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Krakowskie ambulatorium Stowarzyszenia Panien Ekonomek przy 
klasztorze ss. Miłosierdzia (Szarytek): pierwszy szpitalik na 6 łóżek przy 
ul. Warszawskiej 8 z chorymi i dwiema pielęgniarkami ze Zgromadzenia 
ss. Szarytek, ok. 1911 r. 

fotografia ze zbiorów Sióstr Dominikanek w Krakowie

Krakowskie ambulatorium Stowarzyszenia Panien Ekonomek przy 
klasztorze ss. Miłosierdzia (Szarytek): dr Adolf Klęsk przy zabiegu 
z siostrą szarytką (w kornecie) i pierwszymi świeckimi pielęgniarkami 
po krótkich kursach samarytańskich, ok. 1909 r. 

fotografia ze zbiorów Sióstr Dominikanek w Krakowie



Komitet Sapieżyński
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W styczniu 1915 r. z inicjatywy księcia metropolity Adama 
Stefana Sapiehy powstał Komitet Ratunkowy dla ludności 
dotkniętej klęską wojny, zwany również Książęco-Biskupim 
Komitetem lub Komitetem Sapieżyńskim. Statut Komitetu 
wykluczał jakąkolwiek działalność polityczną, natomiast określał 
jego filantropijny i chrześcijański charakter. W prace komitetu 
natychmiast zaangażowali się profesorowie Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, lekarze, studenci medycyny. Szybko powstały 
sekcje: doraźnej pomocy, opieki nad dziećmi, sanitarna, 
gospodarcza. Lekarze będący członkami wspierającymi mieli 
zgłaszać się na wezwanie Komitetu i pomagać wskazanym grupom 
ludności początkowo w Galicji, a później również na terenie 
Królestwa Polskiego.

Podstawową jednostkę organizacyjną sekcji stanowiły ruchome 
kolumny sanitarne, które dysponowały zaprzęgami konnymi. 
W zagrożonych miejscach organizowano centrale, które tworzyły 
szpitale epidemiczne lub ambulatoria. Do 1916 r. na terenach 
Galicji i Królestwa Polskiego opanowanych przez armię austriacką 
działały I, II i III kolumny. M.in. w Bielczy, Oleszycach, 
Zapałowie, Jeżowie, Kamieniu, Brzeziu i Rudniku zorganizowano 
szpitale epidemiczne, adaptując na ich potrzeby szkoły, kościoły 
czy wiejskie chaty. Tysiące mieszkańców zagrożonych terenów 
poddano masowym szczepieniom przeciwko ospie.

Personel jednej z grup I Kolumny 
Książęco-Biskupiego Komitetu: 

prof. UJ dr Emil Godlewski (w środku), 
kapelan (z prawej) i pielęgniarki z Marią 

Epstein (2. z lewej). 

fotografia ze zbiorów 
Sióstr Dominikanek w Krakowie

Gromada dzieci ze schroniska dla sierot wojennych 
Książęco-Biskupiego Komitetu. 

fotografia ze zbiorów 
Sióstr Dominikanek w Krakowie

Zagroda-szpital Książęco-Biskupiego 
Komitetu w Nowym Siole koło 
Lubaczowa. 

fotografia ze zbiorów 
Sióstr Dominikanek w Krakowie

Pierwszy szpital tyfusowy 
Książęco-Biskupiego Komitetu 
w opuszczonej chałupie w Bielczy 
koło Tarnowa, jesień 1915 r. 

fotografia ze zbiorów 
Sióstr Dominikanek w Krakowie

Jeden z terenowych, ruchomych oddziałów 
szpitalnych Książęco-Biskupiego Komitetu 

w opuszczonej karczmie z kompletem 
personelu medyczno-sanitarnego przy 

konnym wozie.

fotografia ze zbiorów 
Sióstr Dominikanek w Krakowie



Pomoc medyczna Książęco-Biskupiego 
Komitetu w Zapałowie koło Jarosławia: 
kuchnia polowa i dezynfektor polowy 
przed zniszczonym dworem. 

fotografia ze zbiorów 
Sióstr Dominikanek w Krakowie

Pomoc medyczna Książęco-Biskupiego 
Komitetu w Zapałowie koło Jarosławia: 
tzw. ruchomy oddział szpitalny Kolumn 
Sanitarnych Komitetu Sapieżyńskiego 
w „nowym domu  założony w celu 
zwalczania chorób zakaźnych wśród 
ludności cywilnej. 

fotografia ze zbiorów 
Sióstr Dominikanek w Krakowie

Uczestnicy obchodów Świąt Bożego 
Narodzenia w roku 1917 z kręgu Książęco-

Biskupiego Komitetu i Stowarzyszenia 
Czerwonego Krzyża, którzy zainicjowali 

akcję świątecznej kwesty tzw. Drugiego 
Tygodnia KBK na rzecz publicznej 

służby zdrowia w instytucjach związanych 
z Komitetem Sapieżyńskim (m.in. do walki 

z chorobami zakaźnymi); wśród gości Maria 
Epstein (w górnym rzędzie przy choince 
z lewej strony), prezydent zarządu SCK 

książę Paweł Sapieha (obok niej), malarze 
Piotr Stachiewicz (stoi w środku) i Wojciech 

Kossak (siedzi na pierwszym planie).

fotografia ze zbiorów 
Sióstr Dominikanek w Krakowie
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Wiejska zagroda zamieniona na centralę 
I Kolumny Sanitarnej Książęco-Biskupiego 
Komitetu w Oleszycach koło Sieniawy. 

fotografia ze zbiorów 
Sióstr Dominikanek w Krakowie

Pomoc medyczna Książęco-Biskupiego 
Komitetu w Zapałowie koło Jarosławia: 

tymczasowe miejsce zamieszkania 
personelu pielęgniarskiego w namiotach, 

lato 1916 r.

fotografia ze zbiorów 
Sióstr Dominikanek w Krakowie



Służba sanitarna 
Legionów Polskich
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Po wybuchu wojny w strukturze Departamentu Wojskowego 
Naczelnego Komitetu Narodowego powstał Oddział Sanitarny, 
utworzony staraniem Samarytanina Polskiego i krakowskiego 
Komitetu Lekarskiego. Oddział zajmował się opracowywaniem 
instrukcji i przepisów higienicznych dla Legionów, zorganizował 
sanitariat w oddziałach, zaopatrzenie medyczne, ewakuację 
chorych i rannych, podjął starania mające na celu utworzenie 
szpitali i ambulatoriów legionowych.

Początkowo służbą sanitarną legionów kierował 
mjr dr Mieczysław Staszewski. Jesienią 1914 r. zastąpił go 
mjr dr Wojciech Rogalski. Szefem Sanitarnym I Brygady był 
kpt. dr Stanisław Rouppert. 
Na czele służby sanitarnej Polskiej Siły Zbrojnej stanął w 1918 r. 
ppłk dr Edward Loth.

Legionowy lekarz pułkowy miał do pomocy lekarzy 
batalionowych, a ci jednego lub dwóch podoficerów sanitarnych 
oraz 4 kompanijne patrole sanitarne. Zgodnie z etatem, w pułkowej 
służbie sanitarnej pracowało 42 osoby, a w batalionowej – 13. 

Służba sanitarna Legionów otrzymywała wsparcie ze strony 
instytucji i życzliwych osób cywilnych z całej Galicji. 

Od 1915 r. w brygadach organizowano szpitale polowe z salą 
operacyjną, gabinetem dentystycznym, łaźnią, odwszalnią. 
W rejonach walk pozycyjnych tworzone były izby chorych.

Ewakuacja ciężko rannych żołnierzy polskich była uzależniona 
od pomocy władz austriackich. Także leczenie cięższych 
przypadków odbywało się w austriackich szpitalach wojskowych, 
gdzie wydzielano osobne sale dla legionistów. Od jesieni 
1914 r. podjęto próby tworzenia szpitalików legionowych w Galicji 
i Śląsku Cieszyńskim. W maju 1915 r. zaczęły działać szpital 
legionowy i dom dla ozdrowieńców w Kamieńsku pod Piotrkowem 
Trybunalskim, przeniesione w roku następnym do Kozienic, 
a potem do Dęblina.

Kampania jesienna 1915 roku na Wołyniu. 
Ranni pod Stobychwą z 1. pułku ułanów 
w szpitalu polowym w Kowlu założonym 
w dworku podmiejskim .

fotografia z Ilustrowanego Kalendarza 
Legionów Polskich 1914–1918

Dr Pawlas, lekarz III/3 P.P. w otoczeniu 
personelu sanitarnego w Karasinie, 
kwiecień 1916 r. 

fotografia z Ilustrowanego Kalendarza 
Legionów Polskich 1914–1918

Teatr Legionowy w Baranowiczach, 
październik 1916 r. 

fotografia z Ilustrowanego Kalendarza 
Legionów Polskich 1914–1918

Lazaret polowy pod Urzędowem, 
lipiec 1915 r. 

fotografia z Ilustrowanego Kalendarza 
Legionów Polskich 1914–1918

Oddział Sanitarny na postoju 
w Dobranowicach – 1915 r. To zdjęcie 

kolportowane było w formie widokówki – 
cegiełki na cele legionowej służby zdrowia.

fotografia ze zbiorów Archiwum Zarządu 
Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża

Jednym z największych problemów 
wojny okopowej było utrzymanie higieny 

żołnierza na poziomie wykluczającym 
zachorowania epidemiczne. Na zdjęciu 
kąpiel w zakładzie sanitarnym podczas 

odwrotu znad Styru, lipiec 1916 r.

fotografia z Ilustrowanego Kalendarza 
Legionów Polskich 1914–1918


