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A G N IE SZ K A  M ŁU D Z IK

Powstanie i działalność zakładu leczniczego dla dzieci 
chorych na gruźlicę („skrofulicznych”) w Zakopanem 
od kwietnia 1917 roku do lutego 1922 roku

The Formation and Activity of the Medical Section for Treating Children 
with Tuberculosis in Zakopane between April 1917 and February 1922

Zakład Historii Medycyny, Farm acji i M edycyny Wojskowej, Uniwersytet M edyczny w  Łodzi

Streszczenie
W  wyniku działań wojennych w  latach 19 14 -19 17  oraz 
wojny sowiecko-polskiej 19 19 -1921 do najbardziej roz
powszechnionych chorób zakaźnych należały przede 
wszystkim dur plam isty (dur osutkowy), dur brzuszny 
i dur rzekomy, odra, ospa prawdziwa, jaglica, a także 
gruźlica. Choroby te dotykały ludność polską wynisz
czoną wojną i głodem , a przede w szystkim  dotykały 
dzieci. Dzięki staraniom Książęco-Biskupiego Komitetu 
Pom ocy dla Dotkniętych Klęską W ojny w  1917 r. w  Z a
kopanem w  willach „Orla” i „N osal” powstały Zakłady 
Lecznicze dla dzieci chorych na gruźlicę. Po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości Zakład Leczniczy w  w illi 
„N osal” stał się własnością Uniwersytetu Jagiellońskie
go w  Krakowie. W  okresie od kwietnia 1917 r. do końca 
lutego 1922 r. w  zakładach tych łącznie przebywało na 
leczeniu 569 dzieci chorych na gruźlicę.

Słowa kluczowe: gruźlica, dzieci, Zakład Leczniczy w  Za
kopanem, Polska, Książęco-Biskupi Komitet Pom ocy dla 
Dotkniętych Klęską Wojny, Uniwersytet Jagielloński

Summary
The most com m on infectious diseases encountered 
as a result o f the First World War (1914-1917) and the 
Polish-Soviet war (1919-1921) were typhus, typhoid and 
paratyphoid fever, measles, sm allpox, trachom a and 
tuberculosis. These illnesses affected the population of 
Poland, devastated by war and famine, and m ainly af
fected children. Thanks to the efforts o f the Cracovian 
Episcopal Com m ittee to Help Victim s o f W orld War 
I, the Medical Unit for children with tuberculosis was 
formed in 1917 in Zakopane in the “Orla” and “Nosal” 
villas. After Poland regained independence, the medical 
unit in the “Nosal” villa became the property o f the Jagi- 
ellonian University o f Kraków. Between April 1917 and 
the end o f February 1922, a total o f 569 children were 
treated for tuberculosis by the unit.

Keywords: tuberculosis, children, Zakopane Medical 
Unit, Poland, Cracovian Episcopal Committee to Help 
Victim s o f World War I, Jagiellonian University

Na początku X X  wieku, pomim o odkrycia w  1895 r. pro
mieni X  przez Wilhelma Conrada Rontgena (1845-1923), 
metoda ta w  diagnostyce chorób nie była jeszcze rozpo
wszechniona. Stąd leczenie gruźlicy ograniczone było do

takich czynności, jak  poprawa warunków wyżywienia, 
oddziaływanie światłem słonecznym i uzdrowiskowym 
klimatem wysokogórskim. Powstanie Zakładu Leczni
czego dla dzieci skrofulicznych w  Zakopanem  związane
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jest z działalnością Książęco-Biskupiego Komitetu Po
m ocy dla Dotkniętych Klęską W ojny (KBK).

Działalność tego Komitetu zapoczątkowała odezwa 
biskupa krakowskiego Adam a Stefana Sapiehy (1867
-1951) z 25 grudnia 1914 r. [1, 2]. Biskup poruszony tra
gicznym położeniem rodaków zarówno ze względu na 
powszechne ubóstwo, głód, jak  i wyniszczające choroby 
spowodowane działaniami wojennymi, ogłosił odezwę, 
której wybrane fragmenty brzm iały następująco:

„Wśród tych zwykle tak radosnych Świąt Bożego N a
rodzenia, które właśnie obchodziliśmy, jakże serca nasze 
w  tym roku były przepełnione bezmierną boleścią! Kiedy 
dusza nasza rwała się ku Bogu, by z aniołami śpiewać 
M u chwałę na w ysokości a wypraszać na ziemi pokój 
ludziom dobrej woli, zewsząd dolatywał nas jęk kroci 
rannych, kalek, chorych, widmo najbliższych poległych 
stawało przed naszemi oczami. Nie pokój na ziemi, ale 
wojna, straszna wojna, najokrutniejsza, jaką kiedykol
wiek ludzkość przechodziła, a ta wojna rozszalała się tuż 
za bram am i naszego miasta, wśród naszych wsi i miast.

Dwa działy naszego kraju: Królestwo Polskie i Galicya 
są od miesięcy polem tej najstraszniejszej wojny. ( ...). 
Wojna dzisiejsza ze wszystkimi narzędziami zniszczenia 
zaciążyła strasznie nad biedną ziemią naszą. Jej bezlito- 
sność odbiła się krwawą wym ową na naszych siołach i ła
nach. Miasta zapadły się w  zgliszcza i rumowiska; zniknęły 
zagrody i chaty, ciągłe przemarsze milionowych armii 
i bezustanne walki zmiażdżyły dobytki znoju i potu po
koleń, kultury i dorobku wieków. W śród pustyni biegną 
między złomami tysiące ludzi bez dachu i schronienia nad 
głową, widmo głodu, chorób już nie tylko zagraża przy
szłości, lecz przygniata swym brzemieniem całe rodziny, 
pozbawione dachu, mienia i najniezbędniejszych środków 
do życia! Zniszczenie prawie zupełnie objęło terytorium 
cztery razy większe od bogatej, lecz równie nieszczęśliwej 
Belgii. Żadne słowo nie potrafi opisać ogromu tej klęski, 
trzeba by ją objąć i patrzeć na nią własnymi oczyma.

Jeżeli los zrządził, że padliśmy ofiarą tej okrutnej wal
ki, to ludzkość wymaga, by choć w  części skutki jej zostały 
złagodzone, by nie dopuścić powstania głuchej pustyni 
wśród świata, by nie pozwolić mrzeć z głodu i zimna 
tysiącom, milionom bezbronnych. Do uczuć też ludzkich 
i chrześcijańskich całego świata nie waham y się dziś za
apelować w  poczuciu łączności ludzi, która mimo grozy 
wojny żyje i, jak tuszymy, jej okropności przeżyje. W zy
wam y więc wszystkich, bo sami nie wydołam y uśmierzyć 
ran tej niebywałej klęski, rodaków i innych narodów ludzi 
mających serce, by spieszyli z czym kto może.

Nasz stary Kraków dwa razy już w  tej wojnie był w  bli- 
skiem niebezpieczeństwie, ale P. Bóg go uchronił, czy 
nie na to, by jak  w  ciągu wieków, tak i teraz był sercem

krwią spływającej, pożogą zniszczonej Polski. Musi on ją 
całą przygarnąć, otoczyć opieką, za wszystkich, którym 
to dziś niemożliwe, przemówić. Niech więc z Krakowa 
wyjdzie wołanie i prośba do wszystkich bliskich i dale
kich, by wyciągnęli miłosierną rękę” [1].

Ludność polska pogrążona w  ubóstwie i wyniszczo
na wojną nie była w  stanie sama poradzić sobie z ta
kim  rozmiarem klęski. Stąd dramatyczny apel biskupa 
A.S. Sapiehy do „narodów  chrześcijańskich” był jedy
nym rozwiązaniem tej trudnej sytuacji. Odezwę bisku
pa w ydrukow ały nie tylko polskie gazety, ale również 
zagraniczne, m.in. „L’Osservatore Romano”, „Kolnische 
Volkszeitung”, „Reichspost”, a także gazety amerykańskie. 
31 grudnia 1914 r. odezwa ta została wysłana do papieża 
Benedykta X V  (1854-1922). Dzięki temu już 16 stycznia 
1915 roku ówczesny nuncjusz apostolski w  W iedniu ar
cybiskup Rafael Scapinelli di Leguigno (1858-1933) prze
kazał jako dar od Ojca Świętego dla ofiar wojny w  Polsce 
10 tys. franków; z kolei Kolegium Kardynalskie ofiaro
wało na ten cel 3 tys. koron. Odezwa księcia biskupa A.S. 
Sapiehy dotarła również do polskich biskupów w  Stanach 
Zjednoczonych. W  ten sposób udało się zwrócić uwagę 
świata na sytuację Polski.

Po tej odezwie w  styczniu 1915 roku powstała wreszcie 
hum anitarna instytucja — Komitet Ratunkowy, prze
kształcona w  maju 1915 r. w  Książęco-Biskupi Komitet 
Pom ocy dla Dotkniętych Klęską W ojny (KBK) [2, 3], 
obejmująca swoją działalnością Galicję i obszary okupo
wane przez wojska austriackie w  Królestwie Polskim. Na 
początku w  skład Komitetu weszły następujące osoby: 
jako przewodniczący biskup A.S. Sapieha, biskup Franci
szek Albin Symon, archiprezbiter kościoła NPM, Wacław 
Anczyc, właściciel drukarni, książę Witold Czartoryski, 
M ichał Garapich, dyrektor Towarzystwa Wzajemnych 
Ubezpieczeń, prof. UJ Emil Godlewski senior, prof. UJ 
Stefan Jentys, rektor UJ prof. Kazimierz Kostanecki, prof. 
UJ Kazim ierz M orawski, książę W ładysław  Sapieha, 
W ilhelm Seidl, prezydent Sądu Krajowego w  Krakowie, 
ks. M arceli Ślepicki, prałat i kanonik katedralny, pro
fesor U J i sekretarz Akadem ii Um iejętności Bolesław 
Ulanowski, ks. Czesław Wądolny, prałat i kanonik ka
tedralny krakowski. Po śmierci W ilhelma Seidla 2 maja 
1915 roku w  skład Komitetu wchodziło 13 osób (razem 
z przewodniczącym) [1].

Adam Sapieha dla działalności Komitetu uzyskał rów
nież poparcie Arcyksięcia Fryderyka. W  piśmie z dnia 
17 stycznia 1915 roku biskup oficjalnie poinform ował 
austriacką Naczelną Komendę Arm ii o ukonstytuowaniu 
się Komitetu.

Em il G odlew ski jun ior (1875-19 4 4), m ianow any 
od 1 marca 1906 r. profesorem  U J [4], kierow ał Sek
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cją Sanitarną Książęco-Biskupiego Komitetu Pom ocy 
dla D otkniętych Klęską W ojny od 7 lipca 1915 r. do 
6 stycznia 1920 r. [5]. Do sekcji tej należeli także prof. 
Leon M archlewski (1869-1946), prof. M ichał Siedlec
ki (1873-1940) oraz pisarz Tadeusz Żuk-Skarszew ski 
(1858-1933) [1, 6]. W  ramach KBK  utworzono rucho
me kolum ny sanitarne, które inicjow ały powstawanie 
w  różnych miejscowościach przejściowych szpitali dla 
zakaźnie chorych. D zięki pracy kolum n sanitarnych 
przeprowadzano dezynfekcję studzien i pomieszczeń 
mieszkalnych oraz szczepienia ochronne przeciw ospie, 
cholerze i tyfusowi.

Zakład dla dzieci skrofulicznych w  Zakopanem  po
wstał na m ocy decyzji KBK  w  kwietniu 1917 r. w  w y
najętej od Wojciecha Krzeptowskiego willi „Orla” przy 
ul. Kościeliskiej, w  której można było pom ieścić 50 łó
żek i był przeznaczony dla dzieci z najuboższych rodzin
[7]. Z  uwagi na zubożenie ludności związane z wojną 
i ogrom ne rozm iary biedy przy jednoczesnym  braku 
m ożliwości finansowania jakiegokolwiek leczenia dla 
najmłodszych pobyt w  zakładzie był darmowy. M iały 
być w  nim leczone dzieci chore na gruźlicę gruczołową, 
kostną oraz zamknięte formy gruźlicy płucnej. Placówka 
nie była wyposażona w  aparat Rontgena, nie posiadała 
pracowni bakteriologicznej. Stosowano naturalne meto
dy leczenia gruźlicy, czyli leczenie klimatyczne polega
jące na oddziaływaniu na chore dzieci uzdrowiskowym 
powietrzem  i prom ieniam i światła słonecznego. Stąd 
w  pobliżu w illi wynajęto łąkę, na której poddawano 
dzieci tzw. werandowaniu, czyli ekspozycji na słońce 
i lecznicze właściwości górskiego klimatu. Dodatkowo 
położono nacisk na właściwe wyżywienie z odpowiednią 
ilością białka i tłuszczy, co miało ogromne znaczenie dla 
niedożywionych, chorych małych pacjentów. Nie stoso
wano farmakoterapii, wykonywano natomiast zabiegi 
chirurgiczne także niezwiązane z chorobą podstawową, 
np. wycięcie wyrostka robaczkowego, usuwanie ropni na 
skórze, leczenie drobnych kontuzji i złamań [7].

Sekcja Sanitarna KBK odpowiadała za administrację 
tegoż zakładu. Z  kolei nadzór i opiekę medyczną objęła 
Klinika Pediatryczna UJ w  Krakowie [7, 8]. Dobre wyniki 
leczenia skłoniły zarząd KBK do wynajęcia, a na począt
ku 1918 r. zakupienia kolejnej willi — „Nosal”, w  której 
mieściło się 55 łóżek. Ze względu na przewlekłość gruźli
cy, jej chroniczny charakter oraz długi czas pobytu w  obu 
zakładach starano się także zapewnić dzieciom naukę, 
która jednocześnie stanowiła formę terapii, zapełnie
nia wolnego czasu i odwrócenia uwagi od dolegliwości 
związanych z chorobą.

Do 1919 r. wszystkie nakłady finansowe związane 
z potrzebam i zakładów dziecięcych ponosił Komitet. 
Dodatkowo na leczenie jednego dziecka rząd austriacki

udzielił subwencji początkowo 5, a następnie 10 koron 
dziennie [7, 8]. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległo
ści subwencje te zostały cofnięte przez rząd austriacki. 
Zlikwidowano także Książęco-Biskupi Komitet Pomocy. 
Ponieważ w  statucie KBK (paragraf 15) z 19 maja 1915 r. 
[1] znajdował się zapis, że w  przypadku rozwiązania 
Komitetu biskupowi krakowskiemu przysługuje prawo 
decyzji w  zakresie rozdysponowania zgrom adzonym  
majątkiem, postanowiono, że obie wille (w przypadku 
„Orlej” obowiązywał kontrakt najmu) zostaną przeka
zane razem z gruntem i wyposażeniem  Uniwersytetowi 
Jagiellońskiem u. W ładze Uniwersytetu zrezygnowały 
z działalności leczniczej w  w illi „Orla” ze względu na 
trudności w  utrzym aniu kontraktu najmu, utrzym ały 
zaś pod swoją jurysdykcją willę „Nosal”. Od jesieni 1921 r. 
w  zakładzie tym leczono jednocześnie 65 dzieci, później 

około 85-95 [7].
Senat UJ powierzył zarząd nad zakładem w  Zakopa

nem oraz zakładem dla dzieci chorych na jaglicę w  Wit- 
kowicach, ustanowionem u przez siebie Kuratorium . 
Nową adm inistrację prowadzili profesorowie uczelni, 
na których czele jako przewodniczący Kuratorium stanął 
prof. Emil Godlewski junior. Siedziba Kuratorium Zakła
dów Leczniczych znajdowała się w  Krakowie, w  miesz
kaniu Jadwigi (z domu Dydyńskiej) [4] i Emila Godlew
skich przy ul. Św. Jana 20 [7, 8]. Podjęto także decyzję, 
że za pobyt dzieci opłaty będą pobierane od instytucji 
kierujących je na leczenie, takich jak  kasy chorych, oraz 
innych instytucji społecznych i komunalnych — Sekcji 
Higieny Szkolnej, sekcji opieki społecznej Magistratów. 
Tylko w  nielicznych i wyjątkowych przypadkach opłaty 
takie mieli ponosić rodzice chorych dzieci. Odrębnie 
finansowany był pobyt dzieci nieobjętych ubezpiecze
niem w  kasach chorych oraz sierot. Dla nich rząd polski 
przeznaczył specjalne subwencje. Pobyt najbiedniejszych 
dzieci finansowali także darczyńcy w  formie dobrowol
nych, comiesięcznych składek. Do badania dzieci oraz 
zakwalifikowania na leczenie w  zakładzie zostali wyzna
czeni lekarze z K liniki Pediatrycznej i K liniki Chirur
gicznej w  Krakowie, Szpitala im. Karola i M arii w  War
szawie, a także lekarze Sekcji Higieny Szkolnej w  Łodzi. 
Przyjmowane były dzieci w  wieku od 3 do 15 lat, które 
pozostawały na leczeniu tak długo, jak było to z korzyścią 
dla małego pacjenta [7]. N igdy nie odsyłano do domów 
dzieci „podleczonych”, lecz tylko takie, u których na
stąpiła wyraźna poprawa stanu zdrowia. Za wyleczone 
uznawano dziecko, u którego ustąpiły objawy chorobo
we, nastąpił przyrost m asy ciała i poprawił się ogólny 
stan fizyczny. Przeciętny czas trwania leczenia do uzy
skania pozytywnych rezultatów wynosił około jednego 
roku. Jeśli natomiast stan zdrowia był zbyt poważny na 
leczenie uzdrowiskowe, dzieci były kierowane do w y
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żej wym ienionych krakowskich klinik. Opiekę lekarską 
nad dziećmi w  zakładzie sprawował w  zakresie interny 
dr Kazim ierz Dadej (1886-1940), a leczeniem gruźlicy 
kostnej zajm ował się dr Gustaw Nowotny (1882-1944). 
Od kwietnia 1917 r. do końca lutego 1922 r. w  zakładzie 
przebywało na leczeniu 569 dzieci, z czego najwięcej 
pochodziło z Krakowa — 356, z Warszawy — 65, Będzina 
— 52 i Łodzi — 18. Przyjmowano dzieci także z Chrza
nowa, Oświęcimia, Wadowic, Lwowa i innych polskich 
miast [7].

W  tymże okresie (pomijając 86 dzieci, które po 28 lu
tego 1922 r. pozostały na dalszym  leczeniu) rezultaty 
medyczne, w  zależności od rodzaju gruźlicy, przedsta
w iały się na 483 przyjętych i wypisanych z zakładu dzieci 
następująco:

— na 249 przypadków gruźlicy gruczołów około- 
oskrzelowych [7] (według aktualnej term inologii m e
dycznej gruźlicy węzłów chłonnych prawej lub lewej 
wnęki płuc) całkowicie wyleczonych zostało 52,2% dzieci,

— na 74 przypadki gruźlicy gruczołów chłonnych 
zewnętrznych [7] (zgodnie z aktualną terminologią m e
dyczną gruźlicy węzłów chłonnych podżuchwowych) 
pom yślnym  rezultatem zakończyło się leczenie 71,6% 
pacjentów,

— na 50 przypadków gruźlicy kości i stawów — w y
leczono 52% pacjentów,

— na 34 przypadki gruźlicy płuc — wyleczonych 
38,2 % chorych,

— na 14 przypadków gruźlicy skóry — wyleczono 
78,6% pacjentów i to był najlepszy uzyskany w ynik le
czenia,

— u 1 dziecka chorego na gruźlicze zapalenie otrzew
nej nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia,

— u 20 pacjentów z zapaleniem wysiękowym opłuc
nej wyleczenie stwierdzono w  70% przypadków,

— w  41 przypadkach innych schorzeń niegruź- 
liczych, takich jak  niedokrwistość, zapalenie oskrzeli 
i płuc wyleczono 78% osób [7].

Odnotowano, że najdłuższego leczenia w ym agały 
dzieci z gruźlicą kości i stawów. W  tych przypadkach 
średni czas wyleczenia trw ał ok. 1,5 roku. Najkrócej zaś 
leczono dzieci w  schorzeniach niegruźliczych — około 
pół roku. Za główną przyczynę braku popraw y stanu 
zdrowia uznano przypadki, w  których przyjmowano na 
leczenie dzieci w  stanie nierokującym żadnej poprawy, 
np. przypadki zaawansowanej gruźlicy kręgosłupa.

Od 1922 r. do 1931 r. nieopodal willi „N osal” trwała 
budowa Sanatorium Uniwersytetu Jagiellońskiego, prze
znaczonego na 300 łóżek [8]. Sanatorium wybudowano 
dzięki dotacjom rządu, z pomocą darczyńców, samorzą
dów miast i różnych instytucji. Pierwszym  dyrektorem 
tej placówki został dr Kazimierz Dadej, który był na tym 
stanowisku do wybuchu II w ojny światowej.
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