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Kole¿anki i Koledzy,

Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci to jedno z najwa¿niejszych œwi¹t pañstwowych w Polsce. 

Po 123 latach niewoli naznaczonej walk¹, cierpieniem i wysi³kiem wielu pokoleñ Polek
i Polaków – nasz kraj odzyska³ suwerennoœæ.

Podczas obchodów 11 listopada czcimy pamiêæ tych, którym zawdziêczamy w³asne pañstwo,
którym uda³o siê podnieœæ kraj z ogromnych zniszczeñ I wojny œwiatowej, stworzyæ warunki
rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej. Wiele spoœród tych
osób to pielêgniarki i po³o¿ne.

W nastêpstwie dzia³añ zaborców w latach 1772, 1793 i 1795 Rzeczpospolita przesta³a istnieæ
na mapie Europy. Jednak dla Narodu Polskiego w³asne, suwerenne pañstwo by³o wartoœci¹
najwy¿sz¹. Walka o niepodleg³oœæ trwa³a ponad sto lat i naznaczona by³a ofiar¹ krwi
przelan¹ w wojnach napoleoñskich, w licznych zrywach niepodleg³oœciowych, w powstaniu
listopadowym i styczniowym, oraz na polach bitewnych I wojny œwiatowej.

Ten numer Impulsu postanowi³yœmy w ca³oœci poœwiêciæ setnej rocznicy odzyskania
niepodleg³oœci, przypomnieæ trochê historii i przedstawiæ losy czêœci z tych pielêgniarek,
które zas³u¿y³y w szczególny sposób na nasz¹ pamiêæ i uznanie. W dzisiejszych czasach
potrzebne nam s¹ bardzo wzorce osobowe, a przecie¿ by³y i s¹ nadal wœród nas osoby
niezwyk³e, osoby, które swoj¹ postaw¹ podkreœlaj¹ humanistyczn¹ wartoœæ naszego zawodu.

Historia odzyskania niepodleg³oœci, to codzienny trud rodaków zamieszka³ych zarówno na
terenach by³ej Rzeczpospolitej, jak i na emigracji, podejmowany w celu zachowania
polskoœci, rozwijania kultury i budowania polskiej myœli politycznej. Bohaterowie tamtego
okresu, mimo szykan, aresztowañ, wywózek i represji ze strony zaborców, byli w stanie
uchroniæ i rozwin¹æ narodow¹ to¿samoœæ, a nastêpnie przekazaæ j¹ nastêpnym pokoleniom,
¿yj¹cym ju¿ w odrodzonej Polsce.

Treœæ tego numeru Impulsu w ca³oœci zosta³a przygotowana przez Pani¹ Krystynê Wolsk¹-
-Lipiec – Przewodnicz¹c¹ G³ównej Komisji Historycznej i Centralnego Archiwum Pielêgniarstwa
Polskiego przy Zarz¹dzie G³ównym Polskiego Towarzystwa Pielêgniarskiego i Gra¿ynê Gierczak,
sekretarz G³ównej Komisji Historycznej Polskiego Towarzystwa Pielêgniarskiego i w tym miejscu
sk³adam obu Paniom serdeczne podziêkowania.

Wis³awa Ostrêga

przewodnicz¹ca kolegium redakcyjnego
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Jak d³ugo w sercu naszym
choæ kropla polskiej krwi,
jak d³ugo w rêku naszym
ognista szabla lœni.
Staæ bêdzie kraj nasz ca³y,
staæ bêdzie Piastów gród, 
zwyciê¿y Orze³ Bia³y, 
zwyciê¿y polski lud ...

s³owa Konstanty Krum³owski 

Droga do wolnej Ojczyzny, wysi³ek jaki w³o¿yli
Polacy w odzyskanie niepodleg³oœci i obronê jej gra-
nic nie ma sobie równych. To trud wielu pokoleñ.
Dla narodu mi³uj¹cego wolnoœæ 123 lata niewoli to
czas upokorzenia, cierpienia, ale te¿ uœwiadomienia
sobie, ¿e WOLNOŒÆ jest wartoœci¹ równie wa¿n¹
jak przekazywane pokoleniowo wartoœci narodowe
BÓG, HONOR, OJCZYZNA i ¿e nikt jej bez wal-
ki nie zwróci. Jasnym sta³o siê równie¿, ¿e koniecz-
nym jest wyci¹gniêcie wniosków z prze¿ytych do-
œwiadczeñ, aby umieæ niepodleg³oœæ strzec. Odzie-
dziczone po przodkach umi³owanie niezale¿noœci,
zdolnoœæ do organizowania siê i do konspiracji za-

wsze dodawa³y Polakom si³ do podejmowania zbroj-
nych zrywów wolnoœciowych. Mimo upadku kolej-
nych powstañ, okresowych za³amañ i utraty nadziei,
za wszelk¹ cenê starali siê utrzymaæ pamiêæ o wolnej
OjczyŸnie i zaszczepiæ m³odszym pokoleniom trady-
cje i kulturê, poczucie to¿samoœci narodowej.

Mamy szczêœcie, ¿e to my mo¿emy uczestniczyæ
w obchodach jubileuszu stulecia powstania Nie-
podleg³ej II Rzeczypospolitej. Niech bêdzie to czas
na refleksjê nad losami naszej Ojczyzny i rol¹ ko-
biet, które na przestrzeni wieków dawa³y dowody
si³y ducha, ofiarnoœci i patriotyzmu. Broni³y kraju
na równi z mê¿czyznami, z broni¹ w rêku. Wykazy-
wa³y wielk¹ aktywnoœæ spo³eczn¹ i kulturaln¹. Wy-
chowywa³y dzieci i m³odzie¿ w duchu patriotycz-
nym. To one nios³y pomoc samarytañsk¹ zarówno
walcz¹cym jak i cywilnej ludnoœci.

Jubileusz 100 lecia odzyskania niepodleg³oœci
to znakomita okazja by z³o¿yæ ho³d naszym po-
przedniczkom: pielêgniarkom, samarytankom,
sanitariuszkom, których ofiarna dzia³alnoœæ by³a
znacz¹cym udzia³em w odzyskiwaniu wolnoœci
i odbudowie niepodleg³ego pañstwa. 

PIELÊGNIARKI W DRODZE PO NIEPODLEG£¥

Ryc. Alegoria I rozbioru Polski, tzw. ko³acz królewski. Caryca Katarzyna II, król pruski Fryderyk II
i cesarz Austrii Józef II. Przygl¹daj¹ siê królowie Hiszpanii, Francji i Anglii. 
Spêtany król Polski, powi¹zany powrozem z su³tanem tureckim – Biblioteka Narodowa
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T³o historyczne 

XVIII w. to dla Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów, która w czasach œwietnoœci by³a silnym, zasob-
nym, najwiêkszym na kontynencie pañstwem euro-
pejskim (poza Carstwem Rosyjskim), czas utraty
wolnoœci, pañstwowoœci i miejsca na mapie Euro-
py. W tym okresie sprzymierzone mocarstwa, s¹sia-
duj¹ce z Polsk¹: Austria, Prusy i Rosja, dokona³y
trzech jej rozbiorów:

I rozbiór Polski – 1772 r., II – 1793 r., III – 1795 r. 
Celem g³ównym polityki zaborców by³o przejê-

cie na sta³e ziem polskich wraz z zamieszkuj¹c¹
tam ludnoœci¹, któr¹ zamierzano wynarodawiaæ
i asymilowaæ. 

Przyczyn upadku Rzeczpospolitej i jej rozbiorów
nale¿y szukaæ znacznie wczeœniej, w XVII w. G³ówne
z nich to problemy wewnêtrzne: wypaczenie systemu

demokracji szlacheckiej, nie³ad polityczny, zmniej-
szenie roli sejmu – zrywanie sejmu przez „Liberum
veto”, brak zgody na konieczne reformy, ci¹g³e spo-
ry, s³aboœæ dyplomatyczna i militarna, kryzys gospo-
darczy. Czynniki te powodowa³y postêpuj¹cy rozk³ad
pañstwa, który wykorzysta³y kraje oœcienne: Rosja,
Prusy i Austria. Ich interesy i wp³ywy krzy¿owa³y siê
na terenie Polski. Pañstwa te d¹¿¹c do zaspokojenia
swoich pretensji terytorialnych usprawiedliwiaj¹c je
„historycznymi prawami” porozumia³y siê i podpisa-
³y w Petersburgu traktat rozbiorowy.

W 1772 r. nast¹pi³ I rozbiór Polski. Polska utraci-
³a na rzecz:

Rosji – ziemie zajmuj¹ce 92 tys. km2 pomiêdzy
DŸwin¹, Druci¹ i Dnieprem, zamieszkane przez 
1,3 mln osób. 

Prus – 36 tys. km2 ziem, zamieszka³ych przez
580 tys. osób. By³y to: Warmia, obszar nad Gop³em

Ryc. Mapa Polski po III rozbiorze; miedzioryt kolorowany; ryt. Thomas Bowles Jr; Londyn 1795
/Muzeum Literatury /East News Ÿród³o: https://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-3-stycznia-
1795-r-iii-rozbior-polski-rzeczpospolita-wymazana, nId,1947670#utm_source=paste&utm_medium
=paste&utm_campaign=firefox
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i Noteci¹ oraz województwa: che³miñskie (oprócz
Torunia i Gdañska), malborskie i pomorskie. 

Austrii – obszar oko³o 83 tys. km2, zamieszkany
przez 2,6 mln ludzi, po³udniow¹ czêœæ wojewódz-
twa sandomierskiego i krakowskiego, przewa¿aj¹c¹
czêœæ województwo ruskiego (oprócz ziemi che³m-
skiej) i be³skiego.

Pomimo zaistnia³ej sytuacji w Polsce dzia³a³y
stronnictwa, które pragnê³y uzdrowienia kraju
i unikniêcia kolejnych niszcz¹cych posuniêæ sprzy-
mierzonych mocarstw. Sejm Wielki obraduj¹cy
w latach 1788 – 1792 uchwali³ pierwsz¹ w Europie
konstytucjê (drug¹ na œwiecie), Konstytucjê 3 maja.
Zmienia³a ona ustrój w Polsce z monarchii parla-
mentarnej na monarchiê konstytucyjn¹. Wprowa-
dzi³a podzia³ w³adzy na: ustawodawcz¹, wykonaw-
cz¹ i s¹downicz¹, zlikwidowa³a liberum veto, zapo-
wiada³a poprawê sytuacji mieszczan i doli ch³opów.
Konstytucja mia³a licznych przeciwników, którym
caryca Katarzyna poleci³a zawi¹zanie konfederacji
targowickiej. Ta w obawie przed utrat¹ wp³ywów,
w zmieniaj¹cym siê przez nowe prawo kraju, mia³a
prosiæ Rosjê o interwencjê. W maju wkroczy³a ar-
mia rosyjska. 

Przegrana przez Polskê wojna z Rosj¹ w 1792 r.,
zakoñczy³a siê przyst¹pieniem króla Stanis³awa
Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowic-
kiej. 24.VII.1792 r. Sejm zwo³any do Grodna
w 1793 r. ratyfikowa³ zawart¹ przez Rosjê i Prusy
now¹ konwencjê rozbiorow¹.

II rozbiór Polski – 1793 r. Zaborcy zagarnêli ko-
lejne ziemie polskie: 

Rosja – oko³o 280 tys. km2 wraz z 3 mln ludzi.
Obszar ten zawiera³ ziemie Ukrainy i Bia³orusi po
liniê rzek Druja – Piñsk – Zbrucz.

Prusy – oko³o 58 tys. km2; zamieszka³ych przez
oko³o 1 mln ludzi. By³y to województwa: poznañ-
skie, gnieŸnieñskie, kaliskie, ³êczyckie, sieradzkie,
inowroc³awskie, p³ockie, brzesko-kujawskie, zie-
miê dobrzyñsk¹, na wschodzie czêœæ województwa
mazowieckiego i rawskiego oraz miasta Toruñ
i Gañsk. 

Zaledwie dwa lata póŸniej nast¹pi³ kolejny 
III rozbiór Polski – 1795 r.
W 1794 r., Polacy pod wodz¹ Tadeusza Koœciusz-

ki próbowali przeciwstawiæ siê rozbiorom. By³ to
dla Prus i Rosji znakomity pretekst do rozpoczêcia
ingerencji zbrojnej. Mimo silnego oporu Polaków
insurekcja koœciuszkowska ponios³a klêskê. Sprzy-
mierzone mocarstwa rozpoczê³y rokowania. W ich
wyniku 24 paŸdziernika 1795 r. Rzeczpospolita
Obojga Narodów przesta³a istnieæ.

Król Stanis³aw A. Poniatowski zmuszony przez
Rosjan abdykowa³ 25 listopada 1795 r. w Grodnie. 

Resztkê ziem polskich podzielono miêdzy trzech
zaborców, którzy traktowali je jak swoje kolonie.

Rosja przejê³a: – obszar licz¹cy oko³o 120 tys. km2,
zamieszka³y przez 1,2 mln ludzi, po³o¿ony na
wschód od linii rzeki Bug i Niemirów-Grodno.

Prusy – obszar 55 tys. km2; zamieszka³y przez
oko³o 1 mln osób. By³a to reszta Mazowsza (z War-
szaw¹) i Podlasia, skrawki Ma³opolski i ¯mudzi.

Austria – obszar oko³o 47 tys. km2; zamieszka³y
przez 1,2 mln polskiej ludnoœci. Ziemie to: pozo-
sta³a czêœæ Ma³opolski z Krakowem oraz czêœæ Ma-
zowsza i Podlasia. 

Wprowadzono nowy system administracyjny,
zmieniono nazwy zdobytych ziem. Prusy nada³y
swej zdobyczy nazwê Prusy Wschodnie, Austria
Królestwem Galicji i Lodomerii oraz Galicj¹ Za-
chodni¹, Rosja Ziemiami Zachodnimi. Rozpoczê³y
siê przeœladowania uczestników powstania, konfi-
skaty mienia, wysiedlenia Polaków z ich maj¹tków,
emigracja. Znikniêcie Polski z mapy Europy
wzmocni³o pozycjê zaborców.

Rozpocz¹³ siê 123-letni okres ¿ycia narodu bez
pañstwa, Polaków bez Polski (pomijaj¹c krótki
okres istnienia Ksiêstwa Warszawskiego – czasy na-
poleoñskie).

Sytuacja Polaków w poszczególnych zaborach by-
³a diametralnie ró¿na. Uprzedzenia dzielnicowe
czêsto podsycane przez zaborców, ró¿nice material-
ne, kulturowe, stopnia rozwoju spo³ecznego, upo-
wszechnianie oœwiaty, podejœcie do podstaw demo-
kracji politycznej, wartoœci moralnych i stosunek do
koœcio³a. Liczba ró¿nic nie zdominowa³a jednak te-
go co Polaków jednoczy³o – wiêzi jêzykowej, trady-
cji, kultury i têsknoty za utracon¹ wolnoœci¹. 

Najwiêcej autonomii otrzymali mieszkañcy za-
boru austriackiego – Galicji. Polacy mieli swoich
przedstawicieli w parlamencie austriackim, rozwi-
ja³a siê nauka, sztuka i kultura. W porównaniu
z pozosta³ymi zaborami obszar ten by³ najbardziej
zacofany gospodarczo. Mieszkañcy zaboru rosyj-
skiego i pruskiego byli dyskryminowani, wysiedlani
ze swoich domostw poddawani rusyfikacji i germa-
nizacji. Rosjanie t³umili wszelkie próby demonstro-
wania narodowoœci polskiej. Sprzeciw takim poczy-
naniom okazali podchor¹¿acy w warszawskiej
Szkole Podchor¹¿ych Piechoty. Noc¹ z 29/30 listo-
pada 1830r. wybuch³o powstanie listopadowe, za-
koñczone przegran¹ (paŸdziernik 1831 r.) i pogor-
szeniem sytuacji Polaków, szczególnie w zaborze
rosyjskim. Wzmog³y siê przeœladowania, wywózki
w g³¹b Rosji, wydano zakaz u¿ywania jêzyka pol-
skiego. Rozpoczê³a siê Wielka Emigracja.

Zniewolenie polityczne i próby wynarodowiania
nie zniszczy³y ducha walki. Powstawa³y organizacje
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niepodleg³oœciowe, organizowano manifestacje pa-
triotyczne. W³adze rosyjskie chc¹c sparali¿owaæ
poczynania spiskowe, zarz¹dzi³y pobór Polaków do
wojska. Posuniêcie to przynios³o odwrotny skutek.

22 stycznia 1863 r. wybuch³o powstanie stycznio-
we. Trwa³o 14 miesiêcy. 

Pomimo pocz¹tkowych sukcesów zakoñczy³o
siê pora¿k¹, ogromnymi stratami w ludziach, spo-
têgowanymi represjami (egzekucje, zes³ania na
Syberiê). Rosja skutecznie niszczy³a polskoœæ i Po-
laków. By³ to ogromny cios dla zniewolonego na-
rodu, zachwia³ nadziej¹ na wolnoœæ i zapowiada³
upadek ducha. Nie brak³o jednak ludzi, dla któ-
rych walka o odzyskanie wolnoœci by³o najwy¿sz¹
powinnoœci¹. Starania o zachowanie polskoœci
i kszta³towanie patriotycznych postaw zesz³y do
podziemia. Dwory, rodziny inteligenckie, tajne
zwi¹zki kulturowe sta³y siê ostoj¹, dzia³a³y w prze-
konaniu o swoim pos³annictwie w walce o niepod-
leg³oœæ. W polskich domach dzieci uczono mo-
dlitw w intencji ziszczenia marzeñ kilku pokoleñ
Polaków, podtrzymywano tradycje, œpiewano pie-
œni patriotyczne. 

O wojnê powszechn¹ za wolnoœæ ludów
O broñ i or³y narodowe. 
O œmieræ szczêœliw¹ na polu bitwy,
O grób dla koœci naszych w ziemi naszej.
O niepodleg³oœæ, ca³oœæ i wolnoœæ Ojczyzny naszej
Prosimy Ciê Panie.
Adam Mickiewicz „Ksiêgi narodu polskiego
i pielgrzymstwa polskiego”.

Dla badaczy dziejów niepojêtym jest, jak Polacy
potrafili z ka¿dej poniesionej klêski czerpaæ si³ê do
dalszej walki.

... Póki w narodzie myœl swobody ¿yje,
Wola i godnoœæ i mêstwo cz³owiecze,
Póki sam w rêce nie odda siê czyje,
I praw siê swoich do ¿ycia nie zrzecze,
To ani ³añcuch, co mu œciska szyjê,
Ani utkwione w jego piersi miecze,
Ani go przemoc ¿adna nie zabije,
I w noc dziejowej hañby nie zawlecze.
Adam Asnyk

W pierwszych dniach sierpnia 1914 r. wybuch³a
I wojna œwiatowa, wynik konfliktu dwu grup
pañstw imperialistycznych d¹¿¹cych do nowego po-
dzia³u œwiata. Po jednej stronie frontu stanê³y
Niemcy i Austro – Wêgry, po drugiej: Francja, An-
glia i Rosja (tzw. Ententa). Pañstwa, które zagrabi-
³y ziemie Rzeczpospolitej Obojga Narodów i przez
ponad sto lat niszczy³y wszystko co polskie, znala-
z³y siê w zwalczaj¹cych siê obozach. Sytuacja ta
rozbudzi³a nadziejê na odzyskanie suwerennego
i niepodleg³ego pañstwa.

Ostatecznie w wojnie tej wziê³y udzia³ 33 pañstwa. 
Polacy zrozumieli, ¿e walcz¹c o swoj¹ wolnoœæ

staj¹ siê naturalnymi sprzymierzeñcami innych cie-

miê¿onych narodów Europy, ¿e walcz¹cy o wolnoœæ
s¹ sobie braæmi a pojêcia RÓWNOŒÆ, WOL-
NOŒÆ, BRATERSTWO, ZA WOLNOŒÆ NA-
SZ¥ I WASZ¥ maj¹ swój g³êboki sens.

Blisko 90% terenów Polski sta³o siê aren¹ to-
cz¹cej siê wojny. Ogrom cierpieñ dotkn¹³ ziemie
polskie. W walkach zginê³o oko³o 450 tys. Polaków
zmobilizowanych w trzech armiach. W celach uzy-
skania si³y roboczej zaborcy dokonywali masowych
ewakuacji, objê³y one blisko pó³tora miliona lud-
noœci. Rabunkowa gospodarka stron walcz¹cych
spowodowa³a wielkie straty. Cele wojenne sprzyja-
³y dewastacji kraju, gospodarki rolnej i przemys³o-
wej. Mimo dziej¹cych siê dramatów w Polakach

Ryc. Bitwa. – z cyklu Polonia Artura Grotgera

Ryc. Ranni ¿o³nierze w lubañskim lazarecie
garnizonowym_1916 r. zbiory: J. Kulczycki
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od¿y³o poczucie to¿samoœci narodowej i wola walki.
Pojawiaj¹c¹ siê niespodziewanie cenn¹, historyczn¹
szansê uda³o siê wykorzystaæ. I wojna œwiatowa za-
koñczy³a siê klêsk¹ trzech mocarstw zaborczych. 

11 listopada 1918 r. w wagonie kolejowym w la-
sku Compiegne we Francji zosta³o podpisane za-
wieszenie broni na froncie zachodnim. By³ to jed-
noczeœnie akt kapitulacji Niemiec. Dzieñ ten by³
dla Polski pocz¹tkiem upragnionej niepodleg³oœci.

By³a to zas³uga zbiorowego wysi³ku milionów
Polaków, ale te¿ wybitnych polityków reprezentu-
j¹cych swój naród zarówno w kraju jak i na ob-
czyŸnie.

Nie sposób w niewielkim opracowaniu przedsta-
wiæ kulisy wielkiej wojny, w tym wojen tocz¹cych
siê w œwiecie, maj¹-
cych wp³yw na losy
Europy, ani zas³ug
wielu patriotów pol-
skich dzia³aj¹cych
w ró¿nych ugrupowa-
niach politycznych
i organizacjach nie-
podleg³oœciowych:
Józef Pi³sudski, Ro-
man Dmowski, Igna-
cy Paderewski, Win-
centy Witos, Woj-
ciech Korfanty, Igna-
cy Daszyñski.

Nie mo¿na jednak
pomin¹æ zas³ug dwu
wielkich antagoni-
stów wywodz¹cych siê
z pokolenia niepo-
kornych, którzy dali
przyk³ad mo¿liwoœci
i umiejêtnoœci poro-
zumienia w sprawach
wielkiej wagi. Ci dwaj
to Józef Pi³sudski
(wraz z jego legiona-
mi) oraz Roman
Dmowski. Obaj mieli
w³asne obozy i wykluczaj¹ce siê wzajemnie koncep-
cje walki o wolnoœæ. Ich dalekowzroczne programy
nie zawsze spotyka³y siê ze zrozumieniem spo³e-
czeñstwa. Dzieli³y ich nie wzglêdy osobiste czy wy-
paczone ambicje, ale odmienna interpretacja sytu-
acji miêdzynarodowej. Ka¿dy z nich z najwiêkszym
oddaniem walczy³ z zaborcami. Okreœlano ich mia-
nem wirtuozów polityki, gdy po³¹czyli swe si³y do
wykorzystania pojawiaj¹cej siê szansy na odzyska-
nie niepodleg³oœci. 

Zakoñczenie wielkiej wojny w 1918 roku ozna-
cza³o dla Polski uznanie jej jako pañstwo na arenie
miêdzynarodowej, ale jako pañstwo niepodleg³e
nadal nie mia³a okreœlonych granic. W 1919 roku
wybuch³a wojna polsko-bolszewicka. Polacy pod
dowództwem marsza³ka Józefa Pi³sudskiego pod-
jêli bój o zachowanie zdobytej niepodleg³oœci, gra-
nic i ustroju pañstwa.

Uwiarygodnieniem zdobytej niepodleg³oœci by³o
zwyciêstwo w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku.
Temu zwyciêstwu Europa zawdziêcza ocalenie
przed bolszewickim totalitaryzmem.

Rozpocz¹³ siê w burzliwy okres zjednoczenia
rozdartych rozbiorami ziem. Nast¹pi³y kolejne zry-
wy niepodleg³oœciowe ludnoœci polskiej przeciwko

zaborcom niemieckim
o przy³¹czenie tych ziem
do Polski. Na prze³omie
lat 1918/1919 wybuch³o
powstanie wielkopol-
skie, sejneñskie – 1919,
a w latach 1919-1921,
trzy powstania œl¹skie. 

Zakres granic Polski
ostatecznie zosta³ okre-
œlony traktatami: wer-
salskim (1919), Saint
Germain (1919), Tria-
non (1920) i rosyjskim
(1921).

Odrodzone, niepod-
leg³e pañstwo musia³o
zmierzyæ siê z wieloma
problemami bêd¹cymi
wypadkow¹ spuœcizny
pozaborowej, wynisz-
czaj¹cej wojny oraz bra-
ku specjalistów i œrod-
ków do odbudowy. Mi-
mo takich trudnoœci, po-
wstanie Polski niepodle-
g³ej wita³y entuzjastycz-
nie wszystkie warstwy
spo³eczne i orientacje

polityczne zjednoczone przekonaniem, ¿e niepod-
leg³e pañstwo jest nie tylko ich pragnieniem, ale te¿
ich prawem.

Najwiêkszym sukcesem Polaków by³o zachowa-
nie pod rozbiorami pe³ni œwiadomoœci narodowej.
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Hymn pielêgniarski
W œwiat niesiemy swe serca gor¹ce
Najpiêkniejsz¹ g³osimy ideê
Aby ludziom daæ pokój i s³oñce
By cierpi¹cym przywróciæ nadziejê
Naród nasz przeszed³ wielkie dni chwa³y
Gdy o wolnoœæ siê walki toczy³y
Pielêgniarki na frontach te¿ by³y
I ofiarnie sw¹ s³u¿bê pe³ni³y.

Rys historyczny nakreœlony na wstêpie mia³ za
zadanie przybli¿yæ czytelnikom ogóln¹ sytuacjê Po-
laków po utracie niepodleg³oœci oraz podczas wie-
lokrotnych prób jej odzyskiwania. Warto przeœle-
dziæ te czasy w aspekcie roli jak¹ odegra³y Polki,
w tym pielêgniarki, samarytanki i sanitariuszki.
Wojny, powstania, bieda, szerz¹ce siê epidemie
chorób zakaŸnych dziesi¹tkowa³y ludzi.

Ros³a liczba sierot, inwalidów, bezdomnych. Ko-
biety polskie w³¹cza³y siê do walki, podejmowa³y
dzia³alnoœæ humanitarn¹, organizowa³y pomoc me-
dyczn¹. Witold Lisowski w swojej ksi¹¿ce „Polska
S³u¿ba Zdrowia w Powstaniach Narodowych 1794-
1944” dowodzi, ¿e pionierkami kobiecej s³u¿by sa-

nitarnej na œwiecie s¹ Polki. Ju¿ w powstaniu
koœciuszkowskim – pierwszym polskim powstaniu
narodowym, znajdujemy wspania³e przyk³ady or-
ganizowania s³u¿b sanitarnych i ofiarnoœci kobiet.
Pochodzi³y z ró¿nych stanów spo³ecznych, ale
z jednakow¹ determinacj¹ organizowa³y pomoc
samarytañsk¹ zarówno powstañcom jak i ich ro-
dzinom. Ogromn¹ rolê w tym dziele odegra³o zgro-
madzenie zakonne sióstr mi³osierdzia. Pielêgniarki
i samarytanki podobnie jak rzesza lekarzy, s³u¿y³y
nie tylko sw¹ wiedz¹, umiejêtnoœciami, ale bardzo
czêsto równie¿ swoim maj¹tkiem.

Witold Lisowski na potwierdzenie swojej tezy
daje przyk³ad Klementyny z Tañskich Hoffmano-
wej, Klaudyny z Dzia³yñskich Potockiej i Emilii
Sczanieckiej, które po bitwie grochowskiej (podczas
powstania listopadowego 1830-1831) zapewni³y
opiekê pielêgniarsk¹ dla ponad dwu tysiêcy rannych
¿o³nierzy, zorganizowa³y liczne szpitale polowe, po-
moc materialn¹ i wsparcie duchowe (Florencja Ni-
ghtingale mia³a wtedy zaledwie lat 10).

To one powo³a³y Towarzystwo Opieki Rannych
wywodz¹ce siê z Towarzystwa Patriotycznego Polek
(21.XII.1830), które podejmowa³o opiekê nad ran-
nymi i chorymi w szpitalach i lazaretach, pracowa³y

PIELÊGNIARKI W DRODZE DO NIEPODLEG£OŒCI

Ryc. Klementyna z Tañskich Hoffmanowa

Ryc. Klaudyna z Dzia³yñskich Potocka
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tam jako samarytanki i sanitariuszki. Do³¹czy³y do
nich: genera³owa Katarzyna Sowiñska, Barbara
Czarnocka, Józefa Rostkowska, Anna Okêszyco-
wa, s. Emma Ewa Czeladziñska, Józefa Kluczycka,
Maria Regina Korzeniowska, Gryzelda Dzia³yñ-
ska. One równie¿ wykorzysta³y swoje doœwiadcze-
nia podczas powstania wielkopolskiego (1848).
Liczba pielêgniarek zg³aszaj¹cych siê ochotniczo
do powstañczego wojska ros³a, by³ to wynik wycho-
wania w duchu patriotyzmu. Nie sposób nie wymie-
niæ tu zas³u¿onych w s³u¿bie samarytañskiej tego
okresu: Barbary Ch³apowskiej, Apolonii Matec-
kiej, Tekli Kwileckiej, Zofii Kurnatowskiej, Kon-
stancji £ubieñskiej, Marii Bolewskiej.

Organizacja opieki medycznej podczas powsta-
nia styczniowego znacznie ró¿ni³a siê od poprzed-
nich. Powstanie mia³o charakter wojny partyzanc-
kiej. Ma³e oddzia³y, rozproszone na znacznym ob-
szarze dzia³a³y z zaskoczenia i musia³y szybko zmie-
niaæ po³o¿enie. Pomoc rannym musia³a nastêpowaæ
szybko i w ukryciu, st¹d zaistnia³a koniecznoœæ two-
rzenia ma³ych punktów sanitarnych i niewielkich
szpitalików we dworach, na plebaniach i w domach
prywatnych. Pielêgniarki i samarytanki znosi³y ran-
nych z pobojowisk, opiekowa³y siê cierpi¹cymi, or-
ganizowa³y zbiórki pieniêdzy, zaopatrzenie w me-
dykamenty, materia³y opatrunkowe i odzie¿. 

Prowadzi³y dzia³alnoœæ spiskow¹, by³y kurierka-
mi, kolporterkami i ³¹czniczkami, szkoli³y sanita-
riuszki. Zak³ada³y organizacje i stowarzyszenia nie-
wiast polskich we wszystkich zaborach. Stoj¹c u bo-
ku swych ojców, braci i mê¿ów wspiera³y ich i za-
grzewa³y do walki, dzieli³y losy zes³añców. Upadek
powstania na krótko za³ama³ ducha. Nasze boha-
terki za³o¿y³y wprawdzie suknie i bi¿uteriê ¿a³ob-
n¹, ale ze zwielokrotnion¹ energi¹ podsyca³y bu-
dz¹c¹ siê œwiadomoœæ narodow¹. 

Dotychczasowe doœwiadczenia w organizacji po-
mocy medycznej i sanitarnej przemawia³y za ko-
niecznoœci¹ przygotowania wyszkolonego persone-
lu. Szkolenie przysz³ych pielêgniarek i sanitariu-
szek rozpoczêto na d³ugo przed wybuchem wojny.
Z pomoc¹ licznych stowarzyszeñ prowadzili je spo-
³ecznicy lekarze z pielêgniarkami. 

Z chwil¹ wybuchu I wojny œwiatowej pielêgniar-
ki i samarytanki bez wahania w³¹czy³y siê do walki
i do pomocy medycznej walcz¹cym ¿o³nierzom jak
i ludnoœci cywilnej. Opiekowa³y siê chorymi na
dworcach kolejowych w licznych punktach opa-
trunkowych, poci¹gach sanitarnych i szpitalach.
Nios³y pomoc medyczn¹ rannym Legionistom na
froncie. Walczy³y z chorobami zakaŸnymi i epide-
miami. Dzia³a³y w organizacjach czerwonokrzy-
skich, wspiera³y ludnoœæ cywiln¹. 

Rozmiar strat, jakie niós³ front wojny przebiega-
j¹cy przez ziemie polskie, sk³oni³ pierwsze polskie
formacje wojskowe do podejmowania wielu inicja-
tyw maj¹cych na celu ratowanie Polaków. Dziêki za-
anga¿owaniu spo³eczeñstwa i zebranym funduszom
powstawa³y liczne organizacje pomocy sanitarnej.
W ka¿dej z nich dzia³a³y pielêgniarki i sanitariuszki.

W zaborze rosyjskim zosta³ powo³any Polski Ko-
mitet Pomocy Sanitarnej. Dziêki niemu dzia³a³y

szpitale, najczêœciej na dworcach kolejowych, po-
ci¹gi sanitarne i niezliczone iloœci punktów opa-
trunkowych. W zaborze austriackim dzia³a³ „Sa-
marytanin Polski”, który roztoczy³ opiekê medycz-
n¹ nad Legionami Polskimi. W Krakowie dzia³a³
od 1915 r. Komitet Ksi¹¿êco-Biskupi (Komitet Sa-
pie¿yñski). Jego g³ównym celem by³a pomoc cho-
rym dotkniêtym chorobami zakaŸnymi i zapobiega-
nie epidemiom. Pielêgniarki i sanitariuszki z zagro-
¿eniem w³asnego zdrowia dzia³a³y w Kolumnach
Sanitarnych. Ksi¹¿ê metropolita A.S. Sapieha sta-
ra³ siê zainteresowaæ œwiat sytuacj¹ Polaków. Pozy-
ska³ do wspó³pracy Henryka Sienkiewicza i Ignace-
go Paderewskiego, którzy wspierali prace Komite-
tu, organizowali zbiorki pieniê¿ne za granic¹.

Z inicjatywy Amerykañskiego Czerwonego
Krzy¿a powsta³a pod kierownictwem prof. Maksy-
miliana Rutkowskiego Grupa Chirurgiczna nios¹-
ca pomoc rannym na froncie. To tu pracowa³y wraz

Ryc. Emilia Sczaniecka
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z wybitnymi chirurgami pielêgniarki, absolwentki
Lwowskiej Szko³y Pielêgniarek – siostry ze zgroma-
dzenia œw. Wincentego a’ Paulo oraz powsta³ej
w 1911 r. w Krakowie, nowoczesnej Szko³y Zawo-
dowej Pielêgniarek Stowarzyszenia PP. Ekonomek.
Wœród nich takie autorytety jak: Maria Epstein,
Anna Rydlówna i Maria Wiszniewska. Z nara¿a-
niem w³asnego ¿ycia transportowa³y rannych z po-
la walki, opatrywa³y rany, organizowa³y szpitale po-
lowe, zmaga³y siê z licznymi epidemiami.

W zaborze pruskim powsta³ Poznañski Komitet
Ratunkowy.

Bardzo wa¿n¹ rolê odegra³y organizacje czerwo-
nokrzyskie (dzia³a³y we wszystkich zaborach).
W 1919 r. powsta³a pod patronatem Heleny Pade-
rewskiej najwiêksza, ogólnopolska organizacja
czerwonokrzyska Polskie Towarzystwo Czerwone-
go Krzy¿a (PTCK). 

Rany obmywaæ, nêdzê ³agodziæ
Dusze ukrzepiaæ i podnosiæ
W³asnego serca krwi¹ bliŸniemu s³u¿yæ
Niech bêdzie naszym has³em
Na chwa³ê Bogu, Ludziom na ulgê i po¿ytek
To has³o widnieje na obrazie Wojciecha Kossa-
ka, 1915 r., grafika „Piek³o karpackie”. 

PTCK wœród zadañ priorytetowych umieœci³o
szkolenia personelu medycznego. Najliczniejsz¹
grupê stanowi³y pielêgniarki, które dziêki zdobytej
wiedzy mog³y podejmowaæ zadania kierownicze
w szpitalach wojskowych, lub w poci¹gach sanitar-
nych. Praca w tych placówkach by³a bardzo trudna
i niebezpieczna, wymaga³a oprócz wiedzy i umie-
jêtnoœci zawodowych, szczególnych cech osobowo-
œci. Poci¹gi, by³y ruchomymi szpitalami, przebywa-
li w nich ranni wymagaj¹cy opieki i interwencji chi-
rurgicznej, czêsto operacji wykonywanych podczas
transportu. W ich sk³adzie musia³y znaleŸæ siê wa-
gony z sal¹ operacyjn¹, opatrunkow¹, aptek¹, ³ó¿-
kami dla ciê¿ko chorych i pomieszczeniami dla l¿ej
chorych – te czêsto znajdowa³y siê w wagonach to-
warowych. Na pielêgniarkach spoczywa³ ogrom za-
dañ: instrumentowa³y do zabiegów operacyjnych,
zaopatrywa³y rany, dba³y o higienê sprzêtu i oto-
czenia, pielêgnowa³y chorych, prowadzi³y doku-
mentacjê. Pracowa³y przez wiele miesiêcy w warun-
kach sta³ego zagro¿enia ¿ycia w obawie przez in-
fekcjami i agresj¹ z zewn¹trz. Przebywanie wœród
wszechobecnego cierpienia i œmierci wymaga³o
wielkiej odpornoœci i si³y, któr¹ musia³y dzieliæ siê
z podopiecznymi.

Koniec wojny 1918 r., ziszczenie marzeñ Pola-
ków, upragniona niepodleg³oœæ, klêska pañstw za-
borczych. 

Pielêgniarki uczestniczy³y nie tylko w walkach
o odzyskanie niepodleg³oœci, ale równie¿ w obronie
ju¿ zdobytej wolnoœci; w wojnie polsko-bolszewickiej
1919 r., w zwyciêskiej bitwie warszawskiej 1920 r.
W latach 1919-1921 udziela³y pomocy rannym po-
wstañcom w trzech powstaniach œl¹skich, a¿ do wyco-
fania siê wojsk niemieckich w lipcu 1921 roku.

Wiele z nich wst¹pi³o do Ochotniczej Legii Ko-
biet dowodzonej przez marsza³ka Józefa Pi³sud-
skiego, powo³anej we Lwowie w listopadzie 1919
roku. Pe³ni³y w niej s³u¿bê ratownicz¹, patrolow¹
i bojow¹.

Po odzyskaniu niepodleg³oœci w³¹czy³y siê w bu-
dowanie nowej rzeczywistoœci, szczególnie do or-
ganizacji opieki zdrowotnej. By³o to nie lada wy-
zwanie. Podjê³y je jednak z radoœci¹ i wiar¹ w suk-

ces. Priorytetowym celem zawodowym sta³o siê
tworzenie nowoczesnego, profesjonalnego pielê-
gniarstwa Polska zaistnia³a na mapie Europy, na-
p³ywa³a pomoc.

Stan i potrzeby tworz¹cej siê s³u¿by zdrowia wy-
maga³y sprawnoœci organizacyjnej i ofiarnoœci,
konsolidacji si³ i œrodków. Tu¿ po wojnie powa¿-
nym zagro¿eniem sta³y siê epidemie chorób zakaŸ-
nych oraz niebezpieczne choroby spo³eczne, w tym
gruŸlica. Brakowa³o ³ó¿ek szpitalnych, wykwalifi-
kowanego personelu, œrodków do dzia³añ profilak-
tycznych, regulacji prawnych. Zapobieganie uzna-
no za priorytet s³u¿by zdrowia w odniesieniu do ca-
³ego spo³eczeñstwa we wszystkich okresach ¿ycia.
Powstawa³ nowy kierunek w medycynie, zdrowie
publiczne, a wraz z nim zapotrzebowanie na pielê-
gniarki spo³eczne. 

Nieliczna grupa doœwiadczonych i dobrze przy-
gotowanych pielêgniarek1, wraz z delegatkami Misji

PIELÊGNIARKI 
W ODRADZAJ¥CEJ SIÊ RZECZPOSPOLITEJ



Amerykañskiego Czerwonego Krzy¿a z pomoc¹
Fundacji Rockefellera, w³adz lokalnych i szczodro-
œci spo³eczeñstwa przyst¹pi³o do organizacji szkó³
pielêgniarstwa. Ambicj¹ organizatorek by³o przy-
gotowanie absolwentek na poziomie œwiatowym,
reprezentuj¹ce nowoczesne pielêgniarstwo. Wzo-
rowano siê na systemie kszta³cenia angloamery-
kañskim. Szko³y te wkrótce cieszy³y siê bardzo wy-
sokimi ocenami spo³ecznymi i zajmowa³y znacz¹ce
miejsce w Europie. W dwudziestoleciu miêdzywo-
jennym powsta³o ich 9. Charakterystycznym dla te-
go okresu kszta³cenia i wychowywania by³o budo-
wanie wiêzi ze szko³¹. Absolwentki tych szkó³ od-
czuwa³y potrzebê doskonalenia zawodowego, wy-
miany doœwiadczeñ. Organizowa³y Kola Absolwen-
tek, które wkrótce zjednoczy³y siê w pierwszej sa-
morz¹dnej organizacji w Polskim Stowarzyszeniu
Pielêgniarek Zawodowych w 1925 r. Dziêki niemu
pielêgniarki polskie tego¿ samego roku zosta³y
wprowadzone do Miêdzynarodowej Rady Pielê-
gniarek (ICN)2

Wydarzenie to by³o wyrazem poczucia to¿samo-
œci zawodowej ówczesnych pielêgniarek, zwiêkszy-
³o ich aktywnoœæ na p³aszczyŸnie miêdzynarodo-
wej. Cz³onkiniom PSPZ zawdziêczamy istnienie
pierwszych podrêczników, oraz pierwszego pisma
„Pielêgniarka Polska”, które odegra³o du¿¹ rolê
w kszta³towaniu œwiadomoœci zawodowej, a obec-
nie jest bogatym Ÿród³em informacji.3

Bardzo cenn¹ pomoc w doskonaleniu i kszta³-
ceniu pielêgniarek otrzymaliœmy od Fundacji
Rockefellera W okresie miêdzywojennym oko³o
30 pielêgniarek skorzysta³o ze stypendiów miê-
dzynarodowych.

Polskie œrodowisko pielêgniarek
i po³o¿nych okresu II Rzeczypospo-
litej ma podstawy by szczyciæ siê
wieloma osi¹gniêciami. Jednym
z najwiêkszych by³o przygotowanie
Ustawy o zawodzie (21 lutego
1935 r. Sejm uchwali³ pierwsz¹ usta-
wê o pielêgniarstwie.) 

Mo¿emy byæ dumne z naszych po-
przedniczek, których wk³ad w odzy-
skanie NIEPODLEG£EJ i jej roz-
kwit by³ zauwa¿any nie tylko w kraju.
Wœród nich s¹ ofiarne opiekunki ran-
nych i chorych, organizatorki placó-
wek opieki zdrowotnej, zarówno pod-
czas konfliktów zbrojnych jak i poko-
ju, patriotki, architektki profesjonal-
nego pielêgniarstwa, dzia³aczki spo-
³eczne i niepodleg³oœciowe, religijne. 

Polskie pielêgniarki cieszy³y siê
wysokim presti¿em w kraju i szacunkiem na arenie
miêdzynarodowej. W³adze II RP w uznaniu zas³ug
pielêgniarek przyzna³y wielu z nich bardzo cenne
ordery i odznaczenia. Miêdzynarodowy Czerwony
Krzy¿ uhonorowa³ ich zas³ugi najwy¿szym, miêdzy-
narodowym odznaczeniem medalem im. Florence
Nightingale.
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1 Absolwentek wspominanej ju¿ Starej Szko³y Krakowskiej
(powsta³ej w Krakowie w 1911 r. pod kierunkiem M. Epstein)

2 PSPZ zosta³o przyjête do Miêdzynarodowej Rady Pielêgnia-
rek podczas Kongresu ICN w Helsinkach w sierpniu 1925 r.
Wniosek o przyjêcie oraz statut PSPZ przedstawi³a H.L.
Bridge organizatorka i pierwsza dyrektorka Warszawskiej
Szko³y Pielêgniarstwa.

3 Miesiêcznik „Pielêgniarka Polska” powo³ano uchwa³¹ III
Walnego Zjazdu PSPZ w Warszawie w 1928 r. Pierwszy nr.
ukaza³ siê 1 lipca 1929 r pod redakcj¹ Hanny Chrzanowskiej
i Jadwigi Suffczyñskiej.

Ryc. M. Epstein – na dworcowej stacji opatrunkowej Kraków
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Pierwsza Polka, która w NIEPODLEG£EJ OJ-
CZY�NIE otrzyma³a Medal im. Florence Nightinga-
le 1923 r.

Urodzona w 1880 r. w Milanowie w zaborze ro-
syjskim. Ksiê¿niczka Maria wychowywa³a siê w pa-
triotycznej rodzinie. Otrzyma³a bardzo staranne

wykszta³cenie. Maj¹c 20 lat wysz³a za m¹¿ za hra-
biego Adama Tarnowskiego, ambasadora monar-
chii Austro-Wêgierskiej. Dziêki mê¿owi mog³a
zwiedziæ wiele krajów i poznaæ znacz¹ce w œwiecie
osobistoœci. Marzy³a o pielêgniarstwie uznaj¹c je za
swoje powo³anie. Podczas wojny bu³garsko-turec-
kiej 1912 r. pracowa³a w szpitalu wojennym ucz¹c
siê pielêgnowania. Pracowa³a równie¿ w wojennym
szpitalu zakaŸnym, gdzie podczas epidemii tyfusu
i cholery by³a jedyn¹ pielêgniark¹. W1914 r. ukoñ-
czy³a w Wiedniu kursy pielêgniarstwa Czerwonego
Krzy¿a i odby³a praktykê w szpitalu. Jako siostra
Austriackiego Czerwonego Krzy¿a pracowa³a
w kolumnie chirurgicznej na froncie austriacko-ro-
syjskim. Podczas wycofywania siê armii Austriacy
opuœcili prowizoryczny szpital epidemiczny w Tar-

nobrzegu pozostawiaj¹c chorych na tyfus i cholerê.
Jedyn¹ ich opiekunk¹ zosta³a Maria Tarnowska,
która da³a wówczas dowody odwagi, poœwiêcenia
i odpowiedzialnoœci. Pod koniec I wojny œwiatowej
przebywa³a w Krakowie, gdzie zaanga¿owa³a siê
w opiekê nad ofiarami wojny w szpitalach wojsko-
wych oraz organizowa³a szpital Uniwersytetu Ja-
gielloñskiego. Z chwil¹ odzyskania niepodleg³oœci
jesieni¹ 1918 r. przyby³a do Warszawy, gdzie zorga-
nizowa³a szpital polowy (poœwiêcaj¹c w³asny maj¹-
tek). W latach 1919-1921 w czasie wojny polsko-
-bolszewickiej wyjecha³a wraz z grup¹ sanitarn¹ do
Brzeœcia w celu zorganizowania szpitala Polskiego
Towarzystwa Czerwonego Krzy¿a.

Organizowa³a równie¿ szpital na Wo³yniu,
w którym pracowa³a jako pielêgniarka. Pe³ni³a tak-
¿e funkcjê delegatki PCK przy formacji Wojska

WZORCE OSOBOWE

Maria Tarnowska z domu Czetwertyñska (1880 – 1965)

Ryc. hr. Maria Tarnowska

Ryc. Przedstawiciele w³adz cywilnych i PCK:
hr. Maria Tarnowska i dr Alfred Lewandowski
w czasie jednej z pierwszych rozmów
z delegatem von de Bacha – genera³em
Günterem Rohrem na temat wyjœcia ludnoœci
cywilnej z miasta. Wikipedia



Polskiego. Organizowa³a ruchome kolumny sani-
tarne. W lipcu 1920 r. w czasie cofania siê wojsk
polskich przed nawa³¹ bolszewick¹ na przejœciu
przez Bug zorganizowa³a wielk¹ ewakuacjê cho-
rych i rannych ¿o³nierzy, ratuj¹c ich przed pewn¹
œmierci¹ z r¹k bolszewików. Z jej inicjatywy
1 kwietnia 1929 r. powo³ano Korpus Sióstr PCK,
gdzie pe³ni³a funkcjê siostry naczelnej, przewodni-
cz¹cej, oraz wiceprezesa Zarz¹du G³ównego PCK.

Po wojnie zorientowana w trudnej sytuacji demo-
bilizowanych pielêgniarek ufundowa³a im Dom
w Warszawie przy Szpitalu Ujazdowskim, w którym
organizowano kursy uzupe³niaj¹ce. Inicjatorka po-
wstawania Oœrodków Zdrowia pod patronatem
Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzy¿a.
W 1925 r. zosta³a Przewodnicz¹c¹ Korpusu Sióstr
PCK. Cz³onkini Zarz¹du G³ównego Polskiego
Czerwonego Krzy¿a (od 1927), od 1939 roku
w funkcji wiceprezesa, wspó³pracowa³a przy po-
wstawaniu Rady G³ównej Opiekuñczej (1940). Pod-
czas II wojny œwiatowej dzia³a³a w szeregach Armii
Krajowej, wspó³pracowa³a z rz¹dem emigracyjnym,

organizowa³a pomoc dla kraju. W latach 1942 –
1943 aresztowana i wiêziona na Pawiaku. Po upad-
ku powstania warszawskiego uczestniczy³a w nego-
cjacjach dotycz¹cych opuszczenia Warszawy przez
ludnoœæ cywiln¹. Z ramienia PCK dwukrotnie wizy-
towa³a obóz w Pruszkowie. Bra³a udzia³ w polsko-
-niemieckich rozmowach o zawieszeniu broni. 

Po wojnie szykanowana i pozbawiona œrodków
do ¿ycia stara³a siê o wyjazd z chorym mê¿em do
Szwajcarii. Paszport otrzyma³a na 3 miesi¹ce.

Z uwagi na groŸbê ponownego aresztowania nie
ryzykowa³a powrotu. Zamieszka³a w Brazylii, gdzie
zaanga¿owa³a siê w dzia³alnoœæ tamtejszej Polonii.
Zosta³a Prezesem Polonii w Rio de Janerio. 

Do kraju powróci³a w 1958 r. Zmar³a 10 lipca
1965 r. w Warszawie. 

Za udzia³ w dzia³aniach wojennych zosta³a od-
znaczona Krzy¿em Walecznych. 

Jej wybitne zas³ugi w obronie suwerennoœci i nie-
podleg³oœci Polski zosta³y uhonorowane dopiero
poœmiertnie Krzy¿em Komandorskim Orderu Od-
rodzenia Polski.
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Maria Concetta Chludziñska-Józefowicz (1896 – 1936)

Pochodzi³a ze starej ziemiañskiej rodziny osia-
d³ej na Rusi Bia³ej. Ukoñczy³a kursy sanitarne
Czerwonego Krzy¿a. W roku 1914 wyjecha³a do
Rzymu do swojej babki margrabiny Paulucci.
Z chwil¹ wybuchu pierwszej wojny œwiatowej, nie
mog¹c wróciæ do Polski zg³osi³a siê do W³oskiego
Czerwonego Krzy¿a. Dosta³a przydzia³ na front do
szpitala polowego. Wybuch granatu spowodowa³
w szpitalu po¿ar. W³oska za³oga ratuj¹c w³asne ¿y-
cie porzuci³a rannych i chorych. Concetta wypro-
wadzi³a i wynios³a z p³omieni wszystkich ciê¿ej cho-
rych i rannych. Po bitwie pod Izonc¹, oba fronty
cofnê³y siê pozostawiaj¹c rannych na placu boju.
Z pomoc¹ przyszli im sanitariuszka Concetta i ka-
pelan. Mimo odniesionej rany po wybuchu szrap-
nela, rozpiê³a namiot, do którego znosi³a ciê¿ej
rannych, a nocami w opuszczonych osiedlach po-
szukiwa³a ¿ywnoœci dla swoich podopiecznych. Od-
dzia³ austriacki odnalaz³ ich po dziesiêciu dniach.
Zosta³a aresztowana pod zarzutem szpiegostwa
i uwiêziona w podziemnych kazamatach twierdzy
w Lublanie. Tu przesz³a tyfus. Nuncjusz apostolski
w Wiedniu oraz król hiszpañski podjêli starania
o jej uwolnienie. W³adze austriackie pozoruj¹c
zwolnienie, przenios³y j¹ do obozu koncentracyjne-
go w Choczni gdzie by³a g³odzona i ukrywana
przed komisj¹ miêdzynarodow¹ wizytuj¹c¹ obóz.
Wreszcie zosta³a odnaleziona przez przedstawicieli

Ryc. Maria Concetta Chludziñska-Józefowicz 
Ÿród³o: CAPP
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Urodzi³a siê 30 X 1884 r. w Krakowie. Ojciec Lu-
cjan Rydel by³ rektorem Uniwersytetu Jagielloñskie-
go i profesorem okulistyki, matka Helena by³a córk¹
prof. Józefa Kremera, filozofa, pracownika UJ. 

Odebra³a bardzo staranne wykszta³cenie na po-
ziomie uniwersyteckim. Wra¿liwa na ludzk¹ biedê,
widzia³a jej rozmiar w niszczonym przez zaborców
kraju. Od 1909 r. zaanga¿owa³a siê w opiekê nad
ubogimi i dzia³alnoœæ charytatywn¹ prowadzon¹
przez Stowarzyszenie Pañ Ekonomek œw. Wincen-
tego a’ Paulo. By³a wspó³organizatork¹ ambulato-
rium chirurgicznego dla ubogich, szpitalika i pierw-
szej, nowoczesnej Szko³y Pielêgniarek Zawodo-
wych Stowarzyszenia PP. Ekonomek 1911 r.
W 1913 r. ukoñczy³a tê szko³ê i bêd¹c dyplomowa-
n¹ pielêgniark¹ podjê³a w niej pracê instruktorki
i wychowawczyni internatu.

W czasie I wojny œwiatowej szkoli³a ochotniczy
personel pielêgniarski na potrzeby wojskowe. By³a
prze³o¿on¹ Szpitala Wojskowego w Krakowie
(1914), stacji opatrunkowo-wypoczynkowej dla ¿o³-
nierzy na dworcu kolejowym w Krakowie. Wyje-
cha³a na prowincjê ze szpitalem jako prze³o¿ona
podejmuj¹c niebezpieczn¹ walkê z szerz¹cymi siê
chorobami zakaŸnymi – durem brzusznym i czer-
wonk¹. By³a jedn¹ z wspó³organizatorek szpitali
epidemicznych Ksi¹¿êco-Biskupiego Komitetu pod
kierunkiem dr Emila Godlewskiego.

Po wojnie Szko³a Pielêgniarek Zawodowych zo-
sta³a zamkniêta z przyczyn ekonomicznych (1921 r.)
Jej twórczynie i absolwentki nie ustawa³y w stara-
niach o zorganizowanie szko³y na poziomie europej-
skim, dostarczaj¹cej profesjonaln¹ kadrê tak bardzo
potrzebn¹ w dŸwigaj¹cym siê kraju. Po d³ugich za-
biegach i dziêki pomocy Fundacji Rockefellera
w 1925 r. powsta³a Uniwersytecka Szko³a Pielêgnia-

rek i Opiekunek Zdrowia (Higienistek) w Krako-
wie. A. Rydlówna pe³ni³a w niej rolê nauczycielki,
wicedyrektorki, a w latach 1930 – 1939 dyrektorki.
W 1924 r. w ramach rocznego stypendium przyzna-
nego jej przez Fundacjê Rockefellera, w celu pozna-
nia zagranicznych oœrodków kszta³cenia pielêgnia-
rek wyje¿d¿a do Budapesztu, Wiednia, Lyonu,
Brukseli, Oslo i Helsinek. Wybuch II wojny œwiato-
wej przerwa³ dzia³alnoœæ szko³y. Anna Rydlówna
podjê³a dzia³alnoœæ w Armii Krajowej – zajmowa³a

Amerykañskiego Czerwonego Krzy¿a i odwieziona
do Wenecji. Witano j¹ entuzjastycznie w glorii bo-
haterki wojennej. W gazetach pojawi³y siê tytu³y
„Polka bohaterk¹ w³osk¹”. By³a pierwsz¹ kobiet¹
odznaczon¹ w³oskim medalem wojennym „Meda-
glia d’argento valore”. W 1920 r. jako jedna z pierw-
szych w œwiecie, na wniosek W³oskiego Czerwone-
go Krzy¿a otrzyma³a Medal Florencji Nightingale.
Wkrótce po odzyskaniu niepodleg³oœci przez
Rzeczpospolit¹, M. C. Chludziñska czuj¹c siê Po-
lk¹ powraca do kraju. Po wybuchu wojny polsko-
-bolszewickiej pracuje na froncie jako sanitariusz-
ka, a nastêpnie na Wo³yniu uczestniczy w walce
z epidemi¹ tyfusu. Z koñcem wojny zostaje wydele-

gowana do Londynu na roczny miêdzynarodowy
kurs dla pielêgniarek. Wyró¿nia siê tam swoimi
zdolnoœciami. Po powrocie do Polski we wspó³pra-
cy z Amerykañskim Czerwonym Krzy¿em organi-
zuje w Krakowie pó³roczne kursy dla pielêgniarek
stacji opieki nad matk¹ i dzieckiem. W 1922 r.
otrzyma³a stanowisko instruktorki w œwie¿o otwar-
tej Warszawskiej Szkole Pielêgniarstwa. Pierwsze
roczniki absolwentek Szko³y zapamiêta³y j¹ jako
osobê m¹dr¹, oddan¹ pracy pedagogicznej i wzór
dobroci dla chorych. Skutki dzia³alnoœci na froncie
nie pozwoli³y jej na d³ugie cieszenie siê ma³¿eñ-
stwem i rodzin¹. Zmar³a 15 kwietnia 1936 r. maj¹c
zaledwie 40 lat.

Anna Rydlówna (1884 – 1969)



siê zdobywaniem œrodków opatrunkowych i sprzêtu
medycznego, organizowa³a szkolenia w zakresie
pierwszej pomocy, przygotowywa³a personel pielê-
gniarski. Po zakoñczeniu wojny przyst¹pi³a do wzno-
wienia dzia³alnoœci Uniwersyteckiej Szko³y Pielê-
gniarek i Opiekunek Zdrowia (Higienistek), w któ-
rej w marcu 1945 r. wznowiono zajêcia. Kierowa³a
ni¹ do 1950 r. W tym te¿ roku podjê³a pracê w Cen-
tralnej Wojewódzkiej Przychodni Wenerologiczno-
-Dermatologicznej. Przesz³a na emeryturê w 1961 r. 

Za jej dzia³alnoœæ i zas³ugi Miêdzynarodowy
Czerwony Krzy¿ przyzna³ Annie Rydlównej
w 1949 r. medal im. Florence Nightingale.

Nie oby³o siê jednak bez sensacji. Medal zosta³
przekazany przez Miêdzynarodowy Czerwony

Krzy¿ ze Szwajcarii do Polskiego Czerwonego
Krzy¿a celem wrêczenia osobie wyró¿nionej, tym-
czasem Ministerstwo Zdrowia za¿¹da³o od Anny
Rydlówny wys³ania do Szwajcarskiego Czerwonego
Krzy¿a pisemnej odmowy przyjêcia medalu, ponie-
wa¿ równoczeœnie zosta³ on przyznany pielêgniar-
ce, która ratowa³a chorych, niemieckich ¿o³nierzy
z p³on¹cego szpitala. Anna Rydlówna nie zgodzi³a
siê na wys³anie pisma motywuj¹c, ¿e pielêgniarka
jest zobligowana do niesienia pomocy niezale¿nie
od narodowoœci, pochodzenia spo³ecznego, wyzna-
nia, koloru skóry. Medal zosta³ wrêczony Annie
Rydel dopiero po oœmiu latach 8 stycznia 1957 r.
podczas pierwszego zjazdu Polskiego Towarzystwa
Pielêgniarskiego.
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Maria Epstein (1875 – 1969)

Urodzi³a siê w Pilicy k. Olkusza. Ojciec by³ ban-
kierem, matka pochodzi³a z rodziny ziemiañskiej.
Maria otrzyma³a staranne wykszta³cenie ogólne,
zna³a kilka jêzyków. Wychowywana zosta³a w du-
chu patriotycznym, spo³ecznikowskim. Mimo utra-
ty maj¹tku (przed I wojn¹ œwiatow¹) potrafi³a opie-
kowaæ siê potrzebuj¹cy-
mi pomocy osobami
z dawnej s³u¿by. Podczas
zaborów zorganizowan¹
dzia³alnoœæ charytatywn¹
mog³y prowadziæ stowa-
rzyszenia. Maria wst¹pi-
³a do Stowarzyszenia
Pañ Ekonomek, po kilku
latach zosta³a jego prze-
wodnicz¹c¹. W 1909 r.
panie ze stowarzyszenia
zetknê³y siê z siostrami
mi³osierdzia i ich prac¹
w ma³ym ambulatorium.
Z³e warunki, ciasnota,
brak lekarzy przy jedno-
czesnym, du¿ym zakresie
dzia³añ charytatywnych
prowadzonych przez sio-
stry sk³oni³y stowarzy-
szenie do podjêcia
wspó³pracy. Wkrótce
ambulatorium powiêk-
szono, powsta³ ma³y
szpitalik, rozpoczêto
szkolenia w zakresie
pierwszej pomocy me-
dycznej. Tu Maria Epste-

in podjê³a decyzjê o otwarciu szko³y zawodowych
pielêgniarek. Ziœci³a to pragnienie i 5 listopada
1911 r. otworzy³a pierwsz¹ w Polsce, œwieck¹ Szko-
³ê Pielêgniarek Zawodowych Stowarzyszenia Pa-
nien Ekonomek œw. Vincentego a’ Paulo w Krako-
wie. Absolwentki szko³y cieszy³y siê bardzo wysoki-

mi ocenami zarówno
przygotowania zawo-
dowego jak postaw
etycznych. W obliczu
wybuchu wojny tak
przygotowane pielê-
gniarki sta³y siê nie-
zwykle cenne. W la-
tach 1914 – 1916 z ich
pomoc¹ Maria Epstein
zorganizowa³a, sze-
œciotygodniowe kursy
samarytañskie. Prze-
szkoli³a ok. 400 ochot-
niczek. W porozumie-
niu z wojskowym za-
rz¹dem sanitarnym
grupy przeszkolonych
sanitariuszek by³y kie-
rowane do formacji
polskich w armii au-
striackiej. M. Epste-
inówna i A. Rydlówna
kierowa³y t¹ akcj¹,
równoczeœnie pracuj¹c
w grupie chirurgicznej
prof. Rutkowskiego
w przyfrontowych la-
zaretach, w punktach
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Urodzona w 1901 r. w O¿egowie. W latach
1919 – 1921 ukoñczy³a kursy Polskiego Czerwone-
go Krzy¿a. Uczestniczy³a w trzecim powstaniu œl¹-
skim jako sanitariuszka kom-
panii szturmowej w O¿ego-
wie. Bra³a udzia³ w akcjach
powstañczych na terenie Gli-
wic, Kêdzierzyna, K³odnicy
i w rejonie Góry œw. Anny.
Pracowa³a jako pielêgniarka
w szpitalu powstañczym
w Mys³owicach a¿ do jego li-
kwidacji w 1922 r. Dzia³a³a
w PCK. 

W 1923 r. podjê³a pracê na
Oddziale Po³o¿niczo-Gine-
kologicznym Szpitala Spó³ki
Brackiej w Chorzowie, sk¹d
zosta³a oddelegowana do
Szko³y Pielêgniarskiej PCK
w Poznaniu. Po powrocie do
szpitala zosta³a prze³o¿on¹
pielêgniarek. Od 1936 r. pra-
cowa³a w Poradni Przeciw-
gruŸIiczej w Katowicach. Podczas II wojny œwiato-
wej po raz kolejny w³¹czy³a siê do pomocy walcz¹-
cym o wolnoœæ ojczyzny. W 1941 r zosta³a wysiedlo-
na na Rzeszowszczyznê. By³a cz³onkini¹ Armii

Krajowej o pseudonimie „Szarotka”. Udziela³a po-
mocy medycznej w oddzia³ach partyzanckich. Pod-
czas epidemii czerwonki zorganizowa³a szpital po-

lowy. W 1945 r. powróci³a do
Katowic i podjê³a pracê
w Kolejowej Misji Dworco-
wej na rzecz repatriantów
i jeñców powracaj¹cych
z niewoli, a nastêpnie w jedy-
nym w Katowicach ambula-
torium chirurgiczno-zabie-
gowym. W 1947 r. zosta³a
kierowniczk¹ oœrodka repa-
triacyjnego dla dzieci zagu-
bionych w czasie okupacji.
W latach 1949-196I by³a
Miejsk¹ Instruktork¹ Pielê-
gniarek a nastêpnie przenio-
s³a siê do Zak³adu Fizykote-
rapii w Katowicach. By³a za-
³o¿ycielk¹ i wieloletni¹ prze-
wodnicz¹c¹ ko³a Polskiego
Towarzystwa Pielêgniarskie-
go w Katowicach.

Odznaczona m.in. Medalem im. Florence Ni-
ghtingale, Œl¹skim Krzy¿em Powstañczym, Œl¹sk¹
Wstêg¹ Walecznoœci i Zas³ugi, Krzy¿em Party-
zanckim.

sanitarnych na stacji wypoczynkowej dla ¿o³nierzy
na dworcu krakowskim.

M. Epstein w³¹czy³a siê do akcji niesienia po-
mocy ofiarom wojny. Akcja ta by³a zorganizowa-
nej przez Galicyjski Czerwony Krzy¿ oraz Komitet
Ksi¹¿êco-Biskupi (Komitet Sapie¿yñski). Dzia³a³a
w Sekcji sanitarnej u boku prof. Emila Godlew-
skiego. Celem sekcji by³a ochrona ludnoœci przed
chorobami zakaŸnymi. Prowadzi³a szpitale epide-
miczne, punkty szczepieñ, stacje dezynfekcyjne.
Podczas wybuchu epidemii: czerwonki, tyfusu pla-
mistego, duru brzusznego by³a prze³o¿on¹ w szpi-
talu w Bielczy ko³o Tarnowa. Prowadzi³a szkolenie
pielêgniarek z którymi organizowa³a kolejne pla-
cówki. Pozostawa³a w nich a¿ do rozpoczêcia prac,
a nastêpnie wraz z prof. Godlewskim przeprowa-
dza³a inspekcje podleg³ych placówek. Po wznowie-
niu dzia³alnoœci Szko³y Zawodowych Pielêgniarek
w 1916 r. ponownie zosta³a jej dyrektork¹, boryka-
j¹c siê z wielkimi trudnoœciami finansowymi. Pod-
jê³a starania o otwarcie szko³y na poziomie uni-
wersyteckim. Otrzyma³a pomoc Fundacji Rocke-

fellera i zgodê Uniwersytetu na uruchomienie
Uniwersyteckiej Szko³y Pielêgniarek i Higienistek.
M. Epstein i grupa przysz³ych nauczycielek przed
rozpoczêciem pracy przesz³y przeszkolenie za gra-
nic¹. Szko³a zosta³a otwarta w 1925 r., a M. Epste-
in zosta³a jej dyrektork¹. Dziêki jej energii i wy-
trwa³oœci, szko³a mimo bardzo trudnych warun-
ków rozwija³a siê pomyœlnie. 

W dniu 31 grudnia 1930 r. Maria Epstein ust¹pi-
³a z zajmowanego stanowiska szko³y. Zgodnie ze
swym pragnieniem wst¹pi³a do klasztoru ss. Domi-
nikanek w Krakowie na Gródku. Przyjê³a imiê za-
konne Maria Magdalena. 

Umar³a w 1947 roku w opinii œwiêtoœci. Trwa
proces beatyfikacyjny S. Marii Magdaleny Epstein
otwarty przez Ks. Kardyna³a Franciszka Machar-
skiego 20 kwietnia 2007 r. Jej poœwiêcenie i odda-
nie idei czerwonokrzyskiej, dzia³alnoœæ w ramach
Galicyjskiego Stowarzyszenia Czerwonego Krzy¿a
zosta³y wyró¿nione przyznaniem dwu czerwono-
krzyskich, austriackich odznaczeñ w tym Srebrnym
Medalem (1925). 

Maria Hadera (1894 – 1992)



Urodzi³a siê 27. 09. 1894 r. w Krakowie. Z do-
mu rodzinnego wynios³a du¿¹ wiedzê i g³êboki pa-
triotyzm (ojciec pracownik naukowy Uniwersyte-
tu Jagielloñskiego). W 1914 r. zg³osi³a siê ochot-
niczo do s³u¿by pielêgniarskiej w polskich forma-
cjach armii austriacko-wêgierskiej. Odby³a kurs
pielêgniarski w Baden k. Wiednia. Przez rok pra-
cowa³a w szpitalu wojskowym w Kra-
kowie, nastêpnie wyjecha³a na front
wschodni. W latach 1915 – 1916 pra-
cowa³a w grupie profesora Maksymi-
liana Rutkowskiego w ruchomym,
przyfrontowym szpitalu w Ko³omyi.
Po zakoñczeniu wojny ukoñczy³a
Szko³ê Pielêgniarek Zawodowych
w Krakowie. Uzyska³a stypendium
Amerykañskiego Czerwonego Krzy¿a.
W ramach stypendium w latach 1921 –
1923 ukoñczy³a Szko³ê Pielêgniarstwa
w Bostonie, odby³a kurs podyplomo-
wy na Uniwersytecie Columbia w No-
wym Yorku. Po powrocie do kraju
przez dwa lata pe³ni³a funkcjê zastêp-
czyni dyrektorki Warszawskiej Szko³y
Pielêgniarstwa Miss Helen Bridge.
Równoczeœnie pracowa³a jako kie-
rowniczka i nauczycielka w dziale
szkolenia teoretycznego w tej szkole.
W 1923 r. otrzyma³a stypendium szko-
leniowe przyznane przez Fundacjê
Rockefellera i przesz³a roczny kurs
pielêgniarstwa spo³ecznego na Uni-
wersytecie w Toronto. Po ukoñczeniu
kursu poznawa³a pracê pielêgniarek
w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych
Ameryki, w zakresie pielêgniarstwa
spo³ecznego. W drodze powrotnej za-
pozna³a siê z metodami pracy w Szko-
le im. Florence Nightingale w Londynie
oraz zasadami walki z gruŸlic¹ we Fran-
cji. W latach 1926-1939 pracowa³a
w Uniwersyteckiej Szkole Pielêgniarek i Higieni-
stek w Krakowie. Pe³ni³a funkcjê instruktorki, kie-
rowniczki dzia³u szkolenia, a tak¿e zastêpczyni dy-
rektorki Anny Rydlówny.

W 1934 r. ponownie otrzyma³a stypendium i ra-
zem Ann¹ Rydlówn¹ wyjecha³a do Budapesztu,
Wiednia, Lyonu, Pary¿a, Brukseli, Oslo i Helsinek.
Tam mia³y mo¿liwoœæ zapoznania siê organizacj¹
pracy w szko³ach pielêgniarstwa i metodami szkole-
nia. W czasie II wojny œwiatowej prowadzi³a inter-
nat dla pielêgniarek, zabezpieczaj¹c mienie szko³y,

która tak jak ca³y Uniwersytet Jagielloñski zosta³a
zamkniêta. Jej wielk¹ zas³ug¹ by³o przeprowadze-
nie reformy Szko³y Po³o¿nych w Warszawie przy ul.
Œliskiej. Kierowa³a ni¹ w latach 1941 – 1943. Niem-
cy nie wyrazili zgody na dalsze istnienie szko³y, ale
udzielili zezwolenia na utworzenie filii pielêgniarek
œwieckich w szkole dla zakonnic.

Za zgod¹ S. Wandy ¯urawskiej – dyrektorki
szko³y Teresa Kulczyñska prowadzi³a tajne naucza-
nie po³o¿nictwa. Szko³a sta³a siê pierwsz¹ w Polsce
Szko³¹ Pielêgniarsko-Po³o¿nicz¹. Z chwil¹ wybu-
chu powstania wszystkie szko³y zosta³y zamkniête.

Po wyzwoleniu Krakowa T. Kulczyñska razem
z A. Rydlówn¹ i grupa instruktorek, przyst¹pi³a do
reaktywacji Uniwersyteckiej Szko³y Pielêgniarstwa.
Od 1946 r. by³a w niej wicedyrektork¹ i kierownicz-
k¹ szkolenia teoretycznego. Wyró¿nia³a siê obiekty-
wizmem. Wprowadzone przez ni¹ zasady nauczania
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Teresa Kulczyñska (1894-1992) 

Ryc. Pierwsza po prawej siedzi T. Kulczyñska wœród rannych
¿o³nierzy
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Urodzi³a siê 7.12.1892 r. w £odzi. Z domu i ze
szko³y wynios³a uczucie gor¹cego patriotyzmu oraz
g³êbokie poczucie odpowiedzialnoœci spo³ecznej.
Z chwil¹ wybuchu I wojny œwiatowej podjê³a pracê
sanitariuszki w punkcie sanitarnym na dworcu ko-
lejowym warszawsko-wiedeñskim, a w 1918 roku
w poci¹gu sanitarnym. 

Po odzyskaniu niepodleg³oœci jej doœwiadczenia
zosta³y wykorzystane do pracy w Wydziale Sanitar-
nym Sztabu Generalnego w Warszawie 1919 r., a na-
stêpnie w Szpitalu Ujazdowskim. Nie ustawa³a w d¹-
¿eniu do podnoszenia poziomu pielêgniarstwa i w³a-
snego rozwoju. Jako jedna z pierwszych kandydatek
ukoñczy³a powsta³¹ w 1921 r. Warszawsk¹ Szko³ê
Pielêgniarstwa. Nastêpnie pracowa³a w Poradni
PrzeciwgruŸliczej przy ulicy Barskiej w Warszawie,
pe³ni³a funkcjê prze³o¿onej, szkoli³a pielêgniarki.
Odby³a stypendium szkoleniowe w zakresie pielê-
gniarstwa spo³ecznego na Uni-
wersytecie w Toronto i praktyki
w ró¿nych miastach Kanady
i Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki. Po powrocie do kraju
w 1926 r. rozpoczê³a pracê
w Departamencie S³u¿by Zdro-
wia w nowo utworzonym Refe-
racie Pielêgniarstwa Minister-
stwa Spraw Wewnêtrznych. Za-
kres jej obowi¹zków by³ bardzo
rozleg³y i obejmowa³ sprawy
szkolnictwa, kadrowe, organiza-
cjê pracy, dokszta³canie i dosko-
nalenie personelu. D¹¿y³a do
zwiêkszenia liczby szkó³ i pielê-
gniarek, których w odrodzonej
ojczyŸnie by³o zbyt ma³o. Dziêki
jej wysi³kom i wspó³dzia³aniu
z Polskim Stowarzyszeniem Pie-
lêgniarek Zawodowych zosta³a

uchwalona pierwsza Ustawa o Pielêgniarstwie w 1935
r. By³o to ogromne osi¹gniêcie i wielka zas³uga Marii
Babickiej-Zachertowej. Utrzymywa³a sta³y kontakt
z Miêdzynarodow¹ Rad¹ Pielêgniarek zdobywaj¹c
uznanie i wysok¹ ocenê dla pielêgniarstwa w Polsce.
Dziêki wspó³pracy Referatu Pielêgniarstwa z Funda-
cj¹ Rockefellera pielêgniarki polskie otrzymywa³y
stypendia na szkolenia zagraniczne, a tak¿e pozyski-
wano fundusze na budowê szkó³ i ich wyposa¿enie. 

W okresie II wojny œwiatowej Maria Babicka-
Zachertowa zaanga¿owa³a siê w dzia³ania konspi-
racyjne Armii Krajowej. Wspó³pracowa³a w zakre-
sie szkolenia sanitariuszek, niesienia doraŸnej po-
mocy rannym oraz ofiarnie pomaga³a w ukrywaniu
¯ydów. Zosta³a rozstrzelana wraz z mê¿em
7.08.1944 r. w Warszawie.

Poœmiertnie zosta³a odznaczona Medalem im.
Florence Nightingale.

pielêgniarstwa dostosowane by³y zawsze do real-
nych mo¿liwoœci szpitali i klinik. W 1950 r. podjê³a
pracê w Instytucie GruŸlicy, któr¹ zakoñczy³a po
przejœciu na rentê w 1963 r. 

Teresa Kulczyñska mia³a du¿e zas³ugi w tworze-
niu pielêgniarstwa profesjonalnego i kszta³towaniu
œwiadomoœci zawodowej pielêgniarek. W okresie
miêdzywojennym dzia³a³a w Polskim Stowarzysze-
niu Pielêgniarek Zawodowych pe³ni¹c w nim funk-
cjê wiceprezeski, sekretarki i cz³onkini Komisji
Wychowawczej. Wspó³pracowa³a z redakcj¹ mie-

siêcznika Pielêgniarka Polska, umieœci³a w nim
wiele artyku³ów. By³a autork¹ i wspó³autork¹ pod-
rêczników pielêgniarskich. Wspólnie z Hann¹
Chrzanowsk¹ opracowa³a pierwszy podrêcznik
„Zabiegi pielêgniarskie” (d¹¿y³a do ujednolicenia
metod wykonywania zabiegów). Opracowany przez
ni¹ podrêcznik „Pielêgniarstwo ogólne”, by³ wielo-
krotnie wznawiany i przet³umaczony na jêzyk rosyj-
ski dla szkó³ w Mongolii.

Odznaczona m.in. Krzy¿em Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski i Medalem Edukacji Narodowej. 

Maria Babicka-Zachertowa (1892 – 1944)

Ryc. Pierwsza od prawej Maria Babicka-Zachertowa podczas
otwarcia Katolickiej szko³y Pielêgniarstwa w Poznaniu 1936 r.



Urodzona w 1865 r. Od chwili wybuchu I wojny
œwiatowej Wanda Idzikowska z wielkim poœwiêce-
niem pracowa³a na stacjach opatrunkowych dzia³a-
j¹cych w ramach zadañ Polskiego Komitetu Pomo-
cy Sanitarnej powo³anego 29 sierpnia 1914 r.
w Warszawie (zabór rosyjski). Od 1914 r. pracowa-
³a w wojskowych formacjach sanitarnych, organizu-
j¹c kursy sanitarne dla wojska. Pi¹tego sierpnia
1915 roku wojska niemieckie wkroczy³y do Warsza-
wy. ¯o³nierze dotychczasowego okupanta – cara
Rosji, uciekaj¹c niszczyli miasto. Palili dworce
i mosty. Sp³on¹³ dworzec Petersburski i Terespol-
ski. Mosty Poniatowskiego, Kierbedzia i przy Cyta-
deli zosta³y wysadzone. Wanda w niezwykle trud-
nych warunkach organizowa³a i udziela³a pomocy
rannym. Jej ofiarnoœæ i zdolnoœci organizacyjne zo-
sta³y zauwa¿one. Otrzyma³a w 1917 r. powo³anie
na stanowisko prze³o¿onej Szpitala Polskiego Ko-
mitetu Pomocy Sanitarnej w Warszawie. Na tym
stanowisku pozosta³a do roku 1922. Pracowa³a
z prawdziwym oddaniem w ekstremalnych warun-
kach maj¹c bardzo nieliczn¹ kadrê medyczn¹. Mi-
mo wielkiego obci¹¿enia obowi¹zkami rozpoczê³a
szkolenia. Organizowa³a i kierowa³a kursami pielê-

gniarskimi dla wolontariuszy (1918-1920). Efektem
jej pracy, zdolnoœci pedagogicznych by³o przeszko-
lenie oko³o 1500 osób, które zasili³y kadry sanitar-
ne w Armii Polskiej. Jej postawa, umi³owanie za-
wodu budzi³y respekt. W 1922 roku zosta³a powo-
³ana przez kierownictwo Polskiego Czerwonego
Krzy¿a na stanowisko dyrektorki „Ogniska Pielê-
gniarek”. Jej zadaniem by³o organizowanie i pro-
wadzenie kursów uzupe³niaj¹cych dla pielêgniarek
Czerwonego Krzy¿a. Trwa³y one od 3-9 miesiêcy.
Dziêki jej talentowi pedagogicznemu, rozumieniu
potrzeb kraju i znakomitym zdolnoœciom organiza-
cyjnym, pracê w szpitalach wojskowych podjê³o 168
dobrze przygotowanych pielêgniarek. Wanda Idzi-
kowska swoje umi³owanie Ojczyzny i wolê kolejnej
walki o jej niepodleg³oœæ wykaza³a podczas II woj-
ny œwiatowej. 

Podczas powstania warszawskiego pod ps. „Be-
ata” dzia³a³a w II obwodzie na ¯oliborzu „¯ywi-
ciel” plut. 283. 

Wanda Idzikowska za zas³ugi dla rozwoju pielê-
gniarstwa polskiego i ruchu czerwonokrzyskiego
Medalem im. Florence Nightingale zosta³a odzna-
czona 12 maja 1931 r.
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Wanda Idzikowska (1865 – 1933) 

Urodzi³a siê w Przemyœlu 1894 r. Tam ukoñczy-
³a 6 klas gimnazjum i dwuletni kurs sanitarny orga-
nizowany przez PCK we Lwowie. Od 1914 praco-
wa³a jako pielêgniarka opiekuj¹c siê rannymi
i chorymi w szpitalach Czerwonego Krzy¿a w Le-
opolu i jako wieloletnia prze³o¿ona pielêgniarek
w Sanatorium PCK we Lwowie. Podczas obrony
Lwowa (1918), gdy sanatorium zosta³o pozbawio-
ne kontaktu z dyrekcj¹ i pozostawione samo sobie,
z w³asnej inicjatywy przejê³a odpowiedzialnoœæ
i kierowanie placówk¹. Pielêgniarka Józefina nie
opuœci³a swojego stanowiska. Nie dopuœci³a do
dezorganizacji pracy placówki i grabie¿y przez

wojska austriackie i ukraiñskie. Przygotowywa³a
miejsca dla rannych. Sanatorium usytuowane na
wzgórzu by³o ³atwym celem ostrza³u dla wroga.
Wkrótce zaczêli nap³ywaæ ranni i chorzy. Drama-
turgiê sytuacji podnosi³ brak œwiat³a i wody. M³o-
dziutka prze³o¿ona dawa³a pozosta³emu persone-
lowi przyk³ad odwagi, poœwiêcenia i opanowania.
Pracowa³a bez wytchnienia.

W maju 1927 r zosta³a odznaczona Medalem
Florence Nightingale. Ceremoniê wrêczenia meda-
lu uœwietnili sw¹ obecnoœci¹ przedstawiciele naj-
wy¿szych w³adz PCK: hr. Henryk Potocki, Anna
Paszkowska i hr. Maria Tarnowska.

Józefina Dudajek (1894 – ?)

Urodzi³a siê w 1896 r. Po zdaniu matury
w 1913 r. rozpoczê³a studia filozoficzne na Uniwer-
sytecie Lwowskim. Przerwa³ je wybuch I wojny
œwiatowej. Ukoñczy³a kurs sanitarny i podjê³a pra-
cê w lwowskim sanatorium Czerwonego Krzy¿a.
W latach 1918-1919 by³a sanitariuszk¹ w wojsku
i podczas pe³nienia s³u¿by zosta³a ranna. W czasie

Powstania Œl¹skiego w 1921 r. pracowa³a w poci¹-
gu sanitarnym udzielaj¹c pomocy rannym powstañ-
com. Od 1924 r. swoje losy zwi¹za³a z Warszaw¹,
gdzie pracowa³a w Poradni PrzeciwgruŸliczej.
Z przyczyn rodzinnych opuœci³a poradniê i podjê³a
pracê z ociemnia³ymi. Nauczy³a siê pisma Braille’a
i pisa³a ksi¹¿ki dla dzieci. Po wybuchu II wojny

Barbara Gliñska (1896 – 1968) 
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œwiatowej zg³osi³a siê do Szpitala Maltañskiego, za-
anga¿owa³a siê w jego organizacjê i pe³ni³a funkcjê
prze³o¿onej. Dzia³a³a w konspiracji, organizowa³a
tajne kursy sanitarne. W czerwcu 1943 r. po utwo-
rzeniu Komendy Dywersji Armii Krajowej w poro-
zumieniu z szefem Sanitariatu Kedywu kpt. dr
med. Cyprianem Sadowskim ps. „Skiba”, udziela³a
pomocy rannym, umieszcza³a ich w szpitalach, or-
ganizowa³a krwiodawstwo. Wszyscy w oddzia³ach
partyzanckich mieli oznaczon¹ grupê krwi. Dba³a
o do¿ywianie rannych i chorych, aby jak najszybciej
odzyskiwali si³y i zdrowie. Dziêki niej w Szpitalu
Maltañskim znajdowali pomoc chorzy na gruŸlicê
p³uc i ranni ¿o³nierze Polski Podziemnej. Tym któ-
rzy nie mogli wróciæ do domu ze wzglêdu na bez-
pieczeñstwo, organizowano pobyt w mieszkaniach
prywatnych zaufanych sympatyków, zwolenników
walki niepodleg³oœciowej. Pani Barbara organizo-
wa³a pomoc rannym uczestnikom najbardziej nie-

bezpiecznych akcji: zamachu na Kutscherê, akcji
pod Arsena³em czy zamachu na transport pieniê-
dzy przy ul. Senatorskiej. Bra³a udzia³ w ratowaniu
dzieci z Zamojszczyzny. Od wybuchu Powstania
Warszawskiego Szpital Maltañski zosta³ uznany
szpitalem wojskowym AK. Udzielano w nim pomo-
cy medycznej do 14 sierpnia 1944 r. W trakcie Po-
wstania Warszawskiego kilkakrotnie przenosi³a
chorych i rannych, zapewniaj¹c im bezpieczeñstwo
podczas ewakuacji szpitala. Nale¿a³a do najbar-
dziej wtajemniczonych i zaufanych osób w Sanita-
riacie Kedywu Warszawy.

Po kapitulacji razem ze szpitalem ewakuowa³a
siê do Piastowa, nastêpnie podjê³a ogromny trud
uruchomiania szpitala w Czêstochowie. 

Przez ca³e ¿ycie by³a oddana OjczyŸnie, ratowa-
niu zdrowia i ¿ycia potrzebuj¹cym i przeœladowa-
nym. Dwukrotnie odznaczona Krzy¿em Walecz-
nych (1939, 1959).

Urodzi³a siê w 1882 r. w Piotrkowie Trybunal-
skim. Tu na pocz¹tku wojny ukoñczy³a kurs samary-
tañski organizowany przez Rosyjski Czerwony
Krzy¿. Podczas I wojny œwiatowej pracowa³a w sta-
cjach sanitarnych organizowanych na dworcach ko-
lejowych w Warszawie przez Polski Komitet Pomo-
cy Sanitarnej. W czasie walk w 1919 r. w okolicach
Miñska pomaga³a rannym w Szpitalach Rosyjskiego

Czerwonego Krzy¿a, nara¿aj¹c siê bolszewickiej po-
licji. Pracowa³a w szpitalach wojskowych, opieko-
wa³a siê chorymi zakaŸnie. Przez personel i pacjen-
tów nazywana „nasz¹ mam¹”. Odznaczona zosta³a
Krzy¿em Walecznych, Medalem X-lecia Odzyska-
nia Niepodleg³oœci, Srebrnym Medalem Honoro-
wym II stopnia Polskiego Towarzystwa Czerwonego
Krzy¿a i Medalem Florence Nightingale w 1933 r.

Gronczyñska Jadwiga (1882 – 1943) 

Urodzona 23 lipca 1886 roku w Lublinie. Ukoñ-
czy³a Seminarium Nauczycielskie Sióstr Urszula-
nek w Tarnowie. Po szkole w latach 1904 – 1914
pracowa³a jako nauczycielka. Po wybuchu I wojny
œwiatowej wstêpuje w szeregi sióstr Czerwonego
Krzy¿a i jako ochotniczka koñczy kurs sanitarny.
W latach 1914 – 1916 pracowa³a w sanatorium
Czerwonego Krzy¿a i we Lwowskim Szpitalu Gar-
nizonowym, a nastêpnie w austriackim szpitalu po-
lowym na froncie galicyjskim, za co zostaje odzna-
czona medalem austriackiego Czerwonego Krzy¿a.
Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci pracuje
w szpitalach wojskowych w Warszawie, Grodnie
i Wilnie, pielêgnuj¹c z poœwiêceniem ¿o³nierzy
chorych na tyfus. W latach 1918 – 1922 pracowa³a
jako siostra oddzia³owa w szpitalach wojskowych:
Ujazdowskim w Warszawie oraz polowym Nr 301
w Grodnie i Wilnie. Mimo bogatych doœwiadczeñ
zawodowych zdobytych podczas wojny, wstêpuje

Helena Nagórska (1886 – 1974) 

Ÿród³o: https://www.1944.pl/powstancze-
biogramy/helena-nagorska,53081.html#1



do Warszawskiej Szko³y Pielêgniarskiej, któr¹ koñ-
czy w 1924 r. Rok póŸniej otrzymuje stypendium
Rockefellera, dziêki któremu przez rok pog³êbia
wiedzê na studiach w Stanach Zjednoczonych.

Po powrocie pe³ni funkcjê wicedyrektora War-
szawskiej Szko³y Pielêgniarstwa, a od 1929 r. dy-
rektora nowej szko³y pielêgniarskiej, utworzonej
przez Polski Czerwony Krzy¿. Dziêki jej wiedzy
i inicjatywie szko³a ta w krótkim czasie osi¹gnê³a
najwy¿szy poziom, daj¹c absolwentkom nie tylko
fachow¹ wiedzê, ale tak¿e kszta³tuj¹c ich charak-

tery. Za wzorowe prowadzenie szko³y, a tak¿e
pe³n¹ poœwiêcenia pracê podczas I wojny œwiato-
wej otrzyma³a w 1928 r. medal Florence Nightin-
gale. Od 1937 roku do koñca lipca 1944 r. nadzo-
rowa³a pracê Polskiego Towarzystwa Przeciw-
gruŸliczego. 

Po wojnie pe³ni³a funkcjê dyrektorki szko³y pie-
lêgniarstwa w Zabrzu, a nastêpnie we Wroc³awiu.
Po przejœciu na emeryturê przenios³a siê do Krako-
wa, gdzie nadal pracowa³a w zawodzie, w przy-
chodni dzielnicowej. Zmar³a w 1974 roku. 
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Urodzi³a siê 13 czerwca 1892 r. w Warszawie.
Z chwil¹ wybuchu wojny w 1914 r. zg³osi³a siê ja-
ko ochotniczka do Polskiego Komitetu Pomocy
Sanitarnej w celu odbycia kursu sanitarnego. Jed-
noczeœnie podjê³a obowi¹zki sanitariuszki na
Dworcu Petersburskim (obecnie Dworzec Wileñ-
ski) w Warszawie, gdzie troskliwie opiekowa³a siê
rannymi. Komitet obj¹³ sw¹ dzia³alnoœci¹ ca³y za-
bór rosyjski. Wojna przechodzi³a ró¿ne fazy ³¹cz-
nie z okupacj¹ niemieck¹ i rz¹dem genera³a Bese-
lera w Warszawie. Sanitariuszki pracowa³y w bar-
dzo prymitywnych i ciê¿kich warunkach. Panowa³
g³ód i epidemie, brakowa³o sprzêtu, leków i mate-
ria³u opatrunkowego. Janina Dudtkiewicz wyró¿-
nia³a siê wyj¹tkow¹ sprawnoœci¹ i zdolnoœciami
organizacyjnymi. Dlatego powierzono jej funkcjê
starszej siostry. Od kwietnia 1916 r. nadzorowa³a
równie¿ oddzia³ ¿ywnoœciowy punktu warszaw-
skiego. Rok póŸniej podjê³a pracê w Permskim
Lazarecie Rosyjskiego Czerwonego Krzy¿a na Po-
lesiu we wsi Kraje. Dzia³a³a te¿ w nowo powsta³ej
grupie pielêgniarek przyuczonych, zwanych sio-
strami mi³osierdzia. Polskie siostry pracowa³y
w prymitywnych i ciê¿kich warunkach. Panowa³
g³ód i epidemie czerwonki i tyfusu. Przybywa³y
transporty rannych. Janina Dudtkiewicz otacza³a
ich troskliw¹ opiek¹, Trwa³a na swym posterunku
dzieñ i noc, wysoko oceniana przez chorych
i zwierzchników. Od 3 maja 1919 do 10 kwietnia
1921 by³a zatrudniona w Szpitalu Ewakuacyjnym
Nr 5, a nastêpnie jako instrumentariuszka w Szpi-
talu Wojska Polskiego w £umieñcu. By³a prze³o-
¿on¹ sióstr PCK w Grodnie, a od paŸdziernika
1922 r. w Wilnie, w Klinice Chirurgicznej Uniwer-
sytetu Stefana Batorego. Z tego okresu pozosta³y
opinie wydane o niej przez ówczesne w³adze woj-
skowe m.in. szefa sanitarnego pp³. lek. Ordy³ow-
skigo, ordynatora kpt. lek. Goldsztejnera i ko-
mendanta szpitala kpt. lek. Ceceniowskiego.

Wszystkie podkreœlaj¹ Jej wybitne umiejêtnoœci
zawodowe, doskona³¹ organizacjê pracy, znajo-
moœæ zasad aseptyki, zrêcznoœæ manualn¹ w czasie
asystowania przy operacjach. Ca³y czas zwi¹zana
by³a z lecznictwem wojskowym.

Odesz³a z Kliniki na w³asne ¿¹danie w zwi¹zku
z oddzieleniem sali operacyjnej Kliniki od sali
Oddzia³u Wojskowego i pozosta³a nadal w s³u¿bie
tego Oddzia³u. Tu równie¿ da³a siê poznaæ jako
wybitna instrumentariuszka. Lata miêdzywojenne
to okres budowy nowej Ojczyzny po wielu latach
niewoli.

Pani Janina zaanga¿owa³a siê w kszta³cenie
sióstr PCK w Wilnie. By³a dla uczennic wielkim
autorytetem. Dba³a o wszechstronny rozwój wy-
chowanek. Organizowa³a im ¿ycie kulturalne
a tak¿e pomaga³a w uzupe³nianiu ogólnej eduka-
cji. Ca³y czas podnosi³a te¿ w³asne kwalifikacje.
Egzamin pañstwowy uprawniaj¹cy do wykonywa-
nia praktyki pielêgniarskiej. z³o¿y³a w Wilnie 6 li-
stopada 1937 r. Tam te¿ ukoñczy³a kurs jêzyka an-
gielskiego w Selley’s Institute, gra³a na fortepia-
nie, uprawia³a sporty. W Wilnie zasta³ j¹ wybuch II
wojny œwiatowej i tu, a¿ do jej zakoñczenia pe³ni³a
ofiarnie sw¹ s³u¿bê, pocz¹tkowo w szpitalu cywil-
nym a póŸniej wojskowym. W 1945 r. podjê³a pra-
cê w Nadzwyczajnym Komitecie do Walki z Epide-
miami. Zosta³a zatrudniona jako higienistka przy
Pañstwowym Urzêdzie Repatriacyjnym na stepie
w Psim Polu. Do Warszawy powróci³a w styczniu
1946 r. tu czu³a siê najbardziej potrzebna. W Miej-
skim Szpitalu nr 1 przy ul. Kopernika w oddziale
chirurgii urazowej pe³ni³a funkcjê instrumenta-
riuszki oraz przez pewien czas pielêgniarki od-
dzia³owej. W latach 1952 – 1966 r. by³a zatrudnio-
na w Lecznicy Ministerstwa Zdrowia i Opieki
Spo³ecznej na stanowisku kierowniczki bloku
operacyjnego. Przesz³a na emeryturê po blisko
szeœædziesiêcioletniej pracy pielêgniarskiej, której

Janina Dutkiewicz (1892 – 1982) 
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Marsz, marsz Polonia

Jeszcze Polska nie zginê³a,
kiedy my ¿yjemy.
co nam obca przemoc wziê³a,
szabl¹ odbierzemy.
Marsz, marsz Polonia
marsz dzielny narodzie,
odpoczniemy po swej pracy
w ojczystej zagrodzie.
Przejdziem Wis³ê, przejdziem Wartê,
bêdziem Polakami,
da³ nam przyk³ad Bonaparte,
jak zwyciê¿aæ mamy.
Marsz, marsz Polonia...
Ju¿ tam ojciec do swej Basi
mówi zap³akany:
„S³uchaj jeno, pono nasi
bij¹ w tarabany.”

Marsz, marsz Polonia...

Bracia do bitwy
muz. Karol Kurpiñski

Bracia do bitwy nadszed³ czas,
tr¹ba do boju wzywa nas,
do boju! do boju!
Poœpieszajmy wraz!
Zdradny s¹siad myœl natê¿y³,
jakby zniszczyæ polskie plemiê,
wzi¹³ w opiekê, uciemiê¿y³,
rwa³ na czêœci nasz¹ ziemiê.
W m³od¹ d³oñ, chwyæmy broñ,
zniknie moc tyrana!
Bij, œpiewaj o wolnoœci,
a przy nas wygrana!
Ka¿dy odwa¿nie czo³o staw!
IdŸmy w obronie naszych praw,

Do boju! Do boju!
Za œwiêtoœæ naszych praw!
Srodze przemoc nas gnêbi³a,
podeptano nasze prawa,
ojców naszych, nasza s³awa
poœmiewiskiem wrogów by³a.
W mœciw¹ d³oñ...
Precz st¹d tyranie, precz st¹d, precz!
Bracia, wolnoœci wznieœmy miecz!
Do broni, do broni!
Za wolnoœæ wznieœmy miecz!
Ufnoœæ znik³a miêdzy nami,
nagradzano przeniewierstwa,
otaczano nas szpiegami.
uprawiano fa³sz i Ÿdzierstwa.
W mœciw¹ d³oñ...

Rota
s³. Maria Konopnicka
muz. Feliks Nowowiejski

Nie rzucim ziemi sk¹d nasz ród
nie damy pogrzeœæ mowy,
Polski my naród, polski lud,
królewski szczep piastowy.
Nie damy by nas gnêbi³ wróg,
tak nam dopomó¿ Bóg! (bis)
Do krwi ostatniej kropli z ¿y³
broniæ bêdziemy ducha,
a¿ siê rozpadnie w proch i w py³
krzy¿acka zawierucha.
Twierdz¹ nam bêdzie ka¿dy próg
tak nam dopomó¿ Bóg! (bis)
Nie bêdzie Niemiec plu³ nam w twarz,
ni dzieci nam germani³
orê¿ny stanie hufiec nasz,
duch bêdzie nam hetmani³
Pójdziem, gdy zabrzmi z³oty róg-
Tak nam dopomó¿ Bóg? (bis)

Podsumowuj¹c pragniemy zaznaczyæ, ¿e przedstawione w artykule pielêgniarki to zaledwie maleñka
ich liczba spoœród armii kobiet, które w obliczu tragicznych losów Ojczyzny wybra³y zawód pielêgniarki
z patriotycznego obowi¹zku i potrzeby serca. 

Piœmiennictwo: Akta osobowe w zbiorach Centralnego Archiwum Pielêgniarek i Po³o¿nych. 

poœwiêci³a ca³e swoje ¿ycie. Zmar³a w lipcu 1982 r.
i pochowana zosta³a w grobowcu rodzinnym na
Pow¹zkach. Za sw¹ ofiarn¹ pracê otrzyma³a liczne
odznaczenia i medale, wœród nich: Medal pami¹t-

kowy za udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej w la-
tach 1918-1921, Medal Zielony na wstêdze œw.
W³odzimierza oraz Odznakê Rosyjskiego Czerwo-
nego Krzy¿a.

PIEŒNI PATRIOTYCZNE



Warszawianka
s³. Casimir Francois Delavigne,
przek³. Karol Sienkiewicz,
muz. Karol Kurpiñski

Oto dziœ dzieñ krwi i chwa³y,
oby dniem wskrzeszenia by³!
W têczê Franków Orze³ Bia³y
patrz¹c lot swój w niebo wzbi³.
S³oñcem lipca podniecany
wo³a na nas z górnych stron:
„Powstañ Polsko, zrzuæ kajdany!
Dziœ twój tryumf albo zgon!” 
Hej, kto Polak na bagnety!
¯yj, swobodo, Polsko, ¿yj!
Takim has³em cnej podniety
Tr¹bo nasza wrogom grzmij!
Droga Polsko, dzieci twoje 
Dziœ szczêœliwych dosz³y chwil 
niŸli, gdy ich s³awne boje
wieñczy³ Kremlin Tybr i Nil.
Lat dwadzieœcia nasze mê¿e 
los po obcych ziemiach sia³,
dziœ, o Matko, kto polê¿e,
na twym ³onie bêdzie spa³.

Hej, kto Polak…
Tocz Polaku, bój zaciêty,
ulec musi dumny car,
poka¿ jemu pierœcieñ œwiêty,
nieulêk³ych Polek dar.
Niech to god³o œlubów drogich
wrogom naszym wró¿y grób.
Niech krwi¹ zlane w bojach srogich
nasz z wolnoœci¹ œwiadczy œlub.

Hej, kto Polak…
O Francuzi! Czy¿ bez ceny
rany nasze dla was s¹?
Spod Marengo, Wagram, Jeny,
Drezna, Lipska, Waterloo?
Œwiat was zdradza³, my dotrwali,
œmieræ czy tryumf, my – gdzie wy!
Bracia! My wam krew dawali,
dziœ wy dla nas nic – prócz ³zy?

Hej, kto Polak…
Grzmijcie, bêbny, ryczcie, dzia³a,

Dalej, dzieci, w gêsty szyk!
Wiedzie hufce wolnoœæ, chwa³a,
tryumf b³yska w ostrzu pik!
Leæ, nasz Orle, w górnym pêdzie,
s³awie, Polsce, œwiatu s³u¿!
Kto prze¿yje wolnym bêdzie,
Kto umiera wolny ju¿.

Hej, kto Polak…

Trzeci maj
s³. Rajnold Suchodolski

Witaj majowa jutrzenko,
œwieæ naszej polskiej krainie,
ucieszmy ciebie piosenk¹
przy hulance i przy winie.
Witaj Maj, piêkny Maj,
Polaków b³ogi raj!
Nierz¹d braci naszych cisn¹³,
gnuœnoœæ w rêku króla spa³a,
a w tem Trzeci Maj zab³ysn¹³
i ca³a Polska powsta³a.
Wiwat Maj, piêkny Maj
Wiwat wielki Ko³³¹taj!
Tam w £azienkach jest ruina,
w której Polak pamiêæ chowa³,
tam za czasów Konstantyna
szpieg na nasze ³zy czatowa³.
I gdy nadszed³ Trzeci Maj,
kajdanami brzêcza³ kraj.
W piersiach rozpacz uwiêziona
w listopadzie wstrz¹s³a serce,
wstaje Polska z grobu ³ona,
pierzchaj¹ dumni morderce.
B³ysn¹³ znowu Trzeci Maj
i ju¿ wolny b³ogi kraj.

Pierwsza brygada – marsz I Brygady 
i Legionów Polskich
s³owa: p³k Andrzej Ha³aciñski i oficer legionów 
Tadeusz Biernacki
muzyka: kpt. Andrzej Brzuchal-Sikorski

Legiony to ¿o³nierska nuta,
legiony to straceñców los.
Legiony to ¿o³nierska buta,
legiony to ofiarny stos.

My pierwsza brygada 
strzelecka gromada.
Na stos rzuciliœmy 
nasz ¿ycia los,
Na stos, na stos!

O, ile¿ m¹k, ile¿ cierpienia,
a ile¿ krwi, wylanych ³ez,
pomimo to nie ma zw¹tpienia,
dodawa³ si³ wêdrówki kres.
My pierwsza brygada…
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Maszeruj¹ strzelcy
s³. i muz. Leon £uskino

Nie nosz¹ lampasów lecz szary ich strój,
nie nosz¹ ni srebra, ni z³ota,
lecz w pierwszym szeregu pod¹¿a na bój,/2x
piechota, ta szara piechota.
Maszeruj¹ strzelcy, maszeruj¹,
Karabiny b³yszcz¹, szary strój,
a przed nimi drzewa salutuj¹,
bo za nasz¹ Polskê id¹ w bój!
Id¹, a w s³oñcu ko³ysze siê stal,
dziewczêta zerkaj¹ zza p³ota,
a oczy ich dumnie utkwione s¹ w dal,
piechota, ta szara piechota.
Maszeruj¹ strzelcy, maszeruj¹…
Nie graj¹ im surmy, nie huczy im róg,
a œmieræ im pod stopy siê miota,
lecz w pierwszy szeregu pod¹¿a na bój,
piechota, ta szara piechota.
Maszeruj¹ strzelcy, maszeruj¹…

U³ani, u³ani… 

U³ani, u³ani, malowane dzieci,
niejedna panienka za wami poleci.
Hej, hej, u³ani, malowane dzieci,
niejedna panienka za wami poleci.
Niejedna panienka i niejedna wdowa,
za wami, u³ani, polecieæ gotowa.
Hej, hej, u³ani, i niejedna wdowa,
za wami, u³ani, polecieæ gotowa.
Jedzie u³an, jedzie, szabl¹ pobrzêkuje,
uciekaj dziewczyno, bo ciê poca³uje.
Hej, hej, u³ani, szabl¹ pobrzêkuje,
uciekaj dziewczyno, bo ciê poca³uje.

Rozkwitaj¹ p¹ki bia³ych ró¿
s³. Kazimierz Wroczyñski, 
muz. Mieczys³aw Kazar-S³obucki

Rozkwitaj¹ p¹ki bia³ych ró¿,
wróæ, Jasieñku, z tej wojenki wróæ.
Wróæ, uca³uj, jak za dawnych lat, 
dam ci za to ró¿y najpiêkniejszy kwiat./ x2
K³ad³am ci ja id¹cemu w bój,
bia³¹ ró¿ê na karabin twój,
nimeœ odszed³, Jasiuleñku st¹d,
nimeœ próg przest¹pi³, kwiat na ziemi zwi¹d³./ x2
Ponad stepem nieprzejrzana mg³a,
wiatr w burzanach cichuteñko ³ka,
przysz³a zima, opad³ ró¿y kwiat,

poszed³ w œwiat Jasieñko, zgin¹³ za nim œlad./ x2
Ju¿ przekwit³y p¹ki bia³ych ró¿,
przesz³o lato, jesieñ, zima ju¿,
có¿ ci teraz dam, Jasieñku, hej,
gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej?/ x2
Jasieñkowi nic nie trzeba ju¿,
bo mu kwitn¹ p¹ki bia³ych ró¿;
tam pod jarem, gdzie w wojence pad³,
wyrós³ na mogile bia³ej ró¿y kwiat./ x2

Pieœñ o Wodzu mi³ym (Jedzie, jedzie
na Kasztance)
s³. Wac³aw Kostek- Biernacki

Jedzie, jedzie na kasztance, na kasztance 
siwy strzelca strój. (bis)
Hej, hej, komendancie mi³y wodzu mój. (bis)
Gdzie twój ubiór jeneralski, jeneralski
z³otem szywany? (bis)
Hej, hej, komendancie, wodzu kochany. (bis)
Pójdziem z tob¹ po zwyciêstwo, po zwyciêstwo
Poprzez krew i znój. (bis)
Hej, hej, komendancie mi³y wodzu mój. (bis)

Przybyli u³ani pod okienko
s³. Feliks Gwi¿d¿

Przybyli u³ani pod okienko
Przybyli u³ani pod okienko
Stukaj¹, pukaj¹, puœæ panienko (bis)
O Jezu, a có¿ to za wojacy
o Jezu, a có¿ to za wojacy?
Otwieraj, nie bój siê, my czwartacy (bis)
Przyszliœmy napoiæ nasze konie
przyszliœmy napoiæ nasze konie
Za nami piechoty pe³ne b³onie (bis)

Morze, nasze morze 
s³. i muz. Adam Kowalski

Chocia¿ ka¿dy z nas jest m³ody,
lecz go starym wilkiem zw¹,
my stra¿nicy Wielkiej Wody,
marynarze polscy to.
Morze, nasze morze!
Wiernie ciebie bêdziem strzec.
Mamy rozkaz ciê utrzymaæ,
albo na dnie, na dnie twoim lec,
albo na dnie z honorem lec.
¯adna si³a, ¿adna burza
nie odbierze Gdyni nam, 



w³asna flota, choæ niedu¿a,
strze¿e czujnie portu bram.

Morze, nasze morze…

P³ynie Wis³a, p³ynie 

P³ynie Wis³a, p³ynie 
po polskiej krainie, 
a dopóki p³ynie,
Polska nie zaginie!
Zobaczy³a Kraków, 
wnet go pokocha³a, 
a w dowód mi³oœci 
wstêg¹ opasa³a. 
Chocia¿ siê schowa³a 
w Niepo³omskie lasy 
i do morza wpada, 
p³ynie, jak przed czasy. 
Nad moj¹ kolebk¹ 
matka siê schyla³a 
I mówiæ pacierza
wczeœnie naucza³a. 
„Ojcze nasz” i „Zdrowaœ”
I sk³ad apostolski, 
bym do samej œmierci
kocha³ naród polski. 

Bo ten naród polski 
ma ten urok w sobie; 
kto go raz pokocha³, 
nie zapomnia³ w grobie.

Jak d³ugo w sercu naszym 
s³. Konstanty Krum³owski

Jak d³ugo w sercu naszym,
choæ kropla polskiej krwi,
jak d³ugo w rêku naszym
ognista szabla lœni.
Staæ bêdzie kraj nasz ca³y,
staæ bêdzie Piastów gród,
zwyciê¿y Orze³ Bia³y,
zwyciê¿y polski lud.
Jak d³ugo z gór karpackich
brzmi polskiej pieœni ton,
jak d³ugo na Wawelu
Zygmunta bije dzwon.
Staæ bêdzie...
Jak d³ugo œwiêta wiara
O¿ywia polsk¹ krew,
Staæ bêdzie Polska stara,
Ba ka¿dy Polak lew.
Staæ bêdzie...
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Pierwsz¹ szko³¹ pielêgniarstwa w Warszawie zor-
ganizowan¹ po odzyskaniu niepodleg³oœci Polski by³a
Warszawska Szko³a Pielêgniarstwa otwarta w 1921
roku. Jej powstanie zawdziêczamy inicjatywie Ignace-
go i Heleny Paderewskich oraz Henryka Sienkiewi-
cza, którzy reprezentowali Paryski Komitet Narodo-
wego Odrodzenia Polski na terenie Stanów Zjedno-
czonych, prowadzili dzia³alnoœæ propagandow¹ na
rzecz odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Pozy-
skali do tej sprawy znaczn¹ grupê przedstawicieli Po-
lonii amerykañskiej. Powrócili do Polski w 1918 roku.
W krótkim czasie dokonali oceny opieki zdrowotnej.
Stwierdzili brak wyszkolonych pielêgniarek, bardzo
z³y stan opieki w szpitalach oraz koniecznoœæ podjê-
cia dzia³alnoœci profilaktycznej. Zwrócili siê z proœb¹
o pomoc w zorganizowaniu nowoczesnego pielê-
gniarstwa do Dorothey Hughes – córki przyjació³ ze
Stanów Zjednoczonych, amerykanki pielêgniarki po-
chodzenia polskiego. Dorothea przyby³a do Polski

i uzna³a za pilne utworzenie nowoczesnej szko³y pie-
lêgniarstwa. Na jej wniosek delegat Amerykañskiego
Czerwonego Krzy¿a w czerwcu 1920 roku przeprowa-
dzi³ rozmowy z przedstawicielami: Ministerstwa
Zdrowia Publicznego, Magistratu m. st. Warszawy,
Wydzia³u Lekarskiego UW i Polskiego Czerwonego
Krzy¿a, które to organizacje w³¹czy³y siê do planu or-
ganizacji szko³y. Utworzono Fundacjê Warszawska
Szko³a Pielêgniarstwa. Wœród darczyñców znaleŸli
siê: Dorothea Hughes, która przekaza³a z w³asnych
funduszy 50 000 dolarów, Amerykañski Czerwony
Krzy¿ (ARC), Fundacja Rockefellera. 

Wizja rozpoczêcia profesjonalnego kszta³cenia pie-
lêgniarek stawa³a siê coraz bardziej realna. Polski
Czerwony Krzy¿ przeznaczy³ na potrzeby szko³y dwa
pawilony na terenie szpitala przy ulicy Smolnej 6. Wy-
posa¿enie szko³y, jak równie¿ bieliznê, poœciel i sprzêt
kuchenny ofiarowa³ Amerykañski Czerwony Krzy¿.
Problemem by³ jednak brak kadry pedagogicznej.

Warszawska Szko³a Pielêgniarstwa (WSP) 
1921 – 1945 przy ulicy Koszykowej 78 w Warszawie, 
1945 – 1950 w Gdañsku



Z pomoc¹ pospieszy³ Amerykañski Czerwony Krzy¿.
Miss C. Noyes, dyrektorka Biura Pielêgniarskiego
w Waszyngtonie stanowisko dyrektorki szko³y powie-
rzy³a Helen Lillian Bridge, pielêgniarce, Amerykan-
ce maj¹cej du¿e doœwiadczenie w zakresie organiza-
cji szkolnictwa i administracji. Helen przyjecha³a do
Warszawy 5 maja 1921 roku. Z ogromnym entuzja-
zmem przyst¹pi³a do organizacji szko³y. Promowa³a
w prasie nieznany wówczas w naszym spo³eczeñstwie
zawód pielêgniarki. Nawi¹za³a kontakty z w³adzami
polskimi, dopilnowa³a remontów, wyposa¿enia szko-
³y, opracowa³a programy nauki, regulamin ¿ycia s³u-
chaczek w internacie.
Kryteria przyjêcia do
szko³y by³y jasno sprecy-
zowane. Kandydatki po-
winny mieæ ukoñczone
21 lat, co najmniej 6 klas
gimnazjum oraz dobry
stan zdrowia. Mieszka-
nie w internacie by³o ob-
ligatoryjne. Zaintereso-
wanie szko³¹ by³o du¿e.

Warszawska Szko³a
Pielêgniarstwa szkoli³a
przysz³e pielêgniarki ko-
rzystaj¹c z wzorców an-
gloamerykañskich, sta-
wiaj¹c wysokie wymaga-
nia dotycz¹ce postaw i zachowañ etycznych. Warto-
œci, które wpajano uczennicom zosta³y wypisane na
broszce szko³y: „Wiedza, Wiara, S³u¿ba, Ojczyzna”.
Szko³a przygotowa³a kadry ofiarnych, wysoko wykwa-
lifikowanych pielêgniarek, otwartych na idee nowo-
czesnej opieki nad zdrowiem cz³owieka. Pragnieniem
dyrekcji by³a poprawa warunków nauczania i bytu
uczennic. Helen Bridge podjê³a starania o budowê
nowej szko³y. Ju¿ w 1922 roku Fundacja Rockefelle-
ra ofiarowa³a na budowê gmachu 100 000 dolarów,
resztê uzupe³ni³ Rz¹d Polski i prywatni ofiarodawcy
w tym Zofia Szlenkierówna. Na wyposa¿enie nowej
szko³y miasto przyzna³o kredyty w wysokoœci oko³o
100 000 z³.

W kwietniu 1929 roku szko³a przenios³a siê do
w³asnego gmachu przy ulicy Koszykowej 78. Tu
oprócz sal wyk³adowych i æwiczeniowych, zaplecza
naukowego, administracyjnego i gospodarczego,
mieœci³ siê równie¿ internat, w którym w 1-2 osobo-
wych pokojach mieszka³o 150 uczennic. Praktykê
s³uchaczki odbywa³y w szpitalu Dzieci¹tka Jezus
przy ulicy Nowogrodzkiej, w szpitalu Karola i Marii,
w Ubezpieczalni Spo³ecznej i w domach chorych itp.
Absolwentki szko³y cieszy³y siê wysokim uznaniem
spo³ecznym i miêdzynarodowym.

Miss Bridge pozosta³a w szkole do 1928 roku. Od
1 grudnia tego roku Rada Fundacji powo³a³a na stano-
wisko dyrektorki Zofiê Szlenkier, która prowadzi³a
szko³ê do 1 grudnia 1936 roku, Prowadzenie szko³y
przekazano œwietnie przygotowanej do tej pracy Ja-
dwidze Romanowskiej – absolwentce I zespo³u War-
szawskiej Szko³y Pielêgniarstwa. Z chwil¹ wybuchu
II wojny œwiatowej czêœæ pomieszczeñ szko³y przezna-
czono na szpital dla rannych ¿o³nierzy polskich. Okres
okupacji szko³a przetrwa³a w bardzo trudnych i nie-
bezpiecznych warunkach. Dyrektorka dziêki swojej
m¹droœci i patriotyzmowi wybroni³a szko³ê przed kie-

rownictwem niemiec-
kim i zamkniêciem.
Szko³a do koñca pozo-
sta³a polska i niezale¿-
na, mimo ¿e w czasie
Powstania Warszaw-
skiego, gmach zosta³
zajêty przez Niemców
i ich rannych, co nie-
jednokrotnie stawia³o
dyrektorkê w bardzo
trudnych sytuacjach.
Szko³a w³¹cza³a siê
w konspiracjê i dzia³a-
nia podziemne i by³a
szañcem wielu walcz¹-
cych powstañców AK,

którzy otrzymywali tu pomoc, schronienie i przebywa-
li jako chorzy na fa³szywych papierach. Tu odby³a siê
akcja bojowa 3 batalionu pancernego „Golski”, w któ-
rej 12 ¿o³nierzy AK stoczy³o nierówn¹ walkê z Niem-
cami w gmachu Ministerstwa Komunikacji. W koñcu
paŸdziernika 1944 roku, nowe w³adze kraju nie zezwo-
li³y na dzia³alnoœæ szko³y, mimo ¿e dyrektorka natych-
miast szuka³a mo¿liwoœci jej reaktywowania.

Rada G³ówna Opiekuñcza przekaza³a Jadwidze
Romanowskiej kierownictwo Domu dla Dzieci
w Czarnym Dunajcu, dok¹d uda³a siê z du¿¹ grup¹
nauczycielek i uczennic. Liczy³a na szybki powrót do
Warszawy. Zabiega³a u w³adz polskich o zwrot gma-
chu przy ulicy Koszykowej 78 w Warszawie, zajêtego
na szpital wojskowy – bezowocnie.

Wówczas zg³osi³a Ministrowi Zdrowia propozycjê
otwarcia szko³y przy Akademii Medycznej w Gdañ-
sku, nie trac¹c nadziei na powrót do Warszawy.
Szko³a w Gdañsku powsta³a we wrzeœniu 1945 roku.
Zakoñczy³a sw¹ dzia³alnoœæ w 1950 roku wraz z po-
zbawieniem Jadwigi Romanowskiej stanowiska dy-
rektorki przez w³adze komunistyczne. S³uchaczki
koñcz¹c tê szko³ê otrzymywa³y dyplomy Warszaw-
skiej Szko³y Pielêgniarstwa.

Do dziœ pielêgniarki nie wróci³y do swego gmachu.

Siedziba Warszawskiej Szko³y Pielêgniarstwa – Ko-
szykowa 78 http://www.warszawa1939.pl/index.php?
r1=chalubinskiego_2&r3=0
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