
Szpital Najświętszej Maryi Panny na Pradze.
R8fl

Praga, która od Władysława IV 
r. 1648 otrzymała prawo magde- 

lrskie, posiadała szpitale, urządzono 
i wzór szpitalów warszawskich, trud-

no coś pewnego powiedzieć. Skutkiem pożarów 
i klęsk politycznych, nic prawie nie ocalało z aktów 
magistratu m. Pragi.

Weynert w „Starożytnościach Warszawskich* 
podaje, że w r. 1792 na Pradze przy ulicy N ow ej  

był szpital drewniany z ogrodzeniom, N-r 9 domu. 
który należał do Jurydyki Kamienieckiej; drugi szpi-
tal drewniany był przy ulicy W span iałej , N-r 240, 
należący do probostwa; obok tego pod N-r 241 
szpital drewniany stary.

Spis domów i ludności Pragi z r. 1792 wy-
mienia tylko szpital drewniany, do probostwa na-
leżący przy ul. Wspaniałej, pod N-r 240, i drugi 
stary drewniany, do tegoż probostwa należący pod 
N-r 241.

W szpitalu pod N r 240 było „ubogich męż- 
czyznów 3 i niewiast 5, służąca białogłowa l.“

Wykaz posesyi na Pradze z roku 1804, przez 
Prusaków ułożony, wymienia tylko jeden szpital

D-r Waleryan Kiecki,

lekarz naczelny szpitala wciskowego na Pradze 
od 1827—1830 r.

Szkic historyczny.

kiej i miejskiej kondycji. Helowej, żony stolarza 
z Warszawy, na poprawę osadzonej, Xiężnej Wo- 
ronieckiej, 2 mężczyznów i 2 białogłów jeszcze, 
ubogich, m ężczyzn ów  d it to  bia łogłów  2 0 .*

W roku 1807, według raportu sędziego cyr-
kułowego na Pradze, Ant. Leśkiewicza, był „kościół 
Bernardynek na lazaret zajęty.* Co się stało ze 
szpitalami parafialnymi, niewiadomo; zapewne spa-
liły się, lub zostały rozebrane, jak klasztor PP. 
Bernardynek, który był rozebrany przez wojska 
francuskie przy fortyfikowaniu mostu od strony 
Pragi.

Ludność więc Pragi była przez długie lata 
pozbawiona zupełnie szpitala stałego. W razie 
epidemii głodu i chorób, tworzono prawdopodob-
nie czasowe szpitale, jak to zrobiono np. w roku 
1854, kiedy Rada Administracyjna zdecydowała 
urządzić 2 szpitale posiłkowe, jeden w Warszawie 
na 200 chorych, drugi dla stu chorych na Pra-
dze: „w wynajętych szopach, bez użycia efektów 
szpitalnych, prócz sienników i tarczanów, dla udzie-
lenia żywności i schronienia ubogim na miesiąc 
czerwiec, lipiec i sierpień."

D-r Rautn,
lekarz naczelny od 1899 r. i or-

dynator 1 oddziału ehirur.

Szpital na Pradze.

przy ulicy Parnej pod N-r 342, do kościoła 
parafialnego należący.

Należy przypuszczać, że uboga ludność 
Pragi w razie kalectwa i choroby znajdowa-
ło przytułek w klasztorach praskich. Wspom-
niany wyżoj „Spis domów i ludności Pragi 
z roku 1792,“ wymieniając kościół i klasz-
tor Panien Bernardynek przy ul. Panień-
skiej tstąd nazwa ulicy Panieńskiej), N-r 297. 
wylicza obok „ 2 0  panien zakonnic, 11 biało-
głów na edukacyi, 30 rezydentek szlachec-

Lokal wynajęto w domu Cieszańskiego, 
„gdzie był dawniej oddział cholerycznych.1'

Z powiększeniem się ludności Pragi, 
brak szpitala silnie uczuwać się dawał i dla-
tego w roku 1865 Rada Główna Opiekuńcza 
zwraca uwagę na konieczność wybudowania 
szpitala na Pradze. Miasto óliarowało plac 
przy ul. Brukowej, ale kosztów ponosić 
nie chciało.

Cholera w r. 1866 zmusiła miasto do za-
jęcia na szpital choleryczny w ciągu 1866

i .

D-r Władysław Kryże, 
lekarz naczelny od 1871 do 

1899 roku.

D-r B. Jakimiak,
ordynator II oddziału ehirur.

D-r Edward Zieliński, 
ordyn. I oddziału wewnętrz

D-r Wlad. Bruner, D-r K. Zieliński, D-r J. Tchórznicki, Inż. St. Filipkowski,
ordyn. II oddziału wewnętrz. ordyn. III oddziału wewnętrz. ordynator oddziału chroników. prezes kom. bud. now. pawilonu
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W anna stała.

i 1867 lat budynków po b. zbornym punkcie. W r. 
1868 szpitale warszawskie tak były przepełnione, że 
w szpitalu Dzieciątka Jezus w lutym leżało po 960 
chorych, chociaż było tylko 630 miejsc; na salach 
stało po 4 rzędy łóżek, zajmowano korytarze, 
a w braku łóżek kładziono na siennikach na po-
dłodze (teraz to samo się dzieje z powodu braku 
miejsc). W niektórych salach kładziono po 2-ch 
chorych na jednym sienniku. Taki stan rzeczy 
zmusił do utworzenia nowego szpitala, co też 
uczyniono, zajmując na szpital b. punkt zborny 
na Pradze.

Opis tego nowo otworzonego szpitala, wraz 
z rysunkiem, umieścił w „Tygodniku Illustrowa- 
nym“ w numerze 13 z r. 1868, ówczesny lekarz 
starszy szpitala, d-r Zygmunt Dobieszewski. Kiedy 
był wybudowany i jakie miał przeznaczenie gmach 
zajęty ostatecznie w r. 1868 na szpital miejski na 
Pradze, trudno coś pewnego powiedzieć. Poszu-
kiwania, robione w archiwach magistratu akt daw-
nych, wojskowych i szpitalnych, rzucają bardzo 
niewiele światła na tę sprawę. Pewnem jest tyl-
ko to, że gmach ten nie był wybudowany specya l-  

nie na s zp ita l oczn y  dla 4-go pułku b. wojsk pol-
skich przez Prażan, z powodu przyjęcia mandatu 
od Pragi do sejmu przez W. Ks. Konstantego, jak 
to głosi podanie, jak wydrukowano w sprawozda-
niu b inspektora szpitalów, prof. Czausowa; również 
nie był w roku 1828 wybudowany, lecz znacznie 
wcześniej.

Na planie sztabowym z r. 1825 gmach ten 
już figuruje jako „koszary pontonierskie." Z pa-
pierów zaś, pozostałych po ś. p. d-rze Waleryanie 
Kleckim, udzielonych łaskawie przez synów tegoż 
pp. prof. Wszechnicy Jagiellońskiej, widać, że już 
we wrześniu 1837 r. w gmachu tym był szpital 
wojskowy „dla chorych na szkorbut i inne choro-
by chroniczne." Lekarzem był d-r Waleryan Kiec-
ki, •'•kurz bataljonowy 5-go pułku piechoty b. wojsk 
polskich, którego podobiznę, dzięki uprzejmości 
pozostałej rodziny, umieszczamy.

W owym czasie w wojsku polskiem pano-
wało epidemiczne egipskie zapalenie oczu. W. Ks. 
Konstanty, który odwiedzając często szpital praski, 
znał dokładnie ludzi i stosunki, poruczył Kleckie- 
mu urządzenie szpitala ocznego dla chorych z ca-
łego wojska polskiego, pozostawiając mu obiór 
miejsca na szpital. Kiecki obrał szpital na Pradze, 
i urządziwszy go jako oczny, kierował nim aż do 
jago zwinięcia, t. j. do 12 grudnia 1830 roku, kie-
dy chorzy zostali przeniesieni do szpitala Ujazdow-
skiego, również pod opiekę Kleckiego.

Później prawdopodobnie szpital praski był 
przeznaczony dla rannych. Wiadomem jest następ-
nie, że budynek był zajmowany na punkt zborny 
do 1863 r., że stało tam wojsko i czasowo mieści-
ła się (koniec 1867 r.) „służba duchowna wojskowa 
wyznania mahometańskiego."

Utworzony ten nowy szpital 1868 r. na Pra-
dze urządzono na sto łóżek: 45 męskich i 55 ko-
biecych. Do opieki nad chorymi wyznaczono czte-
rech lekarzy: Zygmunta Dobieszewskiegn, Feliksa 
Wojcikiewicza, Franciszka Śliwickiego i Seweryna 
Broniewskiego. Starszym lekarzem mianowano 
Zygmunta Dobieszewskiego. Oprócz tego były 3 
siostry miłosierdzia i 2-ch felczerów. Kuratorami 
szpitala byli naznaczeni pp. Moldenhawer i Gau- 
tier, indendentem Twardowski.

Szpital nosił nazwę czasow ego  i był jak gdy 
by filią szpitala Dzieciątka Jezus, stąd też byli 
przeniesieni pierwsi chorzy w liczbie 100. W a-
runki egzystencyi były bardzo ciężkie z powodu 
braku funduszów i wymagały dużo energii i po- i 
święcenia się.

Po zagospodarowaniu się i zaopatrzeniu szpi-
tala w najniezbędniejsze rzeczy, podjęto starania 
1868 r. o utworzenie ambulatoryum, w którem 
dawano poradę, ale nie wydawano lekarstw, gdyż 
szpital nie posiadał apteki na własne potrzeby.

W r. 1875, na żądanie naczelnego lekarza, 
d-a Wł. Kryżego, zgodzono się utworzyć oddział 
chirurgiczny, którego kierowniewo powierzono 
d rowi Orłowskiemu w charakterze konsultanta. 
Skutkiem braku funduszów i długów, w jakich 
przez pewien czas znajdowały się szpitale, ulep-
szenia rozmaite musiały postępować bardzo powoli,

Sterylizator.

tymbardziej, że udział lekarzy został ograniczony. 
W r. 1864 był taki brak funduszów, że „opiekun 
jest prawie zmuszony szpital za zamknięty ogło-
sić," jak o tern składa raport starszy lekarz.

Powoli wszystko zmieniło się na lepsze. 
Bardzo szybko zaczął się rozwijać szpital N. M. P. 
w drugiej połowie ostatniego dziesięciolecia. W r. 
1896 wybudowano barak na 40 łóżek, w następnych 
latach rozszerzono kuchnię, wybudowano odpo-
wiednią trupiarnię i kaplicę przedpogrzebową, 
w starym gmachu zrobiono pokój opatrunkowy, 
kurator p. St. Filipkowski własnym kosztem prze-
robił klatkę schodową i postawił schody; oprócz 
tego wykonano dużo drobnych, lecz doniosłych 
robót w celu polepszenia warunków szpitalnych.

Pod przewodnictwem kuratora szpitala, in-
żyniera St. Filipkowskiego, uformował się komitet; 
do składu jego wreszli inspektor szpitalów, prof. 
Troickij, lekarz naczelny d-r Wł. Kryże, ordynator 
oddziału chirurgicznego d-r medycyny J. Raum, 
budowniczy Oraczewski i intendent Pióro. Następ-
nie z powodu ustąpienia d ra Wł. Kryżego, który 
1898 r. zajął stanowisko lekarza naczelnego dróg 
Nadwiślańskich i nominacyi na jego miejsce ordy-
natora oddziału, chirurga, d-ra med. J. Rauma, 
wszedł do komitetu ordynator oddziału chirurgicz- 
negu d-r B. Jakimiak. Czasowo na miejsce p. Pió-
ro wszedł intendent, b. lekarz wojskowy Żytkie- 
wicz, i już pod koniec budowy wszedł W. Kronen- 
berg, który został kuratorem szpitala na miejsce

Sala chorób wewnętrznych. Sala operacyjna.
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powołanego na członka Rady miejskiej p. Filip-
kowskiego.

Komitet zrobił wszystko, co tylko można by-
ło zrobić w naszych warunkach, i przy znajomości 
rzeczy i sumienności naszych przedsiębiorców 
i majstrów, wybudował w ciągu 2-ch lat pawilon, 
który możliwie odpowiada we wszystkiem swemu 
zadaniu. Pawilon ten tak urządzono, że w W ar-
szawie może służyć za wzór innym szpitalom, po-
siada bowiem wszystkie urządzenia, oparte na naj-
świeższych zdobyczach nauki.

Pawilon ma mieścić 104 łóżka.
Podłogi na korytarzach, jak również w salach 

operacyjnych, pokoju sterylizacyjnym. wannach, 
kuchenkach i klozetach z płytek terakotowych, roz-
maitego koloru, stosownie do przeznaczenia poko-
ju, we wszystkich innych pomieszczeniach podło-
gi drewniane.

ściany w  salach operacyjnych do połowy 
wyłożono taflami kaflowemi, wyżej i sufity pokry-
te farbą emaliową; taką toż farbą pokryto ściany 
pokoju sterylizacyjnego.

Sterylizacya środków opatrunkowych odby-
wa się w specyalnym. kupionym przez lekarza na-
czelnego d-ra med. Rauma w Berlinie kotle, któ-
ry pracuje p a r ą  w  ruchu i  p o d  c iśnien iem. Dla 
kontroli temperatury i czasu, w jakich się steryli-
zacya odbywa, służą specyalne aparaty kontrolu-
jące. Do tej pory W arszawa takiego kotła i ta-
kich przyrządów nie posiadała. Jedynem też urzą-
dzeniem, którego niema w żadnym ze szpitalów 
ogólnych warszawskich, nawet nowo wznoszonych, 
jest t. zw. w an n a  s ta ła  (z wodą ciągle przepływa-

jącą), która służy wprost za łóżko stałe dla cho-
rych oparzonych, lub dotkniętych odleżynami. Togo 
rodzaju wanny wpływają nadzwyczaj dobroczynnie 
na stan chorych i właściwie powinny być na każ-
dej sali. Prócz tego znajduje się gabinet Roent-
gena, do którego aparaty sprawił d-r E. Zieliń-
ski, pracownie: chemiczna, mikroskopowa i t. d.

Z lekarzy pracują obecnie w szpitalu: lekarz 
naczelny i ordynator I oddziału chirurgicznego d r 
med. Jan Raum, ordynatorowie oddziałów wewnętrz-
nych, d-r E. Zieliński, Wł. Bruner i K. Zieliński, 
ordynator II oddziału chirurgicznego d-r B. Jaki- 
miak. W oddziale dla chroników jest ordynato-
rem d-r J. Tchórznicki. Lekarzami miejscowymi 
są: d-r M. Dehnel i d-r H. Huebner. Asystenci od-
działów chirurgicznych d-rowie: Ostaszewski, Mar-
cinkowski, Antecki, Jędrzejewski, Uściński, Mayer. 
Pawlikowski: oddziałów wewnętrznych: Bychowski, 
Konczyński. Łaski, Hagmajer. W ambulatoryachpra-
cują d-rowie: Kosowski. Rentt, Szumlański, Krzycz- 
kowski. Bronowski i Uliński. W oddziale chroni-
ków nerwowymi chorymi zajmuje się kobieta, d-r 
Downarowicz, lekarka ambulatoryum.

Żywot szpitala praskiego w porównaniu z in-
nymi szpitalami niedługi, lecz owocny. W cięż-
kich chwilach życia Warszawy, w czasach epide-
mii, szpital praski był zawsze jednym z pierwszych, 
a często jedynym, który otwierał drzwi na przy-
jęcie chorych i ostatni zamykał. W ciągu swego 
krótkiego żywota, przez 6  lat dawał przytułek 
chorym na cholerę (2129 osób), w roku zaś 1878 
mieścił chorych na ospę.

Reasumując obecnie stan czynny szpitala.
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widzimy, że posiada w 3 pawilonach 10 sal dla 
pomieszczenia 2 0 0  chorych; oprócz tego mieści 
w t. zw. barakach rekruckich 1 2 0  chroników. Ra-
zem ma mieścić 320 osób, ale z powodu ciągłe-
go braku miejsca będzie mieścił zapewne 420. 
Do obsługi tej liczby chorych, jak również ambu-
latoryum, dochodzącego w ciągu roku do szesnastu  

tysięcy , jest 26 lekarzy, nie licząc wolontaryuszów. 
19 sióstr miłosierdzia, 9 felczerów, z odpowiednią 
liczbą służby niższej przy chorych, w pralni, kuch-
ni i na podwórzu.

Nieobojętną zapewne dla czytelników bedzie 
wiadomość, że powieściopisnrz W. Reymont, który 
padł otiarą katastrofy kolejowej, byl na kuracyi 
w szpitalu praskim.

Ile sił i energii i ilu ludzi trzeba było 
zużyć na to, żeby doprowadzić szpital praski do 
tego stanu, w jakim jest obecnie, ile walk na-
leżało podjąć i stoczyć z brakiem środków, obo-
jętnością i niechęcią ludzką, kompletną nieznajomo-
ścią rzeczy, zamykaniem oczu na braki it. p., mo-
że ocenić ten, kto sam się tych spraw dotykał, 
kto musiał przekonywać o takich rzeczach, jak to, 
że do oddychania potrzeba powietrza, do zdrowia 
światła, do odżywiania pokarmów, do czystości 
wody i mydła i t. p.

Najbliższą troską obecną szpitala jest bu-
dowa domu administracyjnego, urządzenie kuchni 
odpowiedniej i następnie, korzystając z przyłą-
czonego placu, budowa następnych pawilonów 
i uporządkowanie całego terytoryum, oprócz za-
prowadzenia odpowiednich ulepszeń i przeróbek 
w dwóch dawniejszych pawilonach.

Jak ąależy zwiedzać strony ojczyste?

UJAZD.

a kartach dziejów naszych XVII wieku błysz- 
czącemi głoskami zapisało się imię potęż-

nego rodu Ossolińskich. Jak oślepiający meteor 
wzbił się ów ród wysoko nad horyzontem Rzeczy-
pospolitej, olśnił blaskiem swego poloru i wykwin-
tu całą ówczesną Europę i po krótkiem życiu jed-
nego lylko pokolenia przygasł i wrócił do cichego 
stanu.

Przodkowie togo rodu od wieków krajali 
żyzne niwy sandomierskie, dumą tylko nad resztę 
braci szlachty wyrastając, boć ni6 darmo pieczę-
towali się odwiecznym Toporem, a uważali się za 
boczną gałąź możnego rodu panów na Tęczynie.

Boleśnie też dotknął ich Paprocki, pisząc 
w swem „Gnieźlzie cnoty,“ że protoplastą tego 
rodu był młynrrz, nobilitowany przez Leszka IV; 
oburzenie dumnych sandomierskich Toporczyków

było wielkie, a biedny heraldyk musiał odwołać tę 
wersyę i inną, znacznie wspanialszą wyprowadzić 
parantelę.

Musiał więc to być już bardzo możny ród, 
skoro Paprocki, bojąc się narazić go sobie, tak 
potulnie swą pracę przerobił. Rzeczywiście też, 
Paweł Ossoliński, podług tegoż Paprockiego—„człek 
roztropny i mężny" w drugiej połowie XVI wieku 
zasiadł na senatorskiem krześle kasztelanii sando-
mierskiej; a z dobytku swego wystawił stukonną 
chorągiew do obrony granic podczas bezkrólewia 
po Zygmuncie Auguście.

Dalej poszedł syn jego, Zbigniew, który dzier-
żył wojowodzińską godność sandomierską. Spo-
krewnił się on z pierwszymi rodami Rzeczypospo- 
tej i stał się żarliwym obrońcą magnackiej samo-
woli. Choć osobiście przywiązany do Batorego, 
zapłonął jednak nienawiścią do króla i Zamojskie-
go po kaźni Samuela Zborowskiego, który był je -

go wujem. Na sejmie w r. 1584, Ossolińskiego 
obrano na marszałka, i wtedy, zagajając sejm, wy-
stąpił z lak zuchwałą i namiętną mową przeciw 
kanclerzowi, że obrażony król porwał się z tronu 
i chwycił za szablę, aby ukarać śmiałka.

Za to katolicka żarliwość wojewody hojnie 
nagrodzoną była przez Zygmunta III: bogate sta-
rostwa i darowizny płynęły na niego z ręki kró-
lewskiej, i rósł wojewoda w dostatki, znaczenie 
i wpływy, co posłużyło mu do wysokiego promo-
wania dzieci.

Z pomiędzy kilku braci wojewodziców, naj-
większej sławy dorobił się Jerzy, kanclerz w. ko-
ronny, którego sławne poselstwa do Rzymu, Lon-
dynu, Paryża, Wenocyi i Ratyzbony głośne są 
w historyi, a wiekopomny wjazd jego do Rzymu 
na koniach podkutych złotemi podkowami—pono 
dotychczas w opowiadaniach ludu rzymskiego się 
przechowuje.

Brama wjazdowa do zam ku Krzyźtoporskiego. Zamek Krzyżtoporski: Fasada główna,


