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„Solidarności”, aby i takie zmiany przeprowadzać w CSRS. Nie można stracić 
inicjatywy, dlatego trzeba mobilizować ludzi do działań na rzecz socjalizmu – po-
wrót do kapitalizmu jest zagrożeniem.

Stanowisko KPCz odbiegało od linii przyjętej przez PZPR, gotowej pójść 
na kompromis z opozycją i za cenę pewnych reform utrzymać się przy władzy. 
Ekipa rządząca w Pradze, nawet po zmianie przywódcy KPCz w 1987 r., nie była 
skłonna do jakichkolwiek reform. Dlatego z nieufnością odnoszono się do działań 
kierownictwa PZPR i ich nie akceptowano. Po raz kolejny w powojennej historii 
Polski i Czechosłowacji procesy historyczne przebiegały z inną intensywnością 
i miały nieco odmienny charakter. Jednocześnie doszło do ochłodzenia ofi cjal-
nych stosunków międzypaństwowych, w przeciwieństwie do współpracy między 
środowiskami opozycyjnymi. To do nich należała przyszłość, nie tylko w swoich 
krajach, ale także w odniesieniu do kształtowania po 1989 r. relacji między Pola-
kami, Czechami i Słowakami na normalnych sąsiedzkich zasadach.

OFFICIAL POLISH-CZECHOSLOVAK RELATIONS IN THE YEARS 1980–1989 
IN THE LIGHT OF REPORTS FROM THE POLISH EMBASSY IN PRAGUE

SUMMARY

After a relative normalisation in the Warsaw-Prague relationship during the 1970s, 
the following decade saw a distinct deterioration in offi cial relations. This decade was 
the most problematic for Communist Poland’s foreign policy, and not only in terms 
of its relationship with its southern neighbour. As in the autumn of 1956, the Czecho-
slovak authorities were suspicious of the process of change in Poland brought about by 
the 1980 creation of Solidarity, and of the Round Table negotiations of 1989. An atmo-
sphere of mistrust in their mutual dealings and even certain forms of isolation forced on 
Polish diplomats and Poles working in Czechoslovakia became increasingly intense. The 
Czechoslovak side sent to talks with the Poles less competent staff of a lower ranking, 
while the media portrayed the disastrous state of the Polish economy and the consequent 
worsening trade between both countries. Therefore, as in previous years, efforts to change 
the situation were entrusted to Polish diplomatic missions and consular posts with the 
focus on the Polish Communist Party structures operating on their territory. These 
actions, however, did not yield the expected results and the evaluation of the situation 
in Poland as presented by activists in the Czechoslovak Communist Party changed only 
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after the imposition of martial law. Similarly, in relation to the process of change initiated 
by the Round Table talks in Poland, the Czechoslovak authorities maintained a distant 
aloofness, failing to understand the inevitability and the nature of the systemic transfor-
mation. The reports from Polish diplomatic and consular posts indicate a slow shift away 
from the perfect image of imposed friendship between the Polish People’s Republic and 
the Czechoslovak Socialist Republic. 

Translated by Karen Sayce
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Szczecin

CZAS A CHOROBA
EPIDEMIA DURU BRZUSZNEGO NA POMORZU ZACHODNIM 

W LATACH 1945–1948 

Wstęp

Czas jest różnorodnie pojmowany. Stanowi także pewnego rodzaju zjawisko 
społeczne i kulturowe. Traktowany jest jako podstawowy organizator ludzkich 
aktywności. To głęboki system życia kulturalnego, społecznego i osobistego, bo 
w zasadzie nic się nie dzieje poza określonymi ramami czasowymi1, w których 
toczy się życie społeczne. 

Czas staramy się w jakiś sposób porządkować, nadawać mu pewną struk-
turę. Takim elementem organizacyjnym mogą być ważne wydarzenia, będące 
pewnego rodzaju znakami orientacyjnymi w rzeczywistości społecznej, stano-
wiącymi punkty zwrotne w życiu określonej zbiorowości, co powoduje, że uży-
wamy określeń przed danym wydarzeniem i po nim, aby podkreślić jego wagę, 
znaczenie – np. przed epidemią, po jej zwalczeniu itd. 

Czas społeczny nadaje porządek znaczącym wydarzeniom w życiu społecz-
nym danej zbiorowości. Według Elżbiety Tarkowskiej dobrze oddaje charakter 
tego typu zdarzeń. Składają się na niego różne zjawiska istotne dla danego spo-
łeczeństwa. 

1  E.T. Hall, Taniec życia. Inny wymiar czasu. Przeł. R. Nowakowski. Warszawa 1999, s. 9–10.
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Celem artykułu jest przedstawienie czasu epidemii duru brzusznego na Po-
morzu Zachodnim w latach 1945–1948, określenie przyczyn jej wystąpienia, 
przebiegu, organizacji walki z chorobą.

W artykule wykorzystano dokumenty znajdujące się w Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie, a także będące w dyspozycji Archiwum Państwowego 
w Szczecinie.

Naczelny Nadzwyczajny Komisariat do Walki z Epidemiami 
i placówki sanitarne Państwowego Urzędu Repatriacyjnego 

jako elementy organizacji walki z chorobami zakaźnymi

Zwiększenie podatności ludności na zakażenie pojawia się szczególnie w różnych 
sytuacjach ekstremalnych. Po drugiej wojnie światowej warunki były wręcz ide-
alne do szerzenia się różnych chorób zakaźnych. Zniszczenia wojenne, masowe 
migracje ludności, jej zubożenie, niedożywienie – stanowiły istotne przyczyny 
wpływające na rozprzestrzenianie się rozmaitych chorób infekcyjnych. Niedobór 
lekarzy, pielęgniarek, felczerów, zniszczone i zdewastowane budynki szpitalne, 
brak sprzętu oraz lekarstw także nie pozostawały obojętne dla masowych zacho-
rowań wśród ludności. 

Każda wojna niesie różnorakie epidemie. W wypadku duru brzusznego 
można mówić o dwóch – będących wynikiem pierwszej i drugiej wojny świa-
towej. Jednak epidemia po drugiej wojnie światowej przekraczała swą gwałtow-
nością wszystkie uprzednio obserwowane w Polsce. W 1945 r. zarejestrowano 
ogółem 81 657 przypadków duru brzusznego, co w odniesieniu do roku 1919, 
kiedy odnotowano 11 421 przypadków, stanowiło siedmiokrotnie wyższą zacho-
rowalność. Dur brzuszny szerzył się szczególnie na tzw. Ziemiach Odzyskanych. 
Na tereny te przypadało 63% ogólnej liczby zachorowań w całym kraju2. Epide-
mia, która wybuchła w roku 1945, odznaczała się dużą ekspansywnością na oma-
wianym obszarze. Zapadalność, czyli ryzyko wystąpienia choroby, wynosiła tu 
nawet 1000 na 100 000 ludności3. Zaprezentowane poniżej mapy przedstawiają 
zapadalność na dur brzuszny w Polsce w latach 1945–1947.

2  J. Morzycki, A.M. Klingberg, Naczelny Nadzwyczajny Komisariat do Walki z Epidemiami 
w latach 1944–1945. Warszawa 1946, s. 18.

3  Choroby zakaźne w Polsce i ich zwalczanie w latach 1919–1962. Red. J. Kostrzewski. War-
szawa 1964, s. 189. 
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Dur brzuszny w Polsce. Zapadalność na 100 000 ludności według województw
Źródło: Choroby zakaźne w Polsce i ich zwalczanie w latach 1919–1962.

Red. J. Kostrzewski. Warszawa 1964, s. 189.

Ważną rolę w organizacji walki z chorobami zakaźnymi i epidemicznymi 
odegrał Naczelny Nadzwyczajny Komisariat do Walki z Epidemiami. Była to 
instytucja powołana jeszcze w listopadzie 1944 r. Rozporządzeniem Prezydenta 
Krajowej Rady Narodowej na wniosek Ministerstwa Obrony Narodowej i Mini-
stra Opieki [Społecznej] Pracy i Zdrowia w Lublinie. Do maja 1945 r. komisariat 
był samodzielnie działającą jednostką, a po utworzeniu Ministerstwa Zdrowia 
stał się jego departamentem. 

Tradycja tego komisariatu sięgała czasów po pierwszej wojnie światowej, 
kiedy to w lipcu 1919 r. powstał Centralny Komitet do Walki z Durem Plamistym 
(tzw. CeKaDur), od 1920 r. – Naczelny Nadzwyczajny Komisariat. 

Naczelny Nadzwyczajny Komisariat do Walki z Epidemiami powołano wy-
łącznie do zwalczania chorób zakaźnych i epidemicznych. Prowadził także dzia-
łania profi laktyczne w postaci szczepień ochronnych. Ważne zadanie w zwalcza-
niu chorób zakaźnych przypadło w udziale Centralnemu Zespołowi Przeciwepi-
demicznemu. Składał się on z lekarzy i dezynfektorów, którzy swoje działania 
prowadzili głównie w terenie. Zespół pracował przede wszystkim na „Ziemiach 
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Odzyskanych”, skutecznie zwalczając panujące na tych terenach epidemie duru 
brzusznego i plamistego, występujących głównie wśród ludności niemieckiej. 
Do zwalczania chorób zakaźnych Naczelny Nadzwyczajny Komisariat zorgani-
zował 98 samodzielnych szpitali zakaźnych, 313 oddziałów zakaźnych miesz-
czących się przy szpitalach ogólnych oraz cztery izolatoria z 25 114 łóżkami 
w celu izolacji i leczenia chorych zakaźnie4.

Dekret Rady Ministrów z 1945 r. podtrzymywał działalność komisariatu, 
określał też jej zakres, obejmujący przede wszystkim akcje zapobiegania cho-
robom epidemicznym oraz ich zwalczanie prowadzone z ramienia Ministerstwa 
Zdrowia. Jego reprezentantami w wojewódzkich władzach administracji ogólnej 
(wydziałach zdrowia) byli komisarze Nadzwyczajnego Komisariatu do Walki 
z Epidemiami5.

Podkreślenia wymaga również wszechstronna działalność Państwowego 
Urzędu Repatriacyjnego (PUR) w walce z chorobami zakaźnymi. Urząd ten jako 
jedyny w pierwszych miesiącach 1945 r. dysponował zorganizowanym aparatem 
sanitarnym i – jak podkreślił ówczesny naczelnik Wydziału Zdrowia PUR Woj-
ciech Pogorzelski – rozszerzenie ram lecznictwa było nakazem społecznym6.

Organami wykonawczymi Wydziału Zdrowia były działy zdrowia miesz-
czące się przy wojewódzkich oddziałach PUR. Do ich podstawowych zadań 
należały: podjęcie akcji sanitarno-lekarskiej w stosunku do tzw. repatriantów 
i ludności przesiedlonej, walka z chorobami zakaźnymi występującymi wśród 
tych kategorii społecznych, zapewnienie im opieki szpitalnej, prowadzenie akcji 
profi laktycznej wśród nich, nadzór sanitarny nad placówkami wojewódzkiego 
oddziału, zaopatrywanie ich w lekarstwa, środki opatrunkowe, dezynfekcyjne, 
szczepionki przeciw chorobom zakaźnym, a także współpraca z organami pań-
stwowej, samorządowej i społecznej służby zdrowia odnośnie [do] opieki sanitar-
no-lekarskiej nad repatriantami i przesiedleńcami7. Działom zdrowia podporząd-
kowane były referaty zdrowia powiatowych oddziałów PUR, stanowiące ostatni 

4  Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej AAN), Ministerstwo Zdrowia (dalej MZ), 
sygn. 1: Historia powstania NNK 1944 r.

5  Tamże, sygn. 4: Dekret o utworzeniu urzędu Nadzwyczajnego Komisarza do Walki z Epide-
miami.

6  W. Pogorzelski, Opieka zdrowotna nad repatriantami. „Archiwum Historii Medycyny” 1974, 
z. 3, s. 300.

7  Archiwum Państwowe w Szczecinie (dalej APS), Państwowy Urząd Repatriacyjny, Oddział 
Wojewódzki (dalej PUR OW), sygn. 518: Instrukcja dla Wojewódzkich i Okręgowych Oddziałów 
PUR, dotyczy regulaminu i podziału pracy.
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element w organizacji placówek sanitarnych urzędu. Ich ważną część składową 
stanowiły punkty etapowe, których działalność sanitarno-lekarska była skierowa-
na do repatriantów (wysiedleńców)8.

Placówki sanitarne Państwowego Urzędu Repatriacyjnego obejmowały 
tzw. punkty dworcowe pierwszej pomocy sanitarnej, składające się z kuchni oraz 
ambulatorium, w którym przez całą dobę dyżurowały pielęgniarki. Każdy taki 
punkt zaopatrzony był w leki, środki dezynfekcyjne i opatrunkowe. Przy każ-
dym punkcie etapowym zorganizowano ambulatorium, izbę chorych, izolatkę 
dla chorych zakaźnie lub podejrzanych o chorobę zakaźną, kąpielisko, odwszal-
nię. Ambulatorium udzielało doraźnej pomocy lekarskiej, świadczyło też usługi 
z zakresu tzw. małej chirurgii. Izby chorych składały się najczęściej z dwóch sal 
dziesięciołóżkowych, przeznaczonych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Waż-
nym ich elementem były izby sanitarno-higienicznego przygotowania, gdzie 
przesiedleńcy poddawani byli dezynfekcji, a następnie kąpieli. Przy niektórych 
punktach etapowych funkcjonowały również izby matki i dziecka, sale porodo-
we9. Praca „na etapie” polegała przede wszystkim na nadzorze sanitarnym nad 
ludźmi i pomieszczeniami, organizowaniu pomocy lekarskiej i przyjmowaniu 
chorych w ambulatorium, kierowaniu ciężko i zakaźnie chorych do miejscowych 
szpitali zakaźnych. Bardzo często obsada punktu etapowego składała się z le-
karza i wykwalifi kowanego personelu medycznego (pielęgniarki, felczera). Do 
podstawowych obowiązków lekarza etapowego należało sprawowanie nadzoru 
sanitarno-lekarskiego nad przesiedleńcami, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
kobiety ciężarne i dzieci. Natomiast personel medyczny, wyposażony w apteczkę 
i nosze, zajmował się lustracją wagonów, wynajdywaniem chorych i udzielaniem 
im pomocy doraźnej, meldowaniem o ciężkich przypadkach chorobowych le-
karzowi etapowemu, odizolowaniem na punkcie etapowym chorych na świerzb 
i zawszonych, poddaniem ich kąpieli, dezynsekcji i leczeniu10. 

Działalność epidemiczna Państwowego Urzędu Repatriacyjnego przebie-
gała w warunkach masowego ruchu ludności, dotychczas niewystępującego 
w Polsce na taką skalę. W ciągu miesiąca granicę przekraczały setki transportów 
z wysiedleńcami, nie było więc możliwości tworzenia obozów izolacyjnych czy 
kwarantann. Według Wojciecha Pogorzelskiego „repatriacja” w pierwszej swo-

8  E. Więckowska, Organizacja, cele i zadania służby zdrowia Państwowego Urzędu Repatria-
cyjnego w latach 1944–1950. „Przegląd Epidemiologiczny” 2001, nr 3, s. 373. 

9  W. Pogorzelski, Opieka zdrowotna nad repatriantami..., s. 299.
10  APS, PUR OW, sygn. 518: Instrukcja dla lekarzy Punktu Etapowego. 
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jej fazie przebiegała w bardzo złych warunkach sanitarnych, podejmowanie zaś 
jakichkolwiek prób grupowania ludności podejrzanej o zakażenie spowodowało-
by błyskawiczny rozwój zachorowań, szczególnie na dur brzuszny. W związku 
z tym placówki sanitarne Państwowego Urzędu Repatriacyjnego wypracowały 
określoną metodę postępowania w takich wypadkach. W razie stwierdzenia duru 
brzusznego lub podejrzenia o tę chorobę w transportach bądź punktach etapo-
wych, natychmiast rozładowywano skupiska ludności, chorych umieszczano 
w szpitalach, oddziałach zakaźnych, pozostałych zaś rozwożono do miejsc osie-
dlenia, gdzie władze sanitarne były informowane o tym, że są to osoby pocho-
dzące z podejrzanych transportów, punktów etapowych, gdzie wykryto zacho-
rowania na dur brzuszny. Działania takie znacznie bardziej ograniczyły liczbę 
zachorowań, niż uczyniłby to system kwarantanny11. 

Zarówno Naczelny Nadzwyczajny Komisariat do Walki z Epidemiami 
i jego terenowe oddziały, jak i placówki sanitarne Państwowego Urzędu Repa-
triacyjnego odegrały ważną rolę w organizacji walki z chorobami zakaźnymi. 

Epidemia duru brzusznego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1948

Czas społeczny jest bardzo ogólnym pojęciem. Można jednak dokonać jego 
konkretyzacji, co spowoduje, że otrzymamy pewne jego kategorie. Jedną z nich 
może być czas epidemii w życiu danej zbiorowości. Jest to czas nieregularny, 
zmienny, przypadkowy. Teraźniejszość dominuje w nim nad innymi obszarami 
czasu12. Wiąże się to ze specyfi ką epidemii, którą tu i teraz trzeba jak najszybciej 
opanować, skupić wszystkie wysiłki, działania, aby ograniczyć jej negatywne 
następstwa dla danej zbiorowości. 

Epidemia występująca w danej grupie jest dla niej ważnym wydarzeniem, 
stanowiącym swoistą miarę czasu, wpływającym na rytm życia społecznego. Jest 
dla niej swoistą „kategorię temporalną społecznie znaczącą”. Według Leksykonu 
epidemiologicznego z epidemią mamy do czynienia wówczas, gdy zachorowa-
nia na daną chorobę na określonym terenie i w określonym czasie [występują] 
w liczbie większej niż w poprzednim okresie13.

Po drugiej wojnie światowej Pomorze Zachodnie, podobnie jak i pozosta-
ła część kraju, zmagało się z różnego rodzaju problemami. Przede wszystkim 

11  W. Pogorzelski, Opieka zdrowotna nad repatriantami..., s. 302.
12  E. Tarkowska, Niepewność przyszłości i dominacja orientacji prezentystycznej: dawne i nowe 

elementy stylów życia w Polsce. „Kultura i Społeczeństwo” 1987, nr 3, s. 142.
13  J. Bzdęga [i in.], Leksykon epidemiologiczny. Bielsko-Biała 2008, s. 19.
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nowe, pozyskane ziemie należało jak najszybciej zintegrować z pozostałym tery-
torium Polski. Zanim procesy te nastąpiły, trzeba było jak najszybciej opanować 
szerzące się wśród ludności choroby zakaźne, wyeliminować powstałą sytuację 
zagrożenia, nieobojętną dla tworzącego się nowego ładu społecznego na danym 
terytorium.

Doraźne i najpilniejsze lecznictwo ludności polskiej oraz pozostałej na tym 
obszarze ludności niemieckiej stało się przedmiotem troski nielicznych polskich 
lekarzy, felczerów i pielęgniarek przybywających na te tereny. Kluczowym za-
gadnieniem, przed jakim stanęła służba zdrowia, było zmaganie się z epidemią 
i niebezpieczeństwem chorób zakaźnych, leczenie i zapobieganie powstawaniu 
i rozprzestrzenianiu się zachorowań. Do istotniejszych należała epidemia duru 
brzusznego. Postawiła ona nieliczną jeszcze i dopiero organizującą się służbę 
zdrowia przed koniecznością szybkiego i skutecznego działania w warunkach 
trudnych i całkowicie sobie nie znanych14. 

Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna na Pomorzu Zachodnim przedstawia-
ła się fatalnie. Zniszczone miasta, wsie, niezabezpieczone nieczystości, leżące 
często na ulicach zwłoki ludzkie, zwierzęce, niedziałające, zdewastowane urzą-
dzenia sanitarne – wszystko to stwarzało dogodne warunki do rozprzestrzeniania 
się różnych chorób zakaźnych. Tak jak czytamy w jednym ze wspomnień: Życie 
powracających do Szczecina jest nie do opisania. Wielu mieszka w na wpół zasy-
panych domach [...]. Wielu chorowało na tyfus i czerwonkę lub dostawało strasz-
liwej egzemy. Niezliczeni ludzie umierali codziennie. Zagrzebywano ich potem 
byle gdzie15.  

Według Naczelnego Nadzwyczajnego Komisariatu do Walki z Epidemiami 
do podstawowych czynników sprzyjających powstawaniu i szerzeniu się duru 
brzusznego wśród ludności na „Ziemiach Odzyskanych” można było zaliczyć 
dewastację urządzeń wodno-kanalizacyjnych, szczególnie w miastach i więk-
szych osiedlach, przemarsze wojsk, migracje ludności, złe warunki bytowe, 
handel środkami spożywczymi bez nadzoru sanitarno-higienicznego, ukrywanie 
chorych zakaźnie w domach, przebywanie na tych terenach znacznej liczby lud-
ności niemieckiej, a także endemiczny charakter choroby16. Jeżeli chodzi o Po-

14  B. Seyda, Ochrona zdrowia. W: Pomorze Zachodnie 1945–1965. Red. E. Dobrzycki, H. Le-
siński i Z. Łaski. Poznań 1967, s. 553.

15  Stettin 1945–1946. Dokumente – Erinnerungen. Szczecin 1945–1946. Dokumenty – wspo-
mnienia. Rostock 1995, s. 118. 

16  J. Morzycki, A.M. Klingberg, Naczelny Nadzwyczajny Komisariat do Walki z Epidemiami..., 
s. 20.
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morze Zachodnie, ostatni z tych czynników nie miał racji bytu, ponieważ przed 
wojną dur brzuszny nie występował na tym obszarze.

W styczniu 1945 r., gdy ruszyła zwycięska ofensywa, wraz z Armią Czer-
woną na wyzwolone tereny wkraczały grupy operacyjne Naczelnego Nadzwy-
czajnego Komisariatu do Walki z Epidemiami. Dysponowały one określonym 
zasobem środków technicznych, co pozwalało na podjęcie natychmiastowej akcji 
na opanowanych terenach. Wspomniane grupy organizowały placówki sanitarne 
w miastach wojewódzkich i powiatowych, uruchamiały szpitale, oddziały zakaź-
ne, dostarczając im leki, środki opatrunkowe, dezynfekcyjne, sprzęt sanitarny17.

W maju 1945 r. powstała w Koszalinie terenowa komórka Naczelnego 
Nadzwyczajnego Komisariatu. Pierwszym wojewódzkim komisarzem został 
dr Henryk Gordziałkowski, a w czerwcu 1946 r. funkcję tę przejął lekarz Jó-
zef Markowicz. Do czynności komisarza wojewódzkiego Naczelnego Nadzwy-
czajnego Komisariatu należało przede wszystkim zorganizowanie terenowych 
kolumn przeciwepidemicznych. Ich zadaniem było wykrywanie przypadków 
chorób zakaźnych, przymusowe umieszczanie chorych w szpitalach i oddziałach 
zakaźnych, dokonywanie dezynfekcji i dezynsekcji w ogniskach chorobowych 
oraz przeprowadzanie szczepień ochronnych na masową skalę. W następnej ko-
lejności do zadań komisariatu należało utworzenie i uruchomienie odpowiedniej 
liczby szpitali i oddziałów zakaźnych w celu przeprowadzenia hospitalizacji wy-
krytych chorych na bur brzuszny i dur plamisty. Należy dodać, że w 1945 r. przy 
komisarzu wojewódzkim funkcjonowały trzy kolumny przeciwepidemiczne, 
składające się z dwóch dezynfektorów i higienistki, a w każdym powiecie po-
wstało od jednej do dwóch takich kolumn18. Do pracy w terenie zorganizowano 
43 tego typu kolumny. 

W początkowych latach funkcjonowania Naczelny Nadzwyczajny Komisa-
riat odznaczał się swoistą autonomią. W 1947 r. został przekształcony na oddział 
sanitarno-epidemiologiczny i włączony w struktury wojewódzkiego wydziału 
zdrowia.

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące występowania przypadków 
duru brzusznego na omawianym terenie.

17  Tamże, s. 9.
18  J. Markowicz, J. Golba, Rozwój służby sanitarno-epidemiologicznej w województwie szcze-

cińskim. W: Dwudziestolecie medycyny polskiej na Pomorzu Szczecińskim. Red. E. Gorzkowski. 
Szczecin 1969, s. 68.
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Zachorowania na dur brzuszny na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–194819

1945 1946 1947 1948
Państwowy Urząd Repatriacyjny 1021 2605 644 320
Urząd Wojewódzki Szczeciński 7434 2567 613 405

Naczelny Nadzwyczajny Komisariat do Walki z Epidemiami19 ok. 
6500 2479 652 –

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów PUR ZC20 i UWS21.

Jak można zauważyć, występują znaczne rozbieżności pomiędzy danymi. 
Związane jest to w dużej mierze z następującymi powodami. W wypadku in-
formacji pochodzących z Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, jeżeli chodzi 
o rok 1945, są to dane tylko za listopad i grudzień. Statystyka przytaczana przez 
Urząd Wojewódzki Szczeciński również budzi pewne wątpliwości, ponieważ 
w tym samym dokumencie znajdujemy informację, że w roku 1946 [było] już 
tylko 2501 wypadków duru brzusznego22. Rozbieżności mogą wynikać m.in. 
z tego, że PUR rejestrował tylko przypadki osób, które zgłaszały się do punktu eta-
powego, tj. „repatriantów”, reemigrantów, przesiedleńców, a Urząd Wojewódzki 
Szczeciński dysponował danymi z całości obszaru, informacje te uzyskując z po-
wiatowych referatów służby zdrowia, które też bardzo często prezentowały tyl-
ko szacunkowe dane dotyczące stanu zdrowotności danego obszaru. Należy też 
podkreślić fakt, iż pierwotnie przypadki duru brzusznego były rejestrowane wraz 
z durem rzekomym, co także nie dawało prawdziwego obrazu zachorowań wśród 
ludności. Brak odpowiednio funkcjonującej sprawozdawczości, różne sposoby 
ewidencji zachorowań – również wpływały na dane będące do dyspozycji Na-
czelnego Nadzwyczajnego Komisariatu.

O planowej organizacji służby zdrowia na Pomorzu Zachodnim można mó-
wić dopiero od roku 1946, wcześniejsze zaś dane istniejące w wydziale [zdrowia], 
a także otrzymywane z terenu, były tak dowolne i rozbieżne, że nie przedstawiały 
żadnej wartości statystycznej, jak i organizacyjnej23.

19  Tamże, s. 69.
20  AAN, Państwowy Urząd Repatriacyjny, Zarząd Centralny, sygn. X/22: Wykaz zachorowań 

i zgonów na choroby zakaźne 1945–1949. 
21  APS, Urząd Wojewódzki Szczeciński (dalej UWS), sygn. 4944: Sprawozdanie z działalności 

Wydziału Zdrowia 1945–1949.
22  Tamże.
23  APS, Biuro Prezydialne Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie, sygn. 666: Uwagi 

Inspektora Lekarskiego dra Pawła Skrabelińskiego.
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Ważną rolę w organizacji walki z epidemiami odegrał wydział zdrowia, zor-
ganizowany w czerwcu 1945 r. przy urzędzie okręgowym, a także referaty służby 
zdrowia w poszczególnych  powiatach (obwodach według nazewnictwa „Ziem 
Odzyskanych”). Prócz hospitalizowania oraz izolacji zakaźnie chorych zwróco-
no przede wszystkim uwagę na działania profi laktyczne. W związku z tym poło-
żono szczególny nacisk na szczepienia ludności. Według danych z Urzędu Wo-
jewódzkiego Szczecińskiego w 1946 r. szczepieniami przeciwko durowi brzusz-
nemu zostało objętych 410 tys.  osób, a w 1947 r. – 528 484 osoby24. Wpłynęło 
to znacznie na zmniejszenie zachorowalności na tym obszarze. Uzupełnieniem 
dalszych działań profi laktycznych był nadzór sanitarny terenu. Przede wszyst-
kim remontowano i budowano studnie oraz urządzenia sanitarno-kanalizacyjne. 
Dur brzuszny bardzo często nazywany jest chorobą wadliwej cywilizacji. Szerzy 
się on głównie w zbiorowościach ludzkich, gdzie urządzenia tego typu są nie-
sprawne.

Na terenie Pomorza Zachodniego w stosunkowo krótkim czasie zdołano 
zorganizować dla zakaźnie chorych oddziały i prowizoryczne szpitale zakaźne. 
Zostały one zaopatrzone w potrzebne leki, sprzęt, personel. W 1945 r. chorzy 
na dur brzuszny znaleźli opiekę w 43 oddziałach zakaźnych, szpitalach epide-
micznych. Przygotowano im 2741 łóżek25.

Jak wspomniano wcześniej, choroba stanowi pewnego rodzaju zjawisko 
społeczne. W wypadku epidemii duru brzusznego, występującej na Pomorzu 
Zachodnim po drugiej wojnie światowej, okres jej trwania był średni. Początek 
odznaczał się gwałtownym wzrostem zachorowań, których liczba zmniejszała 
się w miarę wygaszania epidemii. W ciągu dwóch lat, tj. 1946–1947, udało się 
opanować powszechne zachorowania, a rok następny to czas stopniowej po-
prawy sytuacji epidemiologicznej26. Specyfi czne powojenne warunki stwarzały 
wręcz doskonałe okoliczności do rozprzestrzeniania się schorzenia, wpływały też 
na fazy epidemii. Kumulacja wielu różnorodnych czynników, o których pisano 
wcześniej, w znaczący sposób kształtowała obraz zachorowań wśród ludności 
tych terenów. 

24  Tamże, UWS, sygn. 4944: Sprawozdanie...
25  Tamże.
26  J. Kostrzewski, Dur brzuszny. W: Choroby zakaźne w Polsce..., s. 190.
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Zamiast zakończenia

Od zarania dziejów człowiek walczył z wojną, głodem i różnymi plagami. Znane 
są rozmaite choroby siejące spustoszenie wśród ludności. Istotnymi przyczynami 
szerzenia się „czarnej śmierci” (dżumy) był rozwój wymiany handlowej, a „bia-
łej plagi” (gruźlicy) – warunki egzystencji wytworzone przez rewolucję przemy-
słową. Natomiast dur brzuszny nazywany był chorobą wadliwej cywilizacji. 

Na pytanie, czym właściwie jest choroba i jak wpływa ona na jednostkę 
i zbiorowość, w której się pojawia, nie można odpowiedzieć w sposób jedno-
znaczny. Istnieje pogląd, że stanowi ona nieuniknioną towarzyszkę ludzkiego 
życia, jego uniwersalny aspekt. Jest często dramatem w wymiarze jednostko-
wym, społecznym, budzi emocje. Panujące choroby w istotny sposób wpływają 
na funkcjonowanie danej zbiorowości. Stanowią pewnego rodzaju miarę jej spo-
łecznego rytmu życia, ponieważ epidemia jest udziałem wszystkich członków 
zbiorowości. Jest to także zły czas w jej życiu, gdyż choroba stanowi szczególną 
postać negatywnego przystosowania się organizmu ludzkiego do panujących wa-
runków. 

Choroby  pojawiają się, trwają, zanikają. Są pewnego rodzaju punktami 
zwrotnymi w życiu danej zbiorowości. W trakcie ich trwania mobilizuje się 
wszelkie zasoby, aby zmniejszyć zasięg występowania choroby, ograniczyć jej 
negatywne skutki, zminimalizować jej oddziaływanie na zbiorowość. Należy 
jednak podkreślić fakt, że zawsze przecież może istnieć groźba powtórzenia się 
epidemii, jeśli wytworzą się sprzyjające warunki.  

TYPHOID EPIDEMIC IN THE YEARS 1945–1948 IN WEST POMERANIA

SUMMARY

The disease constitutes a social phenomenon: it appears, lasts and disappears. 
It  infl uences the rhythm of social life of the community. The epidemiological situation 
after Second World War conditions for various infectious and epidemic diseases to spread 
in West Pomerania. 

The aim of article has been to show the time of typhoid epidemic in the years 
of 1945–1948 in West Pomerania, to specify the causes of its appearance, the course 
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and the organization of the fi ght with the disease. The sanitary institutions of the State 
Repatriation Department and Main Extraordinary Commissariat to Fight with Epidemics 
played an important in countering the epidemic. 

Translated by Urszula Kozłowska


