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Wstęp

Ekstremalne sytuacje zwiększają podatność ludności na występowanie róż-
norodnych chorób zakaźnych. Z warunkami tego rodzaju mieliśmy do czynienia 
m.in. po drugiej wojnie światowej. Zniszczenia wojenne, demoralizacja części 
społeczeństwa, masowe migracje ludności, braki kadrowe służby zdrowia, nie-
dobory materiałów opatrunkowych i leków stwarzały podatny grunt do szerzenia 
się zachorowań wśród ludności, grożąc rozpowszechnieniem się chorób zakaź-
nych na cały kraj. Jedną z pierwszych instytucji zapewniających opiekę zdro-
wotną ludności były placówki służby zdrowia Państwowego Urzędu Repatria-
cyjnego (PUR). Został on utworzony 7 października 1944 r. dekretem Polskiego 
Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Artykuł drugi tego aktu prawnego określał 
zakres działania PUR, do którego zaliczono m.in. organizację repatriacji ludności 
z obszarów innych państw na terytorium państwa polskiego, regulację ich napły-
wu, opiekę sanitarno-żywnościową podczas repatriacji, planowe rozmieszczanie 
repatriantów, organizację ich osadnictwa, prowadzenie akcji pomocy repatrian-
tom w zakresie gospodarczym1. Stwierdzenie, że podczas repatriacji należy za-
pewnić opiekę sanitarno-żywnościową repatriowanym, było podstawą prawną do 

1  Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o utworzeniu Państwowego Urzędu Re-
patriacyjnego, „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 1944, nr 7, poz. 32 i 33. 
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stworzenia aparatu sanitarnego, który obsługiwałby ruchy migracyjne ludności2. 
W tym celu w strukturze organizacyjnej PUR wydzielono wydział zdrowia. We-
dług tymczasowej instrukcji Zarządu Centralnego Państwowego Urzędu Repa-
triacyjnego z 15 maja 1945 r., dotyczącej organizacji i podziału pracy, wydział 
zdrowia dzielił się na trzy oddziały: organizacji służby zdrowia, zaopatrzenia sa-
nitarnego oraz inspekcji sanitarnej i walki z epidemiami3. Wydziałowi zdrowia 
PUR w 1946 r. podlegało 14 działów zdrowia zlokalizowanych przy wojewódz-
kich oddziałach PUR, stanowiących jego organ wykonawczy. Im zaś podporząd-
kowane były referaty zdrowia powiatowych oddziałów PUR, będące ostatnim 
elementem w organizacji placówek służby tej instytucji4. Ich ważnym elemen-
tem były punkty etapowe świadczące pomoc medyczną i opiekę potrzebującym 
w ambulatoriach oraz izbach chorych. Praca na etapie była regulowana przez róż-
ne instrukcje, takie jak Instrukcja dla lekarzy Punktu Etapowego czy Instrukcja 
dla lekarzy oddziałowych5. 

W połowie 1945 r. nastąpił rozwój placówek sanitarno-leczniczych Pań-
stwowego Urzędu Repatriacyjnego. Zorganizowano punkty dworcowe pierw-
szej pomocy sanitarnej, ambulatoria, izby chorobowe, które znajdowały się przy 
punktach etapowych. Placówki sanitarne PUR w powiatach obejmowały punkty 
dworcowe pierwszej pomocy sanitarnej w postaci ambulatorium świadczące-
go doraźną pomoc lekarską oraz z zakresu tzw. małej chirurgii, izby chorych, 
izolatki, kąpieliska i odwszalnie, izby matki i dziecka6. Państwowy Urząd Re-
patriacyjny utworzył przy swoich oddziałach i punktach etapowych cały szereg 
placówek służby zdrowia świadczących usługi sanitarno-lecznicze swoim od-
biorcom. Okólnik Ministra Zdrowia nr 11 ze stycznia 1946 r. precyzował, kto 
może korzystać z placówek medycznych Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. 
Do podopiecznych PUR zaliczono repatriantów7 w drodze do kraju, od grani-

2  E. Więckowska, Organizacja, cele i zadania służby zdrowia Państwowego Urzędu Repatria-
cyjnego w latach 1944–1950, „Przegląd Epidemiologiczny” 2001, nr 3, s. 371. 

3  Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej AAN), Państwowy Urząd Repatriacyjny (dalej 
PUR), sygn. X/2, k. 52 i n.

4  E. Więckowska, Organizacja, cele i zadania służby zdrowia..., s. 373.
5  Szczegółowe informacje na ten temat: PUR Oddział Wojewódzki w Szczecinie (dalej OWS), 

sygn. 518.
6  E. Więckowska, Organizacja, cele i zadania służby zdrowia..., s. 374–375.
7  W literaturze coraz częściej spotyka się stanowisko, że osób, które zostały przesiedlone „zza 

Buga”, nie powinno nazywać się repatriantami, ponieważ one faktycznie pozostały w kraju. Szerzej 
na ten m.in. K. Kozłowski, Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu (1945–2005). Społeczeństwo 
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cy Polski do miejsca osiedlenia, zatrudnienia lub otrzymania działki8. Natomiast 
czas udzielania im opieki lekarskiej na koszt PUR uzależniony był od zróżnico-
wania zachorowań na ostre lub przewlekłe. Szczegółowo regulowała to Instruk-
cja dla Lekarzy Oddziałowych PUR-u9.

Opieka lekarska Państwowego Urzędu Repatriacyjnego odznaczała się sze-
rokim zakresem. Obejmowała nie tylko szczepienia czy leczenie w izbach cho-
rych lub – w uzasadnionych przypadkach – w szpitalach. Dzięki jej działalności 
repatrianci mogli także skorzystać z leczenia uzdrowiskowego czy sanatoryj-
nego. W pierwszych miesiącach 1945 r. placówki medyczne PUR sprawowały 
opiekę nad niemal całą ludnością ziem zachodnich, gdyż na terenach tych służba 
zdrowia nie była jeszcze zorganizowana. 

Aby zwiększyć efektywność działań mających na celu ograniczanie maso-
wości zachorowań na choroby zakaźne, czynności podejmowane przez placówki 
zdrowia Państwowego Urzędu Repatriacyjnego były regulowane poprzez różne 
okólniki i zarządzenia. W jednym z nich, powołując się na ustawę z 21 lutego 
1935 r. dotyczącą zapobiegania chorobom zakaźnymi i ich zwalczania, przypo-
mina się o obowiązku zgłaszania przez lekarzy, felczerów, pielęgniarki, położne 
chorób zakaźnych. Podlegała temu m.in. także malaria10. 

Nazwa tej choroby pochodzi z języka włoskiego i oznacza „złe powietrze”. 
Po raz pierwszy użył jej w latach 1712–1718 profesor medycyny z Bolonii, Fran-
cesco Torti. W Polsce posługiwano się nazwą rodzimą – zimnica, wywodząc ją od 
cech charakterystycznych napadu choroby11. W artykule posłużono się zarówno 
terminem malaria, jak i zimnica. Ta ostatnia nazwa występuje przede wszystkim 
w dokumentach archiwalnych, których przytaczany zapis jest zgodny z brzmie-
niem oryginału. 

Specyfi ka przebiegu malarii na Pomorzu Zachodnim nie odbiegała od tej 
charakterystycznej dla klimatu umiarkowanego. Można jednak wskazać pewne 
okoliczności, które stwarzały podatny grunt do szerzenia się choroby. Ważnym 
czynnikiem wpływającym na dynamikę zachorowań była migracja ludności. Jej 

– władza – gospodarka – kultura, Szczecin 2007, s. 40–45. W dalszej części artykułu dla kategorii 
osób pochodzących z terenów wschodnich II RP będzie stosowana nazwa wysiedleńcy. 

8  PUR OWS, sygn. 518, k. 151.
9  Tamże, k. 162.
10  AAN, PUR, sygn.  X/24,  k. 250–251.
11  J.P. Knap, P. Myjak, Malaria w Polsce i na świecie – wczoraj i dziś, Bielsko-Biała 2009, 

s. 46–51.
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nasilenie, o czym niżej, przypadło na rok 1946. W tym też czasie obserwuje-
my największe natężenie zachorowań, które następnie stopniowo malało. Grupą 
szczególnego ryzyka byli m.in. osadnicy, wysiedleńcy pochodzący z byłych te-
renów wschodnich II RP, przybywający na dane terytorium, którzy „przywlekli” 
pasożyta choroby. Również podmokłe, bagniste tereny niektórych powiatów Po-
morza Zachodniego stwarzały dogodne warunki do rozwoju komara odpowie-
dzialnego za przenoszenie malarii i stanowiły jeden z istotniejszych czynników 
wpływających na dynamikę zachorowań. Interesujący pod tym względem wydaje 
się m.in. Wałcz, miejscowość o malarycznej historii w okresie przedwojennym, 
gdzie choroba występowała, ale została opanowana. Wskutek akcji osiedlania, 
szczególnie wysiedleńców pochodzących z głębi ZSRR, w Wałczu i okolicznych 
terenach, obszar ten znowu należało traktować jako zagrożony pod względem 
malarycznym. Nie bez znaczenia były także dokonane przez wycofujących się 
Niemców zniszczenia urządzeń melioracyjnych, które osuszały tereny bagniste 
będące głównym rezerwuarem komara. Zdewastowane, niedziałające urządzenia 
wodno-kanalizacyjne w miastach, brak leków antymalarycznych oraz przemarsz 
wojsk z różnych stron świata również stanowiły istotne czynniki szerzenia się 
malarii wśród ludności12.

Możliwość dokonania analizy dynamiki zachorowań na malarię w latach 
1945–1949 uzyskano dzięki materiałom archiwalnym znajdującym się w za-
sobach Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz Archiwum Państwowego 
w Szczecinie. W przypadku tego pierwszego korzystano głównie z dokumentów 
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Zarząd Centralny, a bazę źródłową Ar-
chiwum Państwowego w Szczecinie stanowiły dokumenty Państwowego Urzę-
du Repatriacyjnego Oddział Wojewódzki oraz Urzędu Wojewódzkiego Szcze-
cińskiego, zwłaszcza raporty przygotowywane przez Naczelny Nadzwyczajny 
Komisariat do Walki z Epidemiami na województwo szczecińskie. Są to głów-
nie różnego rodzaju sprawozdania, raporty, statystyki. Słabą stroną tych materia-
łów jest to, że są one często niekompletne, wypełnione w sposób dowolny, nie-
jednokrotnie brakuje im określonego formalnego wzoru. W niektórych z nich 
dominuje także subiektywny pogląd twórcy, często związany z jego osobistym 
doświadczeniem zawodowym, bez poparcia dowodem empirycznym. Materia-

12  W. Bincer, Malariological Problems in Poland, „Bulletin of the Institute of Marine and Tro-
pical Medicine of the Medical Academy in Gdańsk” 1 (1948), s. 60–62.
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ły te przedstawiają często dane szacunkowe dotyczące danego zjawiska13. Nie 
zmienia to jednak faktu, że są cenne poznawczo. 

Innym źródłem, które wykorzystano w analizie zagadnienia, są publikacje 
fachowe w postaci czasopism i książek. Pośród tych pierwszych na uwagę zasłu-
gują m.in. „Polski Tygodnik Lekarski”, „Przegląd Epidemiologiczny” i „British 
Medical Journal”. Jeżeli zaś chodzi o pozycje książkowe, są to monografi e do-
tyczące samego zjawiska (J.P. Knap, P. Myjak, Malaria w Polsce i na świecie 
– wczoraj i dziś, Bielsko-Biała 2009) i publikacja z 1964 r. pod redakcją Jana 
Kostrzewskiego, traktująca o różnych chorobach zakaźnych, w tym o malarii, 
zatytułowana Choroby zakaźne w Polsce i ich zwalczanie w latach 1919–1962. 

Obraz zachorowań na malarię na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1949

W pierwszych latach powojennych także Pomorze Zachodnie, podobnie jak po-
zostałe części kraju, stanęło przed problemem malarii. Pierwsze zachorowania 
stwierdzono już w 1945 r. W tym czasie w Gryfi nie zanotowano 12 przypadków 
tej choroby. Specyfi czne położenie miasta, tuż nad Odrą, północna jego część 
o bagnistym podłożu, a także zniszczenie stacji pomp osuszających teren, znacz-
na liczba rowów melioracyjnych wypełnionych wodą, niektóre tereny całkowi-
cie zalane, inne zamienione w bagna – stwarzały dogodne warunki do rozwoju 
komarów. Wszyscy chorzy na malarię stanowili element napływowy. Pochodzili 
przeważnie z różnych części kraju, niektórzy z nich powrócili z Rzeszy14.

Jednak okresem znacznego wzrostu liczby zachorowań na malarię był rok 
1946. Na tę sytuację miał wpływ przede wszystkim nasilony ruch migracyjny 
na Pomorzu Zachodnim. Według Tadeusza Białeckiego to właśnie w 1946 r. osie-
dliło się tutaj najwięcej ludności – 353 tys.15

Walkę z chorobą prowadziły zarówno placówki służby zdrowia Państwo-
wego Urzędu Repatriacyjnego, jak i Nadzwyczajny Komisariat do Walki z Epi-
demiami na województwo szczecińskie. Według danych komisarza Naczelnego 

13  Szczególnie sprawozdania opisowe personelu fachowego PUR, pochodzące z punktów eta-
powych.

14  W. Goździk, Zimnica w Polsce w 1945 roku, „Polski Tygodnik Lekarski” 1947, nr 4, s. 115
–116.

15  T. Białecki, Struktura demografi czna ludności polskiej Pomorza Zachodniego w świetle spisu 
ludnościowego z dnia 31 XII 1948 r.,  „Przegląd Zachodniopomorski” 1968, z. 1, s. 49.
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Komisariatu w 1946 r. zanotowano 945 przypadków malarii16. W czerwcu tego 
samego roku na terenie miasta Szczecina oraz okręgu działała Radziecka Kolum-
na Przeciwepidemiczna Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Prowa-
dziła ona swe czynności na stacjach kolejowych wśród przybywających osad-
ników. W trakcie tych działań przebadano 8214 osób, wśród których chorych 
na zimnicę było 433, a z formą ostrą – 23617.

Na przedstawionym poniżej wykresie zaprezentowano liczbę zachoro-
wań na malarię w latach 1946–1949. Jak można zauważyć, liczba zachorowań 
w 1946 r. jest znaczna – szczególnie lato odznacza się szczytowym nasileniem 
choroby18. W tym okresie stwierdzono 1007 przypadków, w 1947 r. – 473, 
w 1948 r. – 192, a w 1949 r. zanotowano 72 schorzenia19.

Zachorowania na malarię w województwie szczecińskim w latach 1946–1949
w dokumentach Państwowego Urzędu Repatriacyjnego
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Źródło: opracowanie własne na podst. danych z AAN, PUR, sygn. X/22.

16  J. Markowicz, J. Golba, Rozwój służby sanitarno-epidemiologicznej w województwie szcze-
cińskim, w: Dwudziestolecie medycyny polskiej na Pomorzu Szczecińskim, red. H. Lesiński, 
E. Gorzowski, Szczecin 1968, s. 69.

17  Archiwum Państwowe w Szczecinie (dalej APS), Urząd Wojewódzki Szczeciński (dalej 
UWS), sygn. 4646.

18  W. Pogorzelski, Służba zdrowia Państwowego Urzędu Repatriacyjnego 1945–1948 rok, Łódź 
1948, s. 48.

19  AAN, PUR, sygn. X/22, k. 1–40.
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Biorąc po uwagę uzyskane wyniki, należy zaznaczyć, że w poszczegól-
nych latach wzrost malarii przypadał w miesiącach letnich. Od maja do sierpnia 
notowano największe zachorowania, które stopniowo malały w miesiącach je-
siennych. Taki sposób przebiegu choroby jest typowy dla malarii występującej 
w strefi e klimatu umiarkowanego20. 

Malaria była poważnym problemem zwłaszcza wśród wysiedleńców przy-
bywających na te tereny. Sprawozdania opisowe nadsyłane z punktów etapowych 
w powiatach dawały obraz stanu higieniczno-zdrowotnego tej kategorii społecz-
nej. Duża część tych ludzi pochodziła z terenów Związku Radzieckiego. Według 
sprawozdań nadsyłanych m.in. przez oddział w Wałczu problem malarii stanowił 
poważne wyzwanie z kilku powodów. Jak już wspomniano, przed drugą wojną 
światową Wałcz był miejscowością malaryczną, gdzie epidemia choroby zosta-
ła opanowana. Położenie miejscowości wśród licznych rezerwuarów wodnych 
stanowiło poważną przyczynę rozprzestrzeniania się komarów odpowiedzial-
nych za przenoszenie się choroby. W związku z tym należało jak najszybciej 
podjąć akcję epidemiologiczną celem wyrwania chorych na chroniczną malarię 
ze zdrowego otoczenia. Według sprawozdań z Wałcza w maju było tam dziesięciu 
chorych na malarię. Z przeprowadzonych wywiadów wynikało, że w dziewię-
ciu przypadkach została ona „zawleczona” przez wysiedleńców, którzy przybyli 
w transporcie z głębi ZSRR (Kraj Ałtajski i syberyjska tajga). Osoby z tego trans-
portu rozmieszczono w trzech miastach: Wałczu, Tucznie i Mirosławcu, które 
należy traktować jako podejrzane pod względem zakażenia malarycznego21. Już 
miesiąc później, w czerwcu, z pomocy lekarskiej w punkcie etapowym w Wałczu 
korzystało 287 tzw. repatriantów, a wśród 52 z nich stwierdzono malarię22.

Brak odpowiednio funkcjonującej sprawozdawczości powodował, że bar-
dzo często dysponowano szacunkowymi danymi dotyczącymi malarii. W wielu 
sprawozdaniach nadsyłanych z punktów etapowych spotkać można opisowe in-
formacje, iż na danym obszarze występuje dużo zachorowań na malarię. Bar-
dzo często dane pochodzące z różnych instytucji zawierały wiele nieścisłości. 
W lipcu 1946 r. w powiecie nowogardzkim w związku z przybyciem transportu 
wysiedleńców z Kazachstanu tamtejszy lekarz szacował wzrost zachorowania 
na malarię o 1000%. W powiecie myśliborskim od kwietnia do lipca 1946 r. od-

20  Z. Dymowska, Zimnica, w: Choroby zakaźne w Polsce i ich zwalczanie w latach 1919–1962, 
red. J. Kostrzewski, Warszawa 1964, s. 429.

21  APS, Oddział Wojewódzki PUR w Szczecinie (dalej OW PUR), sygn. 521.
22  Tamże.
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notowano 800 przypadków tej choroby. Natomiast według danych z tamtejszego 
referatu zdrowia przez cały rok 1946 przypadków takich było tylko piętnaście, 
chociaż spośród przybyłych przesiedleńców pochodzących z głębi Rosji ok. 50% 
miało cierpieć na malarię23.

Bardzo wielu osadników nie otrzymywało właściwej pomocy medycznej. 
Związane to było przede wszystkim z brakiem leków przeciwmalarycznych. We-
dług lekarza PUR Etapu I w Szczecinie, dr Marii Kołakowskiej, bywają transpor-
ty z południowych i północnych części Rosji, gdzie zachorowalność [na malarię] 
dochodzi do 60%24. Brak koordynacji działań pomiędzy władzami kolejowymi 
a PUR również powodował trudności związane z rejestracją malarii. Bardzo czę-
sto osoby chore, nierejestrowane i nieleczone przejeżdżały dalej, co sprzyjało 
rozprzestrzenianiu się choroby.

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na malarię w 1946 r. podjęto 
działania w kierunku ograniczenia jej występowania. Naczelny Nadzwyczajny 
Komisariat do Walki z Epidemiami na województwo szczecińskie przystąpił 
do opracowania planu walki z chorobą. Jedną z akcji było rozpoczęcie oczysz-
czania basenów przeciwpożarowych na terenie Szczecina. Wyczyszczono i za-
chlorowano cztery z siedemdziesięciu basenów znajdujących się na terenie mia-
sta. W ramach dalszej akcji przeciwmalarycznej przystąpiono w Szczecinie do 
organizacji Wojewódzkiej Stacji Przeciwmalarycznej. Na jej kierownika została 
wyznaczona dr Elżbieta Buk25. Działalność stacji obejmowała przede wszystkim 
wykrywanie i bezpłatne leczenie chorych. Podejmowała ona również działania 
profi laktyczne skierowane do osób, które w przeszłości przechodziły malarię, 
a polegające na podawaniu im zapobiegawczo leków przeciwmalarycznych 
w okresie wiosenno-letnim26.

Trzeba zaznaczyć, że Naczelny Komisariat do Walki z Epidemiami opra-
cował regulacje dotyczące zwalczania malarii. W 1947 r. przygotowano plan 
zwalczania tej choroby. Obejmował on różne działania mające na celu niedo-
puszczenie do jej rozwoju w danym okresie. Plan ten zakładał, że podstawo-
wym krokiem jest przede wszystkim bezpłatne, ambulatoryjne, masowe leczenie 
wszystkich chorych i chorujących w poprzednim sezonie na zimnicę za pośrednic-

23  E. Dorsz-Szteke, K. Maciejewska-Dorsz, Choroby zakaźne na Pomorzu Zachodnim w latach 
1945–1946, „Annales Academiae Medicae Lodziensis” 20 (1981), supl. 22, s. 107.

24  APS, OW PUR, sygn. 521.
25  APS, UWS, sygn. 4646. 
26  J. Markowicz, J. Golba, Rozwój służby sanitarno-epidemiologicznej..., s. 69.
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twem istniejących na terenie zorganizowanych służb zdrowia jak: ośrodki zdro-
wia, lekarze okręgowi lekarze fabryczni, PCK, PUR, Ubezpieczalni Społecznej 
itp.27 W założeniach planu czytamy dalej, że lekarze mają obowiązek zgłasza-
nia zachorowań. Należy także wydać obwieszczenie dotyczące leczenia chorych 
na czynną zimnicę oraz tych, którzy chorowali w 1946 r. Mają się oni zgłaszać 
do określonych punktów, gdzie otrzymają bezpłatne leczenie atebryną28 według 
określonego schematu. Lekarze powiatowi powinni zorganizować akcję leczni-
czo-zapobiegawczą, której celem jest leczenie czynnej zimnicy, zapobiegawcze 
stosowanie leków antymalarycznych, szczególnie w okresie przed wylęganiem 
się komarów, czyli od 1 maja do 1 czerwca, u tych chorych, którzy chorowali 
w 1946 r. Od osób, które przebyły chorobę w 1945 r. lub wcześniej i zgłoszą się 
do punktów wyznaczonych w obwieszczeniu, należy pobrać krew do badania. 
W wypadku dodatniego wyniku trzeba skierować na leczenie, a przy ujemnym 
dokonać jego rejestracji przez odpowiedniego lekarza powiatowego. U wszyst-
kich osób, które zgłoszą się na podstawie obwieszczenia, należy przeprowadzić 
wywiad epidemiologiczny i badanie kliniczne w celu potwierdzenia rozpoznania 
przez badanie laboratoryjne. Wszystkie przypadki zimnicy powinny być w ciągu 
dwóch miesięcy po przeprowadzonej kuracji ponownie skontrolowane na ewen-
tualne nosicielstwo przez powtórne badanie krwi29.

Działania mające na celu zwalczanie malarii w województwie szczeciń-
skim w 1947 r. były prowadzone według planu Ministerstwa Zdrowia, o którym 
wspomniano wyżej. Ze względu na wysoki koszt nie podjęto akcji zwalczania 
komarów, skupiono się natomiast na człowieku chorym. Według danych tutej-
szego Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w 1947 r. rozdano następujące ilości 
leków przeciwmalarycznych: atebryna w tabletkach – 32 tys. sztuk, w ampułkach 
0,1 – 126 sztuk, plasmochina – 3690 tabletek30. 

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące zachorowań na malarię 
w latach 1946–1948 według Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego.

27  AAN, PUR, sygn. X/24, k. 250–251.
28  Atebryna – lek syntetyczny o działaniu przeciwmalarycznym i przeciwpasożytniczym, po-

dawany także w celach profi laktycznych, substytut chininy. Na temat leczenia malarii atebryną 
zob. szerzej: Treatment of Malaria under War Conditions, „British Medical Journal” 16 (1943), 
s. 75–76.

29  AAN, PUR, sygn. X/24, k. 250–251.
30  APS, UWS, sygn. 4944.



100 Urszula Kozłowska

Zachorowania na malarię w województwie szczecińskim w latach 1946–1948
w dokumentach Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego

Miesiąc 1946 1947 1948

Styczeń – 6 5
Luty – 3 3
Marzec 10 7 2
Kwiecień 1 38 24
Maj 53 115 33
Czerwiec 361 115 33
Lipiec 267 105 41
Sierpień 148 43 14
Wrzesień 57 36 16
Październik 26 21 11
Listopad  4 8 2
Grudzień 3 1 8
Razem 930 454 199
Źródło: APS, UWS, sygn. 4944.

Lata 1948 i 1949 to dalsze działania związane z prowadzeniem akcji prze-
ciwmalarycznej według zasad podanych w planie trzyletnim. Działania te, po-
dobnie jak w okresie poprzednim, obejmowały leczenie chorych, zapobieganie 
przyczynowe i przeciwnawrotowe, a także przeszkolenie personelu lekarskiego 
i pomocniczego w zakresie zwalczania malarii oraz zwalczanie komarów i jego 
larw. Podjęto również działania mające na celu uświadomienie społeczeństwu 
znaczenia tej choroby. Przyjęły one formę pogadanek, ulotek, informacji umiesz-
czanych w prasie i podawanych przez radio. Akcja przeciwmalaryczna była 
prowadzona przez zorganizowane instytucje służby zdrowia: ośrodki zdrowia, 
placówki PUR i PCK, ubezpieczalnie społeczne, sezonowe placówki przeciwma-
laryczne, lekarzy okręgowych, fabrycznych31. Okres ten to także czas powolnego 
wygaszania i zmniejszania się zachorowań na malarię, o czym świadczy m.in. 
malejąca liczba przypadków występowania tej choroby. 

31  Ministerstwo Zdrowia, Departament Sanitarno-Epidemiologiczny, Stan sanitarno-epidemio-
logiczny w Polsce w 1948 roku,  „Przegląd Epidemiologiczny” 1949, nr 1–2, s. 503–505.
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Próba oceny 

Masowe migracje ludności, przemarsze wojsk, zniszczenia wojenne nie były obo-
jętne jako czynniki sprzyjające zachorowaniom na malarię. Grupę zwiększonego 
ryzyka stanowili szczególnie wysiedleńcy. Miejsce ich pochodzenia było istotną 
zmienną wyjaśniającą zachorowania na malarię. Statystyki dotyczące choroby 
wskazują, że to właśnie wśród tej kategorii występowało najwięcej przypadków 
zachorowań. Ludność ta masowo osiedlała się na tzw. Ziemiach Odzyskanych. 
W latach największego nasilenia się epidemii, tj. 1946–1949, na obszarze tym 
zarejestrowano dwie trzecie wszystkich zachorowań na malarię w całym kraju. 
Zjawisko to znajduje wyjaśnienie m.in. w masowym osiedlaniu się ludności pol-
skiej ze Wschodu na tym obszarze32. Szacuje się, że około jednej trzeciej osadni-
ków, którzy przybyli na teren Pomorza Zachodniego, pochodziło z byłych ziem 
wschodnich II RP, które po zakończeniu drugiej wojny światowej znalazły się 
w granicach Związku Radzieckiego. Była to druga pod względem liczebności 
kategoria nowych mieszkańców tego regionu, oprócz przesiedleńców z Polski 
centralnej, reemigrantów i autochtonów.

Dobór wykorzystanych tu źródeł, szczególnie materiałów archiwalnych, nie 
był przypadkowy. Jak wspomniano wcześniej, są to dokumenty Państwowego 
Urzędu Repatriacyjnego oraz Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do Walki 
z Epidemiami. Pierwsza z tych instytucji została programowo powołana do zaj-
mowania się migrującymi ludźmi i jako pierwsza dysponowała zorganizowanymi 
placówkami służby zdrowia, świadczącymi usługi medyczne i zaspokajającymi 
potrzeby zdrowotne mieszkańców tzw. Ziem Odzyskanych. Drugą zaś utwo-
rzono celowo do organizacji i zwalczania chorób zakaźnych. Dysponowała ona 
różnymi środkami, np. kolumnami przeciwepidemicznymi, które do tego celu 
zostały powołane. Oczywiście źródła te nie wyczerpują zagadnienia dynamiki 
zachorowań na malarię w analizowanym okresie, stanowią jednak dobry punkt 
wyjścia do dalszych eksploracji badawczych, których uzupełnieniem mogą być 
m.in. materiały prasowe, wspomnienia i pamiętniki.

32  M. Janicki, Z. Dymowska, J. Łukasiak, Zimnica w Polsce w latach 1945–1955 ze szczególnym 
uwzględnieniem jej przebiegu w Warszawie, „Przegląd Epidemiologiczny” 1957, nr 2, s. 111–112.
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MALARIA IN WEST POMERANIA IN THE YEARS 1945–1949 
IN THE FILES OF THE STATE REPATRIATION DEPARTMENT 

AND SZCZECIN REGIONAL OFFICE 

SUMMARY

The epidemiological situation after the Second World War created conditions for 
various infectious and epidemic diseases to spread in West Pomerania. The aim of the 
article has been to show the malaria dynamics in the years of 1945–1949 in West Pomera-
nia, to specify the cause of its appearance, as well as the course and the organization 
of the fi ght with the disease.

The group of special risk for the spread of the disease were the settlers, particularly 
repatriates who came from the former eastern territories of the Second Polish Republic 
to West Pomerania.
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