianach w składach zespołów w karetkach, zmniejszyła się 

nieco ilość wezwań do przypadków nie wymagających natychmiastowej interwencji, 

niemniej w dalszym ciągu się powtarzają. 

Nowe oznaczenia karetek pogotowia 



Z dużym prawdopodobieństwem  (nikt nie prowadził badań statystycznych) 

można stwierdzić, że Pogotowie Ratunkowe spełnia rolę "Przychodni na kółkach". 

Z pobieżnych badań wezwań pogotowia, wynika że około 80% są to wezwania do 

przypadków, które powinny być załatwiane przez Przychodnie Rejonowe czy też 

Ośrodki Zdrowia. 

 

Kadra Kierownicza Pogotowia Ratunkowego 

W żadnym z archiwów nie ma dokumentów mówiących o powołaniu 

pogotowia ratunkowego w Sanoku, aczkolwiek w dokumentach z 1949 roku 

znajdujących się w Państwowym Archiwum w Sanoku, wspomina się o 

konieczności wystąpienia do władz powiatu o przydział drugiej karetki dla Lekarza 

Powiatowego. 

Na tej podstawie, można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że 

pierwszym Kierownikiem Pogotowia Ratunkowego w Sanoku był Pan Wiktor 

Robel - Lekarz Powiatowy. 

                                                                        

 

 

Od pierwszego stycznia 1955 roku do 15 

lutego 1968 roku, Kierownikiem Pogotowia 

był dr n. med. Lesław Łukomski - ginekolog 

 

                                              

 

                                              



 

 

 

 

Kolejnym Kierownikiem, w okresie od 01 

marca 1968  roku do 31 grudnia 1972 roku, był  

lek. med. Zenon Marciniak - anestezjolog 

 

 

 

 

 

  

 

 

Od 01 lutego 1973 roku do 31 grudnia                                                                      

1974 roku Kierownikiem Oddziału  Przyjęć i 

Pomocy Doraźnej (taka obowiązywała w tym 

czasie nazwa), była lek. med. Franciszka 

Majewska – chirurg 

 

 

 



 

 

 

Od marca 1975 roku do 30 czerwca 1978 r. 

Oddziałem Pomocy Doraźnej kierowała lek. med. 

Barbara Ekert - ginekolog 

 

 

 

 

 

 

 

Od lipca 1978 roku do 05 marca 1994 roku 

Kierownikiem Oddziału Pomocy Doraźnej, 

był lek. med. Jerzy Nering - chirurg 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

Od marca 1994 roku do 31 

stycznia 2011 roku 

Kierownikiem Pogotowia 

Ratunkowego był lek. med. 

Mieczysław Buczek - chirurg. 

(foto R. Majewski) 

 



 

 

 

 

Od 01 lutego Pogotowiem, kieruje  lek. 

med. Joanna Bierawska - Specjalista Medycyny 

Ratunkowej (foto R. Majewski) 

                                                                 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOLUMNA TRANSPORTU SANITARNEGO (KTS) 

 

Ustawa z dnia 28 października 1948 roku, „o Zakładach Społecznych Służby 

Zdrowia i planowej gospodarce w Służbie Zdrowia”, była podstawą do powołania 

do życia jednostki organizacyjnej pod nazwą Kolumna Transportu Sanitarnego. 

Organizacja ta miała w swoich rękach cały transport, zarówno osobowy jak i 

towarowy, którym świadczyła usługi na rzecz służby zdrowia, szeroko rozumianej, 

w tym oczywiście także na rzecz Pogotowia Ratunkowego. 

Organizacja KTS była następująca: w ministerstwie był departament zajmujący 

się organizacja transportu sanitarnego na terenie całego kraju. Departamentowi 

temu podlegały Wojewódzkie Kolumny Transportu Sanitarnego. W naszym 

przypadku była to WKTS w Rzeszowie. Natomiast na terenie powiatów były 

Powiatowe Kolumny Transportu Sanitarnego (PKTS). 

Nie znamy miejsca garażowania i 

serwisowania pierwszych 

samochodów PKTS w Sanoku.                                                        

Z chwilą wybudowania nowego 

szpitala przy ulicy 800-lecia, PKTS 

znalazła tam swoje miejsce. Był to 

niewielki budynek przy bramie 

szpitalnej, który służył za 

pomieszczenia biurowe, garażowe i serwisowe do czasu wybudowania nowego 

obiektu przy ulicy Jezierskiego. 

Po rozwiązaniu w 2000 roku Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego, a 

w następnej kolejności Powiatowej Kolumny Transportu Sanitarnego, budynki przy 

ulicy Jezierskiego zostały opuszczone, a przejęty przez ZOZ sprzęt transportu 

medycznego, powrócił na dawne miejsce w budynku przy bramie szpitalnej. 

 



Pierwszym kierownikiem PKTS w Sanoku 

był Pan Jan Smuk. Pełnił on równocześnie 

rolę kierowcy karetki. Na początku lat 

sześćdziesiątych, funkcję kierownika PKTS 

objął Pan mgr Adam Sikorski. Pan Sikorski był 

Kierownikiem PKTS do końca 1977 roku. To 

za jego kierownictwa zostały wybudowane 

garaże, stacja diagnostyczna, myjnia dla samochodów i pomieszczenia biurowe dla 

PKTS przy ulicy Jezierskiego.(foto R. Majewski) 

 

Od grudnia 1977 roku do końca 1986 

Kierownikiem PKTS   był  Pan Wojciech 

Skopiński 

 (foto R. Majewski) 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

                                                                              

 Od stycznia 1987 roku kierownictwo 

Powiatowej Kolumny Transportu Sanitarnego 

objął mgr inż. Mieczysław Kopeć i kierował 

nią do marca 1995 roku. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1 kwietnia 1995 roku Kierownikiem PKTS 

został Pan Zbigniew Piecuch, który kieruje tą 

instytucją do dnia dzisiejszego. 

 (foto R. Majewski) 

 



RATOWNICTWO MEDYCZNE W 2011 ROKU 

 

Zgodnie z ustawą z 2006 roku, w sanockim szpitalu powstaje Szpitalny Oddział 

Ratunkowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa SOR, była sponsorowana niemal przez wszystkie firmy znajdujące się 

na terenie Sanoka i trwała niezwykle krótko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zespoły Ratownictwa Medycznego, dysponują nowoczesnymi samochodami, 

doskonale wyposażonymi w niezbędny sprzęt do niesienia pomocy na miejscu 

zdarzenia oraz w drodze do szpitala. 

 

Karetki garażują w ciepłych pomieszczeniach tuż przy SOR i są gotowe do natychmiastowego użycia. 

 



LOTNICZE POGOTOWIE  

RATUNKOWE 

Pisząc o pogotowiu ratunkowym, tym 

na kołach, nie sposób nie wspomnieć o 

Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym.  

Nie ma ono tak długiej historii jak 

"pogotowie na kółkach", co jest  zupełnie 

zrozumiałe, gdyż wcześniej po prostu nie 

było odpowiedniego sprzętu do 

przemieszczania się w powietrzu. 

Szczególnie w naszym regionie, górzystym, z brakiem dróg, dużymi 

odległościami od skutecznej pomocy medycznej, pomoc LPR jest w bardzo 

wysokiej cenie. 

Od początku swego istnienia LPR w Sanoku tj od 1974 roku, baza jego jest 

usytuowana przy prawym brzegu Sanu, przy ulicy Biała Góra. 

  

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Od powstania LPR w Sanoku aż do18 sierpnia 2010 roku w użyciu był śmigłowiec Mi-2 

 

Sanockie LPR obsługuje całe województwo podkarpackie. Głównie jednak 

zabezpieczane są tereny Bieszczadów, gdzie zapewniona jest szybka pomoc 

zarówno mieszkańcom jak i turystom odwiedzającym ten region. 



Dość często LPR wspomaga Bieszczadzką Grupę GOPR w prowadzonych 

akcjach poszukiwawczych i ratowniczych w górach. 

Każdego roku LPR wykonuje około 300 lotów. 

 

 Baza Sanockiego LPR nad  

                                                                                       

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 sierpnia 2010 roku, LPR w Sanoku otrzymał nowy śmigłowiec "EUROCOPTER  EC 135" 

 

Sanem przy ulicy Biała Góra (foto R. Majewski) 

 



W 2010 roku została podjęta decyzja o budowie lądowiska na terenie 

sanockiego szpitala, tuż obok Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Do maksimum 

zostanie skrócony czas potrzebny do udzielenia szybkiej, specjalistycznej pomocy 

lekarskiej. 

 

 
Tablica informacyjna umieszczona na ścianie garaży dla karetek przy oddziale SOR w Sanoku 

 

Pieniądze na budowę przyszpitalnego lądowiska dla helikopterów, w głównej 

mierze pochodzą z Unii Europejskiej. Na całkowity koszt budowy wynoszący 

3.940.838 PLN z funduszy unijnych wyasygnowano 3.349.712 PLN  

 



 

19 luty 2011 rok trwają prace przy budowie przyszpitalnego lądowiska (foto R. Majewski) 

 

30 maja 2011 roku po raz pierwszy na tym lądowisku wylądował helikopter sanitarny.  

(W głębi po prawej zabudowania SOR) (foto R. Majewski) 



 
Lądowisko przyszpitalne – transport pacjenta 

 
Lądowisko przyszpitalne – transport pacjenta 



Do 2000 roku LPR działały w ramach Centralnego Zespołu Lotnictwa 

Sanitarnego, który został rozwiązany, a w jego miejsce w dniu 12 maja 2000 roku 

utworzono Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze 

Pogotowie Ratunkowe (SP ZOZ LPR). Jednostka ta jest podległa bezpośrednio 

pod Ministerstwo Zdrowia. W każdej bazie (17 baz regionalnych oraz jedna 

sezonowa, a także dwa zespoły transportowe), obok pilotów, zatrudnieni są lekarze 

oraz średni personel medyczny. 

Zespół LPR jest gotowy do podjęcia akcji ratowniczej w przeciągu czterech 

minut. Natomiast proces leczenia rozpoczyna się od momentu przylotu na miejsce 

zdarzenia aż do przetransportowania chorego do Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego w ramach tzw. Złotej Godziny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA 
POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

W SANOKU 
 



Felczerzy – ich rola i miejsce w sanockiej służbie zdrowia 

 

 

 

 

 

 

 

ST. Felczer Jan Kordela  

 

W samym tytu le zawarta jest treść, jaka powinna być opisana w nowym 

wydaniu książkowym. Mówiąc  o ziemi sanockiej,  musimy mieć  na myśl i nie  

tylko miasto Sanok i szpital sanocki, ale również gminy i sołectwa leżące w 

granicach  powiatu  sanockiego. Nie mam wiedzy, jak przedstawiała  się  

służba zdrowia na sanockiej wsi w okresie międzywojennym i wcześniej.   

Ale to co s łyszałem z opowiadania od ludzi żyjących i doskonale 

pamiętających t amten okres,  to poza małymi wyjątkami  (Bukowsko), służba 

zdrowia na wsi n ie istniała  w sposób zorganizowany z wytyczonymi  

zadaniami. 

To właśnie  felczerzy w mia rę ich nap ływu, organizowali  w 

prymitywnych warunkach, pierwsze zalążki uspo łecznione j służby zdrowia 

we wsiach sanockich. Nie ty lko leczyli  ludzi, ale wprowadzali  i propagowali  

pierwsze szczepienia ochronne przeciwko chorobom zakaźnym u dzieci i 

dorosłych, szerzyli oświatę sanitarną i zdrowotną. Popularyzowali hig ienę 

osobistą, poprzez oświatę podnosil i stan sanit arny w obejś ciach  

gospodarskich. Wypowiedziel i wojnę wszechobecne j wszawicy, świerzbowi  

i zwykłemu brudowi. W latach 50-tych walczono już z nałogami, 

szczególnie alkoholizmem. Podobnie było z opieką stomatologiczną. 

Pamiętam jednego uprawnionego technika dentystycznego Pana Ryszarda 

Dziurzyńskiego pracującego w Zarszynie, poza tym zupełna pustka, ani  

jednego lekarza stomatologa na wsi. To nie kto inny jak felczerzy pierwsi  



przeprowadzali badania profilaktyczne w szkołach, wa lczyl i z  próchnicą u  

dzieci,  uczy li jak należy przestrzegać hig ieny jamy ustne j i osobistej.  

Za to, co f elczerzy  robil i na  wsiach  w latach  po II wojnie światowej  w 

całe j Polsce, a szczególnie w wo jewództwie rzeszowskimi i na z iemi  

sanockiej,  zas ługują na  najwyższe uznanie i  winni  mieć sta łe miejsce w  

dziejach lecznictwa na teren ie Ziemi Sanockie j.  

 

Wspomnienia z pracy zawodowej na  stanowisku starszego felczera 

med. w Sanockiej Służbie Zdrowia od sierpnia 1954 r. 

 

Felczer  (z niemieck iego chirurg wo jskowy) – to zawód uznawany  

i ceniony w ca łym świecie. Duże tradycje posiadał w Carskie j Rosji,  był  

kształcony po drugiej wojnie światowej we wszystkich krajach  

demokratycznych. Wspomnę,  że Olimpiadę letnią  w Austral ii w 1956 r. pod 

względem medycznym zabezpiecza ł jeden lekarz nacze lny koordynator, 

poza tym wszystkie konkurenc je zabezpieczali t ylko felczerzy. Skąd tylu ich  

było w Australii,  nie wiem, być może byli to l ekarze uchodźcy z Europy. 

Można powiedzieć że byłem niedouczony jako lekarz, ale jako felczer 

byłem bardzo dobrze przygotowany do wykonywania zawodu medycznego  

o ogromnej odpowiedzialności.  

Ukończyłem el itarne Państwowe Liceum Felczerskie w Krakowie na 

podbudowie szkoły średniej,  byłem uczniem z pierwszego naboru do 

organizowanej szkoły. Szkoła podobno była f inansowana przez MON. 

Dyrektorem naczelnym była Pani dr n. med. Izabela Szopska, która 

zadbała, aby naszymi wykładowcami byl i nauczycie le akademiccy. Ty lko 

jeden lekarz medycyny wykładał  nam okul istykę.  Moi naucz yciele,  to takie  

sławy w świecie medycznym jak: dr Markowa, dr Marek, dr Leszek 

Cybulski, dr Mach, dr Damian Wiecha, dr Kirschma ier, dr Stapiński  

Andrzej (autorytet w  dziedzinie dermatolog ii) i dr Kukla (późniejszy  

dyrektor departamentu Ministerstwa Zdrowia z zakresu pediatrii) .  

Ociera łem s ię podczas praktyk na klinikach o prof. Michaidę, prof. 

Jasińskiego, prof. Bogusza, prof. Tempkę i prof. Aleksandrowicza. To byli 



według  mojej  skromnej oceny wspan iali  nauczycie le i  wychowawcy od 

których promieniowała ku ltura i  wiedza, a przy tym skromność i szacunek 

dla chorego oraz podwładnych pracowników. Przez 56 lat mojej zawodowej  

pracy starałem się ich naśladować. Wiedziałem dobrze, że aby być dobrym 

lekarzem lub fe lczerem należy  mieć w iedzę medyczną i  znać zasady sztuki  

medycznej. 

W Polsce do dziś uchodzimy jak wstydliwe,  nieślubne dziecko matki 

medycyny.  Nawet  zapomniano o nas  przy opracowywan iu ustawy  

o zawodach medycznych przez Minist erstwo Zdrowia.  Dopiero  po naszych  

zbiorowych interwencjach opracowano ustawę dającą nam większe 

uprawnienia,  niż mieliśmy zapisane  w starej  ustawie. Ot rzymaliśmy również 

wydane przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie „Prawo wykonywania  

Zawodu felczera” dając nam większe uprawnienia, a t ym samym większą 

odpowiedzialność zawodową. 

Tytuł starszego felczera uzyskałem w 1959r. po ukończeniu 

trzymiesięcznego, stacjonarnego, ogólnopolskiego kursu z praktyką w 

szpitalu w Przemyślu i zdaniu pozytywnie egzaminu przed Państwową 

Komisją powołaną  przez Ministerstwo  Zdrowia. Egzamin zdałem z 

ogólnym wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem.  

Warunkiem skierowan ia na kurs przez Wydział Zdrowia PPRN było 

przepracowanie na stanowisku fe lczera samodzielnie przez 5 lat. 

Bezpośrednio po ukończeniu Liceum Felczerskiego, a przed egzaminami 

dyplomowanymi, starałem się o przyjęcie do Wojskowej Akademii 

Medycznej w  Łodzi. Pomimo pozytywnego zdania egzaminu wstępnego nie  

zostałem przyjęty. Powodem była nades łana do WKR miasto II  w Kra-

kowie opinia,  wystawiona przez Urząd Bezpieczeństwa  w Jaś le mo jemu 

ojcu, który zginą ł w Auschwitz-Birkenau w 1943 r. Komunistyczna zemsta 

niestety dosięgała dzieci,  toteż podczas przemian i upadku reżimu 

komunistycznego w 1989 r. komuniści prosi li,  aby się  nie mścić  na ich  

dzieciach. 

Przypomnę, że po wojnie w latach 40-tych i 50-tych przyjmowani by li na 

Akademię Medyczną i nie tylko ludzie bez ukończenia szkoły średniej czy  



matury, ale po rocznym kursie wyrównawczym, tzw. „zerówka”. Absolwent  

dostawał się automatycznie na wszystkie kierunki studiów. Prokuratorem 

lub sędzią można było zostać po półrocznym kurs ie – takie były czasy, losy  

i potrzeby. Warunek – trzeba było mieć dobry ż yciorys swój i rodziców. Po  

złożeniu egzaminu dyplomowego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną  

powołaną przez Ministra Zdrowia w  Warszawie  z ogólnym wynikiem 

dobrym jako pierwsi absolwenci  – za namową Kierownika Kadr Wydziału  

Zdrowia PWRN w Rzeszowie  – kol. Edward Kuzak i ja otrzyma liśmy 

nakazy pracy do Sanoka na 3 l ata. E. Kuzak miał na  nakazie adnotację do 

dyspozycji Wydziału Zdrowia PPRN. 

 Został przez kierown ictwo Wydziału  Zdrowia skierowany do Rudawki 

Rymanowskiej.  Była tam czynna już placówka służby zdrowia przy Kopalni  

Naftowej. Po  kilku  miesiącach  pracy,  pod naciskiem władz mie jscowych i  

żądaniami społecznymi, z l ikwidowano Punkt  Fe lczerski  w Rudawce 

Rymanowskiej i otworzono w Jaśliskach, w siedzibie Gromadzkiej Rady 

Narodowej. Tam też założył rodzinę i pracował aż do śmierci.  

Od 01.08.1954 r. zacząłem pracować w Ambulatorium Lekarskim przy 

„SANOWAGU” (po latach zmieniono nazwę na „AUTOSAN”).  

Sprawowałem opiekę profi laktyczną nad tzw. pracownikami młodocianymi.  

W tym okresie w Autosanie pracowało około 7 tys. ludzi. 

Nakaz pracy o tyle był dobry, że zakład pracy był zobowiązany 

zapewnić mieszkanie i inne świadczenia socja lne. W Sanoku 

Przewodniczącym Powiatowej Rady Narodowej był Pan Stanisław Janik z 

Jasła, kierownikiem Wydziału Zdrowia PPRN był Pan Jastrzębski Henryk, 

jego zastępcą był Pan Jan Pęcak z Zagórza, a kadrową Teresa Lisowska.  

Zastałem pracujących dr dr Jan Zigmund, Stanisław Domański, 

Władysław Królicki, Kazimierz Niedzie lski,  Wiktor Robel, Włodzimierz 

Kuźmak, Helena Orzechowska, Czern iawska-okulistka, l ek. lek. med. 

Krystyna Łukomska, Leszek Łukomski, Edward Hański, Erazma 

Gogolewska, Nowisielsk i w Zagórzu-lekarz kolejowy. Jedynym lekarzem 

pracującym na wsi w Zarszynie był Gustaw . 

 



 

Zastałem już pracujących felczerów co 

najmniej od roku: Ryszard Mazak pracował w  

Punktach Felczerskich przy Kopalnictwie  

Naftowym w Strachocinie, Wielopolu i  Mokrym. 

Były to gabinety, które obs ługiwały pracown ików 

Kopalnictwa Naftowego i ich rodziny oraz 

świadczyły usługi zdrowotne dla najbliższych  

sołectw. J astrzębski Bogdan pracował w  

Komańczy, Baran /imienia n ie pamiętam/ 

pracował w Nowotańcu, Stanis ław Polański we 

Wróbliku Szlacheckim. Kazim ierz Karnat  

pracował w Rudawce Rymanowskiej do sierpnia 1954 r.,  skąd został 

przeniesiony do Jurowiec, a w następnych latach przeniesiony do 

Jaćmierza, gdzie pracował aż do nagłej śmierc i.  Na jego miejs ce do 

Rudawki Rymanowskiej został skierowany Edward Kuzak. 

Jak wspomniałem wcześnie j,  jedynym lekarzem pracującym na wsi był 

lek. med. Kosiba Gustaw.  W prywatnym domu miał  mały gabinet lekarsko-

pielęgn iarski w którym przyjmował chorych, robione były zastrzyki,  

opatrunki, rejestr acja chorych itp. 

Do pomocy mia ł pielęgniarkę,  bez dyplomu,  tzw. przyuczoną. Dla 

zobrazowania ogromu pracy – miał pod opieką sołectwa od Pisarowiec,  

poprzez Markowce, Pobiedno, Nowotaniec, po Odrzechową , Besko, 

Jaćmierz, Bażanówkę.  

Ponieważ dr Kosibę często brano do Poborowej Komisji Wojskowej,  

a ponadto wykonywał sekcje zwłok, to pod jego nieobecność posyłano  

mnie na zastępstwa.  Pamiętam jak p ierwszy  raz przyjechałem, to koło  

ośrodka Zdrowia pełno było furmanek, jak na targu – chorzy oczekują na  

dworze, w małej poczeka lni matki z  dziećmi. Wcześniej już znałem 

doktora. Przywitaliśmy s ię i mówię do n iego,  że zaraz wracam do Sanoka, 

że jest tu t yle ludzi i dziec i chorych, a ja n ie mam żadnego doświadczenia  

Gustaw Kosiba 



i nie dam sobie rady. Doktor mówi do mnie: „Jasiu dziecko kochane, ty się 

nic nie bój, t u jest Kazia (przyuczona pielęgn iarka, w późniejszych latach  

po kursach zrobiła dyplom), ona wszystko wie.  

Co nie będziesz wiedział, to się j ej pyta j – ona mnie wszystkiego 

nauczyła, to ciebie też nauczy" . I… zostałem. Była to wspaniała osoba 

oddana całym sercem chorym i  ludziom, na  nogach chodziła z zastrzykami 

po domach, była ogromnie znana i szanowana przez lekarzy i wszystkich 

pracowników służby zdrowia. Mogę dopowiedzieć, że nazywała się  

Kazimiera Woźniak, po śmierci została pochowana w Nowosie lcach, miała  

wspaniały  pogrzeb, celebrował go  między innymi  księżmi jej  bratanek  ks. 

Jan Woźniak z Hołuczkowa, któremu w dzieciństwie ja uratowałem życie. 

W listopadzie 1954r. otrzymałem 

polecenie od Kierownika  Wydziału  

Zdrowia, że mam zorganizować 

placówkę s łużby zdrowia w  Tyrawie  

Solnej, gdzie czynna była kopaln ia  

naftowa, w której zatrudnionych 

było około 60 pracowników.  

Kierownikiem był Pan Czelny. Podlega ły mi  dwie Gromadzkie Rady 

Narodowe w Mrzygłodzie i Tyrawie Wołowskiej.   

Do nich należały sołectwa: Mrzygłód, Dębna, Hłomcza, Tyrawa Solna, 

Łodzina, Dobra Szlachecka, Tyrawa Wołowska, S iemuszowa z P iłą,  

Hołuczków, Kreców z Wolą Krecowską, Rozpucie i Rakowa. 

W sołectwach w Hłomczy, 

Łodzinie, Dobrej  Szlacheckiej,  

Tyrawie Solnej, Siemuszowej,  

Hołuczkowie i Rakowej były  

zorganizowane Rolnicze Spó łdzielnie  

Produkcyjne,  w Krecowie istniało  

Państwowe Gospodarstwo Rolne, 

obszarowo duże, trudne do uprawy Tyrawa Solna maj 1956r. – oczekiwanie na prom 
na rzece San pomiędzy Tyrawą Solną a 

Mrzygłodem 



rolnej. Do  dyspozycji  otrzymałem budynek po wysiedlonych Ukra ińcach  – 

bez światła elektrycznego, bez pieców ogrzewczych, bez wody.  

W tak prowizorycznych warunkach musiało się zorganizować gab inet  

i mieszkanie. Cały teren gospodarczo zaniedbany, bez dróg utwardzonych, 

prawie polnych. Między Tyrawą Solną a Mrzygłodem brak było mostu na 

rzece San, czynny był prom towarowy i łódka do przewozu ludzi. Podczas 

dużej wody na Sanie przeprawa na drugi brzeg była niemożliwa. 

Komunikacja  do Sanoka możliwa  furmanką lub saniami przez las  

i Liszną do Olchowiec. Droga m iędzy Tyrawą  Solną a Tyrawą Wołowską  

niby utwardzona, ale tak zdewastowana, że trudno nazwać to drogą, 

miejscami j echało  się  ugorem lub  korytem rz eki. Na rzece T yrawka ani  

jednego mostu. Podobne drogi do Hłomczy, Łodziny i Dobrej Szlacheckiej.  

Do Krecowa przez Siemuszową-Pi łę droga polna, podczas opadów deszczu 

trudno przejść na nogach. Komunikacja między Mrzygłodem a Sanokiem 

nie istniała,  codziennie  natomiast  przyjeżdżał samochód „Lublin”   

z mleczarni w Sanoku po mleko do Mrzygłodu. Kierowcą był Pan  

Wędrychowicz, ojciec znanego lekarza. 

Społeczeństwo było bardzo biedne (brak możliwośc i pracy poza 

rolnictwem).  Stan sanitarny w domach i  obejśc iach gospodarczych bardzo 

niski. Brak studni – wodę najczęściej  pobierano z potoka płynącego przez 

wieś. Budynki  wie lofunkcyjne, w  bardzo złym stan ie t echnicznym,  dużo 

krytych s łomą. Pod jednym dachem mieszkanie, sta jnia, stodoła,  boisko, 

szopa. Bez światła elektrycznego. Teren górzysty, trudny do uprawy rolnej.  

Mechanizacja  nie  istnia ła. Było bardzo dużo chowanego bydła rogatego   

i produkcji mleka i mięsa. B yły  to sołectwa zasiedlone z terenów górskich  

– od Zakopanego po Miechów w Małopolsce – w miejsce wys iedlonych  

Ukraińców objętych  akcją  „Wis ła”. Lepsze  zabudowania zostały spalone 

przez bandy UPA. 

W Mrzygłodzie, Tyrawie So lnej i Tyrawie Wołowskie j były szkoły 

podstawowe 7-klasowe, tzw. zbiorcze. W pozostałych wsiach były szkoły   

czteroklasowe, w budynkach mieszkalnych, bez wody bieżącej, św iatła  

elektrycznego, ubikacje na zewnątrz, bardzo skromne, schludne. Dzieci  



skromnie ubrane, a le czyste, bardzo rzadkie, pojedyncze  przypadki 

wszawicy lub świerzbu. 

Praca moja praktycznie trwała ca łą dobę. Do południa przyjmowałem 

chorych w gabinecie, zajmowałem się robieniem wszystkich zastrzyków, 

których było dużo, w tym dożylnych. Prócz tego „mała ch irurg ia” – szycie  

ran, klamrowanie, opatrunki.  

Sterylizacja narzędzi i strzykawek przez gotowanie na zwykłej kuchni, 

poza tym zakładanie kartotek, wypisywanie zwolnień, tzw. L4.  

Do specjalistów się nie kierowało, bo ich w Sanoku prawie nie było 

(poza dermatologiem dr Gogolewską Erazmą i okulistą dr Czerniawska), ale  

mogę się mylić. Najbliższym neurologiem był dr Leja w Jaś le i  dr 

Kędzierski laryngo log w Przemyś lu.  

Po przyjęciu chorych w gabinecie prawie codziennie mia łem wizyty do 

obłożnie chorych w domach, nierzadko przesiadałem się  z furmanki na  

furmankę. Wizyta domowa np. do Tyrawy Wołoskiej ,  10 km, trwała około  

8 godz. Konie – ze względu na zły stan dróg – szły tzw. krokiem. W nocy 

do chorych byłem budzony prawie co noc. Obsługiwałem sam północną  

część powiatu sanockiego. Pogotowie Ratunkowe w Sanoku dysponowało  

jedną karetką wyjazdową z lekarzem na cały powiat od Jaśl isk po Rakową. 

Każdy wyjazd trwał kilka godzin. Praktycznie karetka dostępna była ty lko 

w Sanoku. Karetka pogotowia z lekarzem lub przewozowa była dostępna na 

moje wez wanie osobiste, po ki lku godzinach. Łączność te lefoniczna między 

Mrzygłodem a Sanokiem i Tyrawą Wołowską z Sanokiem tylko z poczty do 

godz.15-tej.  Transport chorego do szpitala w nagłych zachorowaniach, np. 

tzw. „ostry brzuch” wymagający natychmiastowej interwencji ch irurg icznej,  

odbywał się najszybciej furmanką, w pozycji leżącej w  słomie, przykryty  

pierzyną. Takie pojazdy nie były rzadkością na ulicach Sanoka. Pamiętam 

zimy, kiedy po zamarzniętym Sanie jeździło się sankami o zaprzęgu 

konnym, do Sanoka jak po autostradzie. Natomiast felczerowi nie  

przysługiwała tzw. odzież ochronna w zimie, buty f ilcowe, czy kożuch. 

Baran kryty brezentem przysługiwał tylko lekarzowi. 



Wysyła jąc chorego do szpitala,  kiedy wspomnia łem, że  choremu może 

uratować życie jedynie operacja i to natychmiastowa, w domu wybuchał  

płacz i lament ca łe j rodziny, że już nigdy nie wróci żywy do domu. 

Pokutowała taka opinia, że nawet na wyrostek robaczkowy się umiera.  

Dopiero przybycie do Sanoka dra Jana Zigmunda zmieni ło sytuację – 

reputacja oddziału chirurgicznego wzrosła do wysokiego poziomu. 

Pamiętam, że  w gab inec ie miałem wszystkie choroby zakaźne – od grypy 

po koklusz, odrę, błonicę (jedno dziecko zmarło mi w drodze do szpitala 

na tzw. krup), płonicę, różyczkę, itp. Była to już era Penicy liny,  

Debecy liny, Streptomycyny, które to antybiotyki dawały wspania łe wyniki  

leczenia. Nagłe zachorowania u dorosłych to najczęście j były kolki 

wątrobowe i  nerkowe nie  do końca rozpoznane. Dzieci w szkołach  

dotychczas nigdy nie były badane, toteż podlegały badaniu wszystkie klasy  

co roku. W tym okresie był ogromny nacisk na szczepienia przeciwko 

durowi brzusznemu ca łej  populacji  społeczeństwa, były to szczep ienia  

przymusowe, odbywające się oddzielnie w każdej wsi. Był to ogrom pracy 

organizacyjnej, którą felczer musia ł sam wykonać nie mając nikogo do 

pomocy (wspomnę że był okres tzw. z imnej wojny). Następnie wchodziły w  

życie szczepien ia durowo-tężcowe. Zaczynano stosować szczepionki 

obowiązkowe u dzieci – przeciw kokluszowi, dyfterytowi, tężcowi (Di-Te-

Per, ospie prawdziwej).  

Na felczerów scedowano szczepien ia BCG,  wcześniej prowadzi ła j e 

Poradnia p/Gruźlicza  pielęgniarka  Fe lic ja Metrycka w ca łym powiecie  

sanockim. Cały kalendarz musiel iśmy wykonywać sami. 

Na nas scedowane było – w ramach oświaty  sanitarne j – prowadzenie 

szkoleń w Spółdzielniach Produkcy jnych w PGR z zakresu chorób 

zakaźnych, nałogów, wypadków, udzielania pierwszej pomocy itp.  

Musieliśmy prowadzić dzienniczki zajęć z obowiązkiem sprawdzania 

obecności. Moją  pracę przywłaszczał sobie Pan Tadeusz Zezulicz jako 

szkolenie PCK. 



Rozpoczynając w 1954r. 

pracę w Tyrawie Solnej  

zastałem w Mrzygłodzie tzw. 

„Izbę Porodową” prowadzoną 

przez Panią Marię Pik –  

położną egzaminowaną. Była  

po kursie we Lwowie  przed II  

wojną światową, gdzie zdała  

egzamin praktyczny z zakresu  

odbierania porodu.  

W mojej ocenie był to wspan iały fachowiec. J ej sposób prowadzenia 

porodu dziś można określić mianem „rodzić po ludzku”. Była 

pracownikiem Przychodni Powiatowej w Sanoku. Zajmowała mały dom 

pożydowski. Mała kuchnia, dwa pokoje – w największym, środkowym 

pokoju stały łóżka szpitalne w zależności od potrzeb, na których odbierała  

porody. Poród odbywał się przy wszystkich kobietach oczekujących na 

poród lub po porodzie. Sama przygotowywała im posiłki.  Bywałem u niej  

niemal codziennie. Podczas porodu często jej as ystowałem lub trzymałem 

lampę naftową, Miałem możliwość obserwowania akcj i porodowej i  

czynności jakie wykonywała w toku porodu (jak ochrona krocza przed 

pęknięciem, wytaczanie główki – kiedy bóle ust ępowały odprowadzała 

główkę do środka, aby dziecko w łonie matki jeszcze się ukrwiło i  

dotleniło, szczególnie mózg). Przy powikłan iach byłem wzywany do 

rodzącej. Pamiętam przypadki, kiedy n ie odklei ło się łożysko. Wzywałem 

wówczas Pogotowie Ratunkowe niezależnie od pory dnia  lub nocy. Zawsze  

przyjeżdżała dr Krystyna Łukomska lub dr Lesław Łukomski. Kładliśmy 

rodzącą na stole  jadalnym.  Po podłączeniu  kroplówki lekarz dokonywał 

ręcznego wydobycia  łożyska  przy mojej skromnej as yście . Po  zabiegu chora  

nie była zabierana do szpitala, pozostawała pod moją opieką.  

Doświadczenie, jakie u Mamci (tak ją nazywałem) nabyłem, było mi 

bardzo pomocne w dalszej pracy zawodowej. Były to lata kiedy aborcja  

była zabroniona, toteż na skutek różnych prowokacji dochodziło do 

Budynek izby porodowej w Mrzygłodzie w latach 
powojennych 



dużych krwotoków. Były  to niest ety częste przypadki. Poza 

prezerwatywami nie było innych środków zapobiegających niepożądanej  

ciąży. Ustawa weszła w życie dopiero w 1956 r. Nie miała na celu 

ograniczania przyrostu natura lnego, ale z l ikwidowanie  dzikiej aborcji,  która  

bardzo często kończyła  się  śmiercią.  Jak częst e to  były przypadki n iech  

świadczy fakt, że każdy lekarz mający dyżur w szpitalu, nawet pediatra,  

musiał  w ramach pierwszej pomocy umieć dokonać łyżeczkowania mac icy.  

Miałem wiele  tego typu przypadków, po podłączeniu kroplówki z 5%  

Glukozy wysyłałem karetką do szpitala. Ale mia łem i taki krwotok na 

poczekalni, że do dziś pamiętam słodki zapach krwi. 

W październiku 1956 r. zostałem powołany do wojska celem odbyc ia  

3 miesięcznych ćwiczeń. Był to ogólnopolski kurs tylko dla felczerów,  

dający nam stopień podporucznika, przygotowujący nas do pełnienia  

funkcji dowódcy Batalionowego Punktu Medycznego, tzw. BPM. Oprócz 

wykładów z tematyk i wojskowej, przerabia liśmy wszystkie przedmioty  

zawodowe z wyjątkiem chorób dziec ięcych i  ginekologii z  po łożnictwem.  

Tu spotkałem wykładowców, od których można się  było  wie le nauczyć.  Był  

to dr dr Lutelman i Cetera. Był to okres wypadków na Węgrzech w 1956r. 

Dowódcą kursu był mjr  

Migdał, który studiował w  

Warszawie na Akademii  

Wojskowej i przekazywał 

nam najnowsze wiadomości 

o sytuac ji w Warszawie  

oraz na Węgrzech. Na  

ogólnopolski apel o 

oddawanie krwi dla  

walczącego Budapesztu my 

felczerzy oddawaliśmy 

ochotniczo krew dla braci  

Węgrów, całymi p lutonami,  

z  czego do dzisiejszego dnia jestem dumny. Podczas mojego pobytu w 

Punkt Felczerski w Tyrawie Wołoskiej od 1961r 



wojsku w Tyrawie Solne j zastępował mnie felczer Kazimierz Ściborowicz. 

W styczniu 1957 roku poproszono mnie do Wydziału Zdrowia w Sanoku,  

gdzie powiadomiono mnie, że  placówka w Tyrawie Solnej mus i u lec  

likwidacji,  bo jest pilna potrzeba otwarcia nowego Punktu Fe lczerskiego w 

Tyrawie Wołowskiej i Mrzygłodzie.  

Podobno społeczeństwo zagroziło, że jeśli  władza tego nie zrobi, to  

w najbliższych  wyborach do Sejmu i  Rad Narodowych,  nie  wezmą udziału  

w głosowaniu. Zaproponowano mi, że mam do wyboru Tyrawę Wołowską 

lub Mrzygłód. Wybrałem Tyrawę Wołoską, ponieważ miała połączenie  

autobusowe z Sanokiem i Przemyślem. 

Zaproponowano mi lokal w prywatnym domu – była to poczekalnia nie 

ogrzewana, gabinet duży,  wymagający remontu, piec  do ogrzewania   

w kuchni. Jednak po dwuletniej walce o budynek wygra łem. Dom 

mieszkalny wyremontowano – postawiono piece  kaflowe do ogrzewania, 

wykonano tynki wewnętrzne. 

Urządziłem ładny jasny gab inet z poczekalnią,  oraz dwa duże  pokoje  

z  kuchnią na  mieszkanie.  Ubikac je na  zewnątrz, brak wody bieżącej,  ale  

była studnia. Oczywiśc ie brak świat ła elektrycznego. Do  gromady T yrawy 

Wołoskiej należały  sołectwa jak S iemuszowa z Pi łą, Hołuczków, Rozpucie,  

Rakowa i Kreców z Wolą  Krecowską. Był to teren o 50% mn iejszy,  ale  

bardzo trudny, szczególnie z imą.  Komunikac ja samochodowa przez zimę 

była zawieszona ze względu na słynne s erpentyny przez Góry S łonne, a  

często w ogóle nie odśnieżane, aż do wiosny, kiedy śnieg sam stajał. Zakres  

pracy i obowiązków taki sam, jak Solnej.  

Szkoła siedmioklasowa zbiorcza w Tyrawie Wołoskiej  i czteroklasowa  

w Rozpuciu, Rakowej, Hołuczkowie i Siemuszowej. Do moich obowiązków 

należało przyjmowan ie chorych w gabinecie, dokonywanie wizyt  

domowych, prowadzenie oświaty zdrowotnej, opieka lekarsko -pielęgniarska  

nad szkołami i prowadzenie szczepień ochronnych. 

W okresie tym zdarzały się zachorowania na chorobę Heinego -Medina.  

W poprzednich latach  stwierdziłem i  rozpoznałem dwa przypadki w  

Siemuszowej u Januszczak Heleny, Kierowniczki Szkoły i w Mrzygłodzie, 



dziecko nazywało się Łakus. Skutkiem nieuleczalne j choroby było ogromne 

inwalidztwo. Świadomość i stosunek do szczepień ochronnych był więcej  

tak negatywny – miałem rodziny wielodzietne, więcej jak siedmioro dzieci,  

które nie reagowały na wezwania pis emne, nawet pod groźbą kary 

pieniężnej.  

Uchyla jąc s ię  od szczepień twierdzili,  że ich dzieci po  szczepieniu 

„głupną”. 

W roku 1958 przeprowadzona została powszechna,  ogólnopolska akc ja 

szczepień przeciw chorob ie Heinego-Medina metodą „Salka”, późnie j było  

doszczepiane metodą tzw. Koprowskiego. 

Do akcji były przygotowywan ia wielot ygodniowe, ze szkoleniem całego 

personelu szczepiącego. W ca łej Po lsce dziec i musia ły być zaszczepione  

w ciągu trzech dni – tyle wynosiła ważność szczepionki. Akcja – jak na 

panujące  warunki  – była przeprowadzona w sposób perfekcyjny.  

Zaaranżowano transport ze wszystkich zakładów pracy na terenie Sanoka, 

pracowników SANEPIDU, całą s łużbę zdrowia w terenie. Szczep ionka 

musiała być przechowywana i transportowana w niskiej temperaturze.  

Zastosowano termo-torby z lodem. Trudności potęgował brak prądu 

elektrycznego, lodówek, liczyło się tylko szczepienie. Ułożono dla każdej 

placówki harmonogram, gdzie i kiedy mia ło się odbyć szczep ienie. Trzeci  

dzień akcji polega ł praktycznie na  doszczepianiu t ych dzieci,  które  się  nie  

zgłosiły w terminie. Ja, aby nie zmarnować szczepionki na zaplanowaną 

ilość dzieci podlegających szczepien iu, jeździłem furmanką po domach i 

doszczepiałem lub stwierdzałem przec iwwskazania. 

Zaszczepiłem 100% bez żadnych powikłań. Na  wsiach powiatu 

sanockiego i w powiatach ośc iennych akc je szczepień przeprowadzali  

prawie wyłącznie felczerzy. Inspektorem i dyrektorem Stacji Sanitarno-

Epidemiologiczne j w Sanoku był dr Wiktor Robel, zorganizowany, bardzo 

dobry i wymagający fachowiec.  Ministerstwo  Zdrowia w Warszawie,  

Departament SANEPIDU wytypował do kontroli przebiegu akc ji szczep ień 

woj. rzeszowskie, a w rzeszowskim województwie powiat sanocki, a w  

powiecie sanockim Tyrawę Wołowską. Osobą kontrolującą był angl ik – 



przedstawiciel Światowej Organizacj i Zdrowia. Dyrektor Wojewódzkiej  

Stacji Sanit arno-Epidemio logiczne j w Rzeszowie dr n. med. Oleś, będąc  

jednocześnie tłumaczem, dr Robel Wiktor, Inspektor i Dyrektor 

Powiatowej  Stacj i Sanep idu w Sanoku. Kontrola to była długa rozmowa na  

temat mojej pracy, posiadanych kwalif ikacji,  stanu sanitarnego,  

zachorowalności ze szczególnym uwzg lędnieniem chorób zakaźnych, 

tematyka oświaty zdrowotnej. Interesowało go prawie wszystko. 

Z kontroli byl iśmy zadowoleni  wszyscy, jak  mnie  zapewnił  dr Oleś 

również anglik. 

Przed laty w audycj i radiowej us łysza łem, że Prezydent Rzeczpospolite j 

Polskiej Pan Aleksander Kwaśniewski udekorował najwyższym Orderem 

Polskim prof. Koprowskiego ze  Stanów Zjednoczonych za odkrycie  

szczepionki i ofiarowanie jej za darmo dzieciom polskim. Mia łem 

satysfakcję, że to szczepienie odbywało przy moim udziale. 

W latach 1960-70 we wszystkich sołectwach w powiecie były 

przeprowadzane kontrole sanitarno-porządkowe, we wszystkich obejściach  

gospodarskich. W skład  komisji  wchodził lekarz/felczer,  strażak i  

milicj ant. Każdy po  swojej  l inii robił  przegląd gospodarstwa, mnie  

interesowało źródło wody, ustępy, doły kloaczne (kryte), u jęc ie gnojówki,  

obetonowanie obornika itp. Strażaka sprawy p/pożarowe, budynki były  

jeszcze bez komina na dachu, lub tzw. kurne. Rolnicy dostawali materia ły  

budowlane jak cement,  cegłę,  za darmo z Gromadzkiej Rady Narodowej, i  

w oznaczonym przez nas terminie byli zobowiązani zalecenia wykonać.  

Przeprowadzane były z kolei i tzw. re-kontrole, które kończyły się  

mandatami karnymi nak ładanymi przez m ili cjanta. Była to  działalność  

planowana na kilka lat,  na terenie każdej gromady i real izowana. 

Prowadziłem również tak zwany Punkt Apteczny, pobiera łem w komis 

na podstawie umowy pisemnej lek i gotowe z apteki z  którą się rozliczałem. 

Chory otrzymywał na  mie jscu  leki  gotowe na  recepty,  z  uwzględnieniem 

uprawnień, pracownicy ubezpieczeni z odpłatnośc ią 30%, renciś ci,  emeryci  

bezpłatnie pomoc społeczna. Ja pobiera łem lek i z  Apteki Pana mgr 

Stanisława  Kawskiego, doradzał mi zaopatrzenie i  jaki  asortyment  



powinienem mieć w punkcie aptecznym. Dostawałem również wszystkie  

najnowsze preparat y. W zakresie  moje j pracy zawodowej,  szczególnie na  

początku, spotkałem się z ogromną życzl iwością Państwa Mgr Mgr  

Kawskich Zuzanny i Stanis ława. 

Podczas pracy w Tyrawie Wołoskiej z  porodami miałem wzg lędny 

spokój, poza powikłaniami. Porody obsługiwała Pani Stanis ława  

Sankowska z Rozpucia, j ak mi mówiła,  przez 32 lata  chodziła z  akuszerką-

żydówką do porodów jako asystentka. Do powikłań  byłem często  wzywany,  

jadąc do rodzącej wzywałem Pogotowie Ratunkowe z lekarzem.  

Po śmierci Pani Osenkowskiej  musiałem jechać  sam do porodu, nie 

mogłem odmówić. Prosiłem dra Łukomskiego, aby dał mi do pomocy 

położną. Raz na w miesiącu przysłał mi położne: Panią Mazur z Jaćmierza, 

Panią Chmie lewską Kryst ynę, raz Panią Gawlewicz z Posady i na tym się 

skończyło. Nie robiłem statyst yki, ale na przestrzeni kilka lat musiałem ich  

mieć ponad 150. Pamiętam niektóre  powikłan ia, w  Rozpuciu  u  Pani  

Antoniewicz, mróz, zawieja, noc, lampa naftowa, ma lutka izdebka, troje  

małych  dzieci  na łóżku zbite w  kącie, wrz eszczą niemiłosiernie,  krwotok, 

wzywam karetkę, przyjecha ła dr Kryst yna Łukomska, nie ma na czym 

położyć rodzącą, zdejmujemy drzwi stajenne, kładzie kobietę na  jakieś  

szmaty, podłączamy kroplówkę, udaje się w całości wydobyć łożysko, 

rodząca nawet nie zabrana do szpitala, została pod moją opieką. Po  

porodzie u Pan i Woty  w Rakowej dwa  dni nie odeszło łożyska, mam 

wezwanie w nocy – rodząca musi być skierowana do szpitala, w nocy  

nasypało ponad pół metra świeżego śniegu. Karetka nie dojedzie, ale w 

pogotowiu jest  do dyspozycji he likopter. Ch łopi do rana odwal ili śnieg w 

promieniu co na jmniej 50  m. Udaje się rano wylądować hel ikopterowi i  

zabrać chorą do szpitala. Doznaję wielkie j ulg i.  

W Rakowej u Pani Bodnar poród pośladkowy u pierw iastki pierwszy raz 

widzę, nie bardzo wiem co to idzie, niczym zorientowałem się że to  

smółka, (teściowa mówi mi to wcześn iak), ale ostrożnie odbieram poród, 

wytaczam bródkę, pięknie wychodzi g łówka. Dziecko drobne, ale żyje. Na  

czwarty dzień przyjechałem sam odwiedzić matkę i dziecko. Zbadałem 



dziecko, mówię do matki  i teś ciowej, że dziecko nie  wyg ląda mi na  

wcześniaka. Teśc iowa mówi m i że „my tylko tak mówimy we wsi, że to  

wcześniak”. Za to okłamanie mnie srogo im się dostało. Po porodach sam 

kąpałem dziecko,  ale  bardzo często nie miałem dziecka w co  zawinąć.   

W razie pęknięc ia lub nac ięc ia krocza sam szyłem ranę. 

W Hołuczkowie  6-ty może 7-my poród u Pani  Kucharskiej.  Pytam się  co 

się dzieje, pada odpowiedz, że dziecku w czasie porodu wypadła rączka, 

jedziemy na pocztę dzwonić po Pogotowie  Ratunkowe, późna noc,  

dyspozytorka pogotowia pielęgn iarka Czes ława Mazur, pośredniczy w 

rozmowie między mną a dr Łukomskim. Dostaję polecenie j echać do chorej  

furmanką, a On za  mną karetką.  Akcja  porodowa usta ła, rączka sino-

granatowa. Zabrana do Szpitala – ja dostałem polecenie, aby zadzwonić do 

szpitala, żeby przygotowa li sa lę operacy jną. Rozpucie u Pani  Pau liny  

Dendury – przyjeżdżam, a tu poród w toku, rodzi się dziewcz ynka, 

oczekuję  na łożysko. Bliźniakowi wypada rączka, widzę pierwszy raz 

poprzeczne ułożenie dziecka z wklinowaniem barku. Jestem bezradny – 

wzywam pogotowie, przy jeżdża niezawodny dr Les ław Łukomski. Droga  

zła, przyjazd się przedłuża. Pierwszy raz widzę jak kurczy się macica. Mam 

wrażenie że za moment pęknie, a dziecko wpadnie do brzucha. Nie  

wiedziałem co robić. Nie mając w zapasie nic innego, podałem rodzącej  

chyba morfinę.  Przy jeżdża pogotowie, rodzącą k ładziemy na stole  lub  

drzwiach, podajemy kroplówkę z Glukozy 5%.  Dziecko zostaje  wydobyte  

ręcznie niest ety nieżywe, ale matka żyje. 

Miałem wie le różnych mniejszych powikłań, z którymi dawałem sobie 

radę sam, ale po konsultacji z  dr Les ławem Łukomskim. 

Mam osobisty, ogromny szacunek i wdzięczność do doktorstwa 

Łukomskich za to, że nigdy n ie odmówil i mi pomocy i wsparcia w  

ratowaniu w sposób bezinteresowny cudzego życ ia. W luźnych rozmowach  

dostałem niemal  upoważnienie od dra Łukomskiego żebym w takich  

nagłych przypadkach wzywał t ylko jego lub jego żonę. Były to wyjazdy 

trudne, bo często w nocy, w  dni świąteczne, lub wyrwany ze spotkania  

towarzyskiego w domu. 



Wspomnę, że czynności jakie wykonywałem podczas porodu były  

z  naruszeniem prawa, bowiem fe lczerowi  czynności związane z porodem  

i chorobami g inekologicznymi były zabronione, a z drug iej strony gdybym 

odmówił choremu czy rodzące j kobiec ie pomocy, byłoby to niezgodne  

z etyką i deontolog ią l ekarską, i  można by było być pociągnięt ym do 

odpowiedzialności karne j. Co  felcz erzy robi li odbywało s ię bez 

bohaterstwa  

i fanfar. Do dziś śmieszne mi się wydaje jak podjął pracę młody lekarz w 

Komańczy Puchała i odebra ł poród przez telefon, zrobiła z niego prasa   

i kierownictwo prawie bohatera. W latach 1960 do 1970 napływali do pracy 

nowi lekarze, szkoły felczerskie wypuszczały nowych absolwentów  

w Przemyślu, Rzeszowie. W Rzepedzi, a później w Bukowsku i Przychodni 

Lekarskie j przy uli cy Grzegorza, pracu je Pan Józef Kurasz. Pan Ro land 

Czyż pracu je jako lekarz szkolny w Zespole  Szkół Mechanicznych,  

podlegają mu również Szkoły Zasadnicze.  Kazimierz Ściborowicz pracuje  

początkowo w Komańczy,  Mrzygłodzie,  Besku, Zespole Szkół 

Ekonomicznych. Aleksander Hertig pracu je w  Rzepedzi, Strachocina-

Kopalnia, i Strachocina -Wieś.  Marian Menio pracuje w Markowcach,  

Falejówce, Autosanie, Zbigniew Muszyński pracuje w Rymanowie, Zespole  

Szkół Ekonomicznych  

i Besku, Mieczysław Roszniowski pracuje w Mrzygłodzie, a następnie w  

SANEPIDZIE, Władysław Cira pracuje w Wis łoku Wielkim, Tyrawie  

Wołowskiej i Przychodni Stomil. Zbigniew Milczarski pracuje w  

Komańczy, Jerzy Wenc pracował w Nowotańcu i Mrzygłodzie. Lek. med. 

Józef Bryndza przed studiami na Akademii Medycznej pracował w  

Nowotańcu. Nie sposób wymienić wszystkich kiedy i gdzie w jakiej  

kolejności pracowali,  były robione roszady i przesunięc ia w zależności od 

potrzeb. 

Otwierano coraz to nowe placówki i gabinety lekarskie z obsadą 

lekarską, wch łaniały każdego lekarza, który podją ł pracę w Sanoku, jak np. 

Ośrodek Transportu Leśnego, Państwowa Komunikacja Samochodowa, 

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Spółdzie lnia Inwalidów, Zakłady 



Przemysłu Drzewnego w Przepędzi, Komenda Milicj i Obywate lskiej itp.  

Powstawały nowe Gabinety Lekarskie przy Szkołach Ogólnokształcących,  

Zawodowych, Podstawowych. Prawda jest  taka, że  felczera posyłano tam,  

gdzie nie chciał podjąć pracy lekarz, ze względu na duże obciążenie pracą, 

trudnymi warunkami m ieszkaniowymi lub brakiem łączności  

komunikacyjne j, szczególn ie na  wsi.  Następowała rozbudowa dużych  

zakładów pracy jak Stomil, Autosan, domagano się nie tylko lekarzy  

ogólnych, a le i wszystkich  rodzajów spec jalistów.  Pod żądaniami i  

naciskiem społecznym władze komunistyczne starały się za wszelką cenę 

ich życzenia spełn iać. Lekarz lub felczer na jednym etacie mus iał  

zabezpieczać niekiedy dwie lub w ięcej placówek. Zosta ło oddane do użytku 

nowe Pogotowie  Ratunkowe, placówka naj ładniejsza w województwie  

rzeszowskim,  gabinet y lekarskie,  zabiegowe, poczekaln ia, dyspozytornia,  

pokoje socjalne dla l ekarzy, innego  personelu, kierowców, sanit ariuszy,  

oddzielny gabinet stomatolog iczny (pogotowie stomatologiczne), karetki  

pogotowia i "R"-ka w ogrzewanych garażach. Dyżury wyjazdowe to trzy 

zespoły obsadzone często przez samych felczerów. Do lat przełomowych  

1980/1990 pracowali jeszcze w dużych zakładach pracy jak Stomil,  

Autosan, zabezpieczali – na  równi z  lekarzami  – rejony w mieśc ie, np.  

Józef Kurasz – przychodnia przy ul. Grzegorza, Menio – Autosan,  

Władysław Cira – Stomil, Mazak – Przychodnia przy ul. Lipińskiego. 

W  1964 r. oddawany był nowy budynek z przeznaczeniem na Ośrodek 

Zdrowia w Markowcach. Poprosi łem Kierownictwo Przychodni Powiatowej  

w Sanoku o przeniesien ie mnie z pracy w Tyrawie Wołowskie j do 

Markowiec. Wyrażono zgodę. Prośbę uzasadniałem tym, że w Markowcach  

było świat ło elektryczne i połączenie komunikacyjne. 

Kierownictwo musiało dokonać przesunięć kadrowych,  a mianowicie 

Władysława Cirę  zabrano z Wis łoka Wielkiego, gdzie  uległa  zupełnej  

likwidacji  placówka, przeniesiono go  do Tyrawy Wołowskiej,  Marian Menio  

przeszedł do Przychodni Autosan, a ja do Markowiec. Poprzednio Punkt 

Felczersk i mieśc ił si ę we dworze, gdzie była szkoła siedmioklasowa,  

mieszkali nauczycie le, był również siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej,  



kol. Menio pracował tam już kilka lat.  T eren jaki m i podlega ł był duży – 

dziś na tym terenie są trzy Ośrodki Zdrowia (Niebieszczany, Prusiek  

i Pobiedno), obejmował dwie Gromadzkie Rady Narodowe w 

Niebieszczanach i Markowcach, z przyległymi so łectwami jak Prusiek, 

Sanoczek, Pobiedno, Dudyńce, Zboiska. Miałem pod opieką trzy duże 

Szkoły Podstawowe w Pobiednie, Prusieku i Niebieszczanach, oraz 4 

Szkoły Podstawowe czteroklasowe. Szczepienia ochronne prowadziłem w 

2-ch punktach: sta łym w Markowcach i tzw. wyjazdowym w 

Niebieszczanach, z myślą aby rodzice wzywani do szczepien ia z dziećmi  

mieli na jbliże j.  Praca w Markowcach nie była tak uciążl iwa, mniej byłem 

wzywany do chorych w nocy, w dzień natomiast miałem dużo wizyt do 

obłożnie chorych. Odpadły mi prawie w ogóle porody, został otwarty nowy 

szpital z  Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym w Sanoku. Kob iety  

chętnie j echa ły rodzić do szpitala.  

W Niebieszczanach była kobieta, która od lat odbierała porody. Jedna 

kobieta po porodzie jej umar ła. To spowodowało, że kobiet y będące   

w ciąży – bojąc się ryzyka – wola ły j echać rodzić do szpitala. W roku 1965  

w Niebieszczanach nie było jeszcze osoby, która by umiała robić zastrzyki, 

toteż chorzy „na zastrzyk” musieli jechać do Markowiec. Drogi – nawet po 

niewie lkich opadach deszczu – były n ieprzejezdne, podobne drogi były do 

Zboisk i Dudyniec. Autobus MKS dojeżdżał tylko do Prusieka tzw. most. 

Dalej szło  się p ieszo do Niebieszczan lub w kierunku Pobiedna, Bukowska 

czy Dudyniec. Autobusów było dużo, bo wiele  ludzi zaczęło pracować  

w różnych zakładach pracy w Sanoku. Bardzo dużo młodzieży dojeżdżało 

do szkół w Sanoku. Niektóre kursy autobusów nazywali tzw. szkolne, 

dostosowane do potrzeb szkolnych. 

Prowadząc badanie dzieci w  szkołach podstawowych, plagą była 

próchnica dzieci,  które nigdy  nie  mia ły  przeglądu przez lekarza 

stomatologa.  

W następnych latach odwiedzała szkoły pielęgniarka stomatolog iczna, 

przeprowadzała f luoryzację i szczotkowanie „Elmexem” zębów. Plagą była  

wadliwa postawa, skrzywienie kręgos łupa, odstające łopatki, kolana  



koślawe czy płaskostopie. Ze schorzeniami musiałem sobie dawać radę 

sam, najczęściej w porozumien iu z nauczyc ielem prowadzącym lekcje  

wychowania  f izycznego. St an sanitarny  w domach t eż był niski. Dr Danuta  

Kaczorowska, jako Ordynator  Oddziału  Dziec ięcego, apelowała na  

naradach lub szkoleniach, żebym coś zrobił na podległym mi terenie  

twierdząc, że nowo przyjęte dzieci na oddział, skąd dziecko pochodziło, 

poznawała po wszach. 

We wsiach nie było prądu elektrycznego, zaopatrzenie w wodę do picia 

było z potoków, niski stan sanitarny  w gospodarstwach domowych   

i obejściach. Kontynuowane były kontrole sanitarne, porządkowe  

i p/pożarowe. W Sanoczku miałem prawie epidemie żółtaczki zakaźnej.  

W roku 1966 r. otrz ymałem do pomocy pie lęgn iarkę Barbarę Ryniak  

z domu Bigos. Zaczęła pracę bezpośrednio po Liceum Pielęgniarskim  

w Sanoku, przejęła ode mnie szereg obowiązków, jak zastrzyki, szczepienia,  

przeglądy higieniczne w szkołach, pomoc przy przy jmowaniu chorych itp.  

W następnych latach – w miarę nap ływu kadr pie lęgnia rskich – 

przydzielono mi drugą  pie lęgnia rkę Pan ią Marię Bugdalska z domu 

Pieszczoch, która przed małżeństwem pracowała na Oddziale Chorób 

Zakaźnych w Sanoku i początkowo w Bukowsku. Odpowiedzialna była  za 

higienę szkolną. Pracowaliśmy razem niemal do przejścia na emeryturę,  

najpierw w Markowcach a późnie j w Pobiednie.  

Starałem się przekazywać moje doświadczenie, w iedzę, kulturę pracy na 

co dzień. Nauczono mnie, żeby mieć zawsze cierpliwość, szacunek, nawet  

pokorę do chorego, wydawało mi się, że mam również szacunek u chorych, 

toteż do ich mawiałem: starajcie s ię naśladować mnie. Nigdy ja i Panie  

pielęgn iarki nie miały najmnie jszego konfliktu z chorym. Miałem do nich 

najwyższe zaufanie. Dając im zlecenie w iedziałem, że wykonają go 

najlepiej,   

z  pełną odpowiedzialnością zawodową.  

W domach wykonywały  samodzielnie  iniekcje  dożylne, domięśniowe, 

kroplówki, opatrunki itp. Ich umiejętności, sumienność, kulturę osobistą,  

stosunek do chorych dziec i i otoczenia zas ługują na najwyższą ocenę. Dziś  



po latach,  spotykając  naszych podopiecznych, jest  mi bardzo miło, że  

wyrażają się o nas i naszej pracy tak c iepło. Podział pracy jaki obowiąz ywał 

pielęgn iarki nie był sztywny. Pani Barbara Ryniak odpowiadała za gabinet  

zabiegowy, re jestrację pacjentów, wypisywan ie zwolnień lekarskich,  

skierowań do specjalisty itp. Pani Maria Bugdalska odpowiadała za higienę  

szkolną i szczepienia ochronne dziec i.  W razie n ieobecności uzupełnia ły  

się wzajemnie. Mając r az kontrolę pracy p ielęgniarek z Wydziału Zdrowia  

w Krośnie,  pod nieobecność jednej  pielęgniark i druga  udostępnia ła jej  

dokumentację. Kontrolująca osoba była  zdziwiona, że tak świetnie się  

wzajemnie uzupełnia ją, jedna mia ła pełne wiedzę o pracy drug iej.  Chwaląc  

taką pracę  zaznaczyła, że  w wo jewództwie p ierwszy  raz spotyka s ię z taką  

współpracą. 

Cały  ciężar prowadzenia oświaty zdrowotnej do lat 60-tych spoczywał 

na felczerach. W nast ępnych lat ach pie lęgnia rki włączyły się czynnie w tą  

działalność. Oświata zdrowotna na  wsi sta ła s ię zadaniem priorytetowym.  

Odpowiedzialna za to była Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sanoku 

pod rządami dyr. dra Zygmunta Dąbrowskiego. Musiel iśmy opracowywać 

roczny plan oświat y zdrowotnej składany w SANEPIDZIE, a rea lizacja  

była kontrolowana na bieżąco. Składaliśmy roczne sprawozdanie.  

Wykonywaliśmy tzw. czarną robotę,  którą przywłaszczał sobie Sanepid i  

PCK. W początkowym okresie mojej pracy zawodowej spotkałem ludzi, 

którzy w szczególny sposób zapisali się złotymi zgłoskami w poczet ludzi, 

którzy przyczynili  się do rozwoju  i działalności  PCK, w okresie po II 

wojnie światowej – tacy działacze jak sanitariusz Pogotowia Ratunkowego  

Tadeusz Zezulicz , Instrukorka Zarządu Powiatowego PCK Pani  Wanda 

Orłoś zd. Ryniak. Wspóln ie współpracowa liśmy i w mojej ocenie zasługują  

na wyróżnienie nauczycie le Pan i Danuta Szczurowska – Dyrektor Szkoły w 

Tyrawie Wołowskie j,  Irena Połdiak – Dyrektor Szkoły w Prusieku,  

Stanisław Winn icki – Dyrektor Szkoły w Niebieszczanach, Kazimierz Bąk – 

Dyrektor Szkoły w Pobiednie, nauczyc ielka w Pobiednie Katarzyna  

Ambicka. Duże uznanie za prowadzenie szkół zdrowia mam dla 

pielęgn iarek z Bukowska: Pani Jolanty Nakoniecznej, Zofii Hnat, z  



Markowiec Barbary  Ryniak,  Marii Bugdalskiej,  z  Nieb ieszczan Marii  

Nowak.   

Podczas mojej pracy w pierwszym okresie sam, a później z 

pielęgn iarkami, przeprowadziłem około 40 szkół zdrowia. Na stronie 

wydania 154 na zdjęciu od lewej Kazimierz Bąk, Stanisław Winnicki,  

uczennica, dr Danuta Kaczorowska, Nakonieczna, mgr Stanis ław Kawski,  

siedzi mgr Władys ław Garbaszewski. Dyrektor szkoły Kazim ierz Bąk 

reprezentuje Gminę Bukowsko na bazie szkoły w Pobiednie. 

To właśnie  ja prowadzi łem szkoły zdrowia na zdjęciu  w 

Niebieszczanach i Pobiednie. 

W 1972 roku lub  1973 dr Aleksander Lenczyk zrezygnował z pracy  

w ZOZ-ie sanockim, została nie obsadzona po nim placówka, było to 

Liceum Medyczne i Szkoła Podstawowa Nr 1. Na tym osiedlu nie było  

innej szkoły podstawowej, dochodziły jeszcze Olchowce, mieszkało bardzo 

dużo młodych małżeństw i z  tzw. świecznika, nac iskano na Dyr. Albina  

Rysza, aby zabezpieczył  opiekę medyczną dziec i.  Dyr.  Albin Rysz uprosił  

mnie, abym przejął obowiązki lekarza szkolnego tylko na 3 miesiące,  

przepracowałem tam 12 lat. Na leżała  do mnie  nie  ty lko profilaktyka,  ale  

również udzielanie porad lekarskich, tak dla Liceum Pielęgniarskiego, j ak 

również dzieciom ze Szkoły Podstawowej. Odszedłem sam na usilną prośbę 

za Dyr. ZOZ-u dr Pawl ika Jana. W tym okresie  mia łem etat podzielony od 

8-10 godz. pracowałem w szkole, a później jechałem przyjmować chorych   

w Markowcach. Był to okres kiedy wie lu młodych lekarzy robiło  

specjal izację. Wyjeżdżali na kilkumiesięczne kursy lub zwolnienia lekarskie,  

a felczer musia ł przejąć i ch obowiązki w pracy. Po skończeniu specjal izacji  

dyrektor zabiera ł specjal istę do szpita la lub poradni specja listycznej w  

mieście. Przychodził na jego miejs ce nowy młody lekarz i  zaczynał  

specjal izację,  

i tak w koło. Nie będzie przesadą jeśli powiem, że aby lekarze mog li się  

specjal izować, to  felczerzy mus iel i za niego pracować.  Tak było w 

Niebieszczanach i Markowcach. 



Mam osobistą satysfakcję, że w  toku mojej pracy  zawodowej 

rozpoznałem dwa wczesne przypadki tężca, skierowałem do szpitala i 

dzięki wczesnemu wdrożeniu  leczenia  chorzy przeży li.  Moi  nauczyciele  – 

lekarze  

w szkole felczerskie j,  przywiązywa li ogromną wagę do umie jętności  

przeprowadzania dokładnego drobiazgowego wywiadu od chorego. 

Pierwszy chory nazywał się Woźniak z Tyrawy Wołoskiej.  Druga chora to 

Paulina Koczera z Niebieszczan, przyjmowała chorą do szpitala dr Zofia  

Ściborowicz i to ona ją wy leczyła. 

Po reorganizacj i administracy jnej i powołan iu nowych województw jak 

krośnieńskie, w  mie jsce  likwidacji  Gromadzkich Rad Narodowych,  

powstawały Urzędy Gminy, nastąpi ł nowy podział admin istracy jny i  

reorganizacja w  służbie zdrowia na  wsi.  W pomieszczeniach  po GRN w 

Niebieszczanach zorganizowano Ośrodek Zdrowia. Lekarzem 

zatrudnionym był lekarz Wojc iech Czech z dwoma pielęgniarkami  

dyplomowanymi. Opieką profilaktyczno-leczniczą obejmował sołectwa  

Niebieszczany i Prusiek. W następnych latach w nowo oddanym do użytku 

Domu Kultury w  Prus ieku zorganizowano Ośrodek Zdrowia, który swą  

działalnością obją ł sołectwa Prusiek, Sanoczek i Markowce. 

Z inicjatywy obywatelskie j i przy pomocy Urzędu Gminy w Bukowsku 

zorganizowano w nowo oddanym do użytku Domu Kultury w Poblednie  

Ośrodek Zdrowia w wydzielonych  pomieszczeniach spełniających  warunki  

sanitarne. Punkt Fe lczerski w Markowcach u legł likwidac ji.  Dyrekcja ZOZ-

u w Sanoku i Wójt Gminy w Bukowsku, zaproponowali mi przejś cie   

z  całym personelem i sprzętem medycznym do pracy w Pobiednie. Miałem 

pod opieką lekarsko-profi laktyczną sołectwa  Pobiedno, Wol ica, Zboiska   

i Dudyńce, tam pracowałem aż do przejścia na emeryturę tj.  do roku 2001. 

Dziś Ośrodki zdrowia w Niebieszczanach, Prusieku i Pobiednie z pełną 

obsadą lekarsko-pielęgniarską zabezpieczają ten teren pod względem 

zdrowotnym. 



W czasi e wolnym od pracy sano ccy f elczerzy zajmowali  si ę również sportem.  

Zdobywanie pucharów świadczyło o  tym,  iż  nie t ylko w leczeniu  pacjentów 

dążenie do osiągnięcia  założonych celów było sprawą p riory tetową . 

 

 
Drużyna SP ZOZ w Sanoku po zdobyciu pucharu w Szachach, 1969r. 

 

 
Odbiór pucharu Okręgowych Mistrzostw w Szachach w roku 1969 w Sanoku.  

Na zdjęciu kapitan drużyny dr Jan Kordela 

 



 
Stadion „Wierchy” w Sanoku, rok 1965r. Drużyna służby zdrowia w spotkaniu piłkarskim Spartakiady  

z drużyną nauczycieli w Sanoku. W drużynie wystąpili m.in. Muszyński Zbigniew, Rysz Albin, Wendeker, 
Kukla Zbigniew, Roszniowski Mieczysław, Pierożyński Jan, Ściborowicz Kazimierz, Menio, Krogulecki 

Jan, Herzig Aleksander, Kordela Jan – Sędziował prof. Potocki Stanisław 

 

 


