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Abstract

In 2017, we celebrate 73th  anniversary of creating the 105th Borderlands Military Hospital with an 
Outpatient Clinic in Żary. It were formed in 1944 in Kock as the 8th Field Movable Surgeon’s Hospital of 
the 2nd Polish Army. It passed the combat trail from Kock to Ruszów. In 1946, it arrived in the city Żary, 
where is stationed up till today. After the World War II were a lot of disabled soldiers. In Żary they had the 
best rehabilitation in the Garrison Hospital where very good military physicians worked. They were very 
popular and respected persons, recognized by the whole town of Żary.

Streszczenie
W 2017 roku będziemy obchodzić 73. rocznicę powstania 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z 

Przychodnią w Żarach. Został on sformowany w 1944 roku w Kocku jako 8. Polowy Ruchomy Szpital 
Chirurgiczny w składzie II Armii Wojska Polskiego. Przeszedł cały szlak bojowy od Kocka do Ruszowa. 
W 1946 roku przybył do miasta Żary, gdzie stacjonuje do dzisiaj. Po zakończeniu II wojny światowej było 
bardzo dużo inwalidów wojennych. W Żarach najlepszą rehabilitację zapewniał im Szpital Garnizonowy, 
gdzie pracowali bardzo dobrzy lekarze wojskowi. Byli osobami niezwykle popularnymi i szanowanymi, 
znanymi w całym mieście Żary. 

W 2017 roku 105. Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach będzie obchodził 73. rocz-
nicę swego powstania. Placówka została utworzona w październiku 1944 roku w Koc-
ku, przeszła szlak bojowy z II Armią Wojska Polskiego, szczególnie odznaczyła się 
podczas zabezpieczania medycznego forsowania Nysy Łużyckiej w kwietniu 1945 
roku. Po zakończeniu działań wojennych stacjonowała krótkotrwale w miejscowo-
ści Iłowa (niem. Halbau), po czym w maju 1946 roku przeniesiona do miasta Żóraw 
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(obecnie Żary, niem. Sorau), gdzie zajęła budynki byłego Brandenburskiego Zakładu 
Psychiatrycznego (niemieccy psychiatrzy w czasie rządów Hitlera dokonywali tam 
eutanazji osób chorych). Od tego czasu szpital na stałe związany ze stolicą polskich 
Łużyc, już ponad 70 lat1.

Każda wojna  przynosi ze sobą śmierć i zniszczenia, jednocześnie tworzy olbrzymią 
grupę osób trwale okaleczonych, wymagających działań opiekuńczych, rehabilitacyj-
nych i psychologicznych. Nie jest przypadkiem, że termin rehabilitacja został po raz 
pierwszy użyty w 1919 roku przez dyrektora Nowojorskiego Instytutu Czerwonego 
Krzyża Douglasa C. Mallurtie podczas konferencji dotyczącej postępowania z ogromną 
ilością inwalidów wojennych, których dostarczyła świeżo zakończona I wojna świato-
wa. Znajomość dobroczynnego wpływu ruchu i gimnastyki na stan zdrowia sięga cza-
sów starożytnej medycyny chińskiej, jednak w Europie dopiero w XIX wieku zaczęto 
w sposób profesjonalny zajmować się tego typu zagadnieniami. Na ziemiach polskich 
profesor Ludwik Bierkowski w 1837 roku uruchomił Szkołę Gimnastyki, Pływania 
i Łyżwiarstwa, gdzie przeprowadzano m.in. zajęcia rehabilitacyjne dla osób kalekich, 
głównie pacjentów ortopedycznych. Kolejnym krokiem na drodze rozwoju szeroko 
rozumianej rehabilitacji było utworzenie w 1892 roku Zakładu Gimnastyki Inwalidz-
kiej w Warszawie. Przodującym regionem w tym zakresie w XX wieku w naszym 
kraju była Wielkopolska. Już w 1925 roku w poznańskiej Wyższej Szkole Wychowania 
Fizycznego wprowadzono w programie studiów zajęcia z gimnastyki leczniczej i ma-
sażu. Nie jest zatem rzeczą przypadku, że właśnie w Poznaniu pracował pionier współ-
czesnej rehabilitacji profesor Wiktor Dega, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedycznej, 
jednocześnie krajowy specjalista ds. rehabilitacji. W stolicy Wielkopolski w 1960 roku 
powstała także pierwsza w Polsce Katedra Medycyny Rehabilitacyjnej2.

II wojna światowa przyniosła w rezultacie nie tylko zniszczenie tysięcy miast i wsi 
oraz śmierć milionów ludzi, ale stworzyła także ogromną rzeszę osób trwale okale-
czonych, którymi należało zająć się w pierwszej kolejności, aby umożliwić im funk-
cjonowanie w nowych warunkach. Kiedy w dniu 22 września 1945 roku 8. Polowy 
Ruchomy Szpital Chirurgiczny przekształcano w Szpital Garnizonowy, w etacie no-
wej już stacjonarnej placówki od początku pomyślano o funkcji lekarza fizjoterapii. 
Pierwszym w historii żarskiej lecznicy wojskowej medykiem tej potrzebnej dziedziny 
został kpt. lek. Maurycy Nestel. Był to polski Żyd urodzony w 1908 roku w  Droho-
byczu. W 1934 roku ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Karola w Pradze, na-
stępnie prowadził prywatną praktykę w Krakowie. Po napaści Niemiec i Sowietów na 

1 Zbigniew Kopociński , Krzysztof Kopociński ,  Czesław Jeśman: 105 Szpital Wojskowy w Ża-
rach. Duma Ziemi Lubuskiej. Żary, Łódź 2014, s. 34-71; Archiwum 105. KSzWzP SPZOZ: KSG s. 11-
176; Kazimierz Płoński : W Szeregach Służby Zdrowia 2 AWP. Warszawa 1969 s. 51-52

2 Jadwiga Bojanowicz: Trochę historii. W: Rehabilitacja / pod red. Jerzego Kucha, Warszawa, PZWL, 
1989, s. 12-14; Bronisław Seyda: Dzieje medycyny w zarysie. Warszawa Cz. 2. 1965 s. 343-344
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Polskę w 1939 roku znalazł się w sowieckiej strefie okupacyjnej, wcielony do Armii 
Czerwonej a następnie rozkazem Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej nr 0166 
z dnia 22 czerwca 1945 roku odkomenderowany do Wojska Polskiego. Od początku 
musiał on stawić czoła wielkiemu problemowi opieki nad bardzo dużą rzeszą rannych, 
trwale okaleczonych polskich żołnierzy, którzy stanowili większość ówczesnych pa-
cjentów szpitala. Byli to ludzie niezwykle trudni w prowadzeniu, cierpiący fizycznie 
i psychicznie, często topiący smutek w alkoholu, pogrążeni w myślach samobójczych. 
Jednocześnie, ze względu na fatalną sytuację gospodarczą kraju po 6 latach rujnującej 
wojny, brak było podstawowych środków do życia a także nowoczesnych protez dla 
inwalidów wojennych, którzy w szpitalu nieraz długie miesiące musieli na nie oczeki-
wać, co rodziło jeszcze większą frustrację3. 

Kolejnym oficerem, który musiał zmierzyć się z tymi wyzwaniami, był przybyły 
w dniu 22 listopada 1946 roku mjr Jerzy Rowiński, który objął obowiązki lekarza Ga-
binetu Fizjoterapii. To jeden z najbardziej doświadczonych i walecznych medyków 
żarskiej lecznicy wojskowej w całej historii placówki. Urodził się 12 stycznia 1906 
roku w Poczeniżynie w województwie stanisławowskim. Był absolwentem Wydziału 
Lekarskiego Uniwersytetu Karola w Pradze, który ukończył w 1932 roku. Po studiach 
powołany do Batalionu Rezerwy Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (CWSan) w War-
szawie a następnie wysłany na praktykę w 21. Pułku Ułanów Nadwiślańskich w Rów-
nem. Specjalizował się w zakresie chorób wewnętrznych a swoją wiedzę i doświadcze-
nie czerpał w wiedeńskich klinikach pod okiem luminarzy ówczesnej medycyny: prof. 
Eppingera, prof. Bauera, prof. Hessa, prof. Scherfa. W czasie kampanii wrześniowej 
1939 roku bronił ojczyzny jako lekarz 3. Pułku Strzelców Podhalańskich w składzie 
21. Dywizji Piechoty Górskiej Armii „Kraków”, dostał się do niewoli i przebywał 
w obozie jenieckim w Jarosławiu, skąd udało mu się zbiec. W 1942 roku zaprzysiężo-
ny w 7. Pułku Ułanów Lubelskich AK „Jeleń”, przybrał pseudonim „Jurand”. W czasie 
Powstania Warszawskiego prowadził Szpital Polowy VIII Zgrupowania AK „Krybar” 
w Domu Sierot przy ulicy Tamki 30, cudem zdołał ewakuować część swoich rannych 
i uniknął śmierci z rąk niemieckich oprawców. W kwietniu 1945 roku wstąpił do Woj-
ska Polskiego i objął stanowisko dowódcy plutonu szpitalnego 8. samodzielnego bata-
lionu medyczno-sanitarnego 11. Dywizji Piechoty, następnie w 42. Pułku Piechoty. Za 
bohaterską postawę odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych i awansowany do stopnia 
kapitana. Niezwykle doświadczony lekarz wojskowy, uczestnik wielu kampanii, któ-
ry przetrwał hekatombę stolicy i widział setki młodych, straszliwie okaleczonych po-
wstańców, był osobą najlepiej rozumiejącą inwalidów wojennych i znajdującą z nimi 
wspólny język. W styczniu 1947 roku został ordynatorem Oddziału Ogólnego i Zakaź-
nego Szpitala Garnizonowego w Żarach, zaś jego obowiązki w Gabinecie Fizjoterapii 

3 Centralne Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej: UPK M.Nestel; Archiwum 105. 
KSzWzP SPZOZ: KSG s. 71-75
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Kapitan  Adelajda Nesterowicz, Żary, 1947 rok

objęła kpt. lek. Adelajda Nesterowicz. Dr J. Rowiński w 1951 roku został przeniesiony 
do WCWMed w Łodzi, tam w latach 1952-1958 kierował cyklem Chorób Zakaźnych 
i Epidemiologii Wojskowej. Ukoronowaniem jego kariery wojskowej było objęcie 
w 1961 roku funkcji zastępcy komendanta ds. organizacyjnych Wojskowej Akademii 
Medycznej w Łodzi, dosłużył się stopnia pułkownika. Zmarł 12 czerwca 1998 roku, 
pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Dołach w Łodzi4. 

Godnym następcą warszawskiego powstańca „Juranda” była kpt. lek. Adelajda Ne-
sterowicz, urodzona 25 grudnia 1907 roku w Sankt Petersburgu w rodzinie polskiej, 
którą losy rzuciły do jednego z najpiękniejszych miast ówczesnej Rosji. W swojej miej-
scowości ukończyła w 1924 roku szkołę średnią. Następnie tamże podjęła edukację w 
2. Państwowym Instytucie Medycznym, gdzie w 1931 roku otrzymała dyplom lekarza. 
W październiku 1944 roku powołana do służby w Armii Czerwonej z natychmiastowym 

4 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie: TAP 1483/70/318; Jerzy Rowiński : Moja służba woj-
skowa, maszynopis udostępniony dzięki uprzejmości A. Duraja; Bożena Urbanek: Pielęgniarki i sanita-
riuszki w powstaniu warszawskim 1944 r. Warszawa 1988 s. 75; Archiwum 105. KSzWzP SPZOZ: KSG 
s. 93-95
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oddelegowaniem do Wojska Polskiego. W dniu 10 lutego 1947 roku objęła obowiązki 
lekarza Gabinetu Fizjoterapii Szpitala Garnizonowego w Żarach, jednocześnie pełniła 
funkcję szpitalnego epidemiologa. Godzenie obowiązków nie było rzeczą łatwą, lecz 
dr A.Nesterowicz doskonale sobie poradziła. Doświadczona lekarka z wielką delikat-
nością i wyczuciem zajmowała się rannymi czy okaleczonymi żołnierzami. Jej osobi-
stym sukcesem było zaprotezowanie wszystkich przebywających w szpitalu inwalidów 
wojennych a następnie ich zdemobilizowanie w 1948 roku, co było nie lada sukcesem, 
biorąc pod uwagę trudności z zaopatrzeniem w podstawowe artykuły. W dniu 31 sierp-
nia 1949 roku, w ramach częściowej demobilizacji Rosjan (oficjalnie była obywatelką 
ZSRR) służących w Wojsku Polskim, odkomenderowana do Armii Radzieckiej, gdzie 
z dniem 11 października 1949 roku w stopniu kapitana służby medycznej zwolniona do 
rezerwy. Powróciła do rodzinnego Leningradu, dalsze losy nie są znane5. 

5 Archiwum Wojskowe w Oleśnicy: Zespół 214, Szpital Garnizonowy Żary, sygn. 1417/5/51; 1417/51/4; 
Centralne Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej: UPK A. Nesterowicz; Archiwum 105. 
KSzWzP SPZOZ: KSG s. 113

Pułkownik  Jerzy Rowiński (1906-1998), fotografia w stopniu majora, 1948 rok
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Zaopatrzenie w protezy i zdemobilizowanie wszystkich przebywających w szpitalu 
inwalidów wojennych znacznie odciążyło dział fizjoterapii. Była to szczęśliwa oko-
liczność, gdyż olbrzymie braki kadrowe  w korpusie lekarzy (wynik strat wojennych, 
tylko w ramach Zbrodni Katyńskiej zamordowano kilkuset medyków) spowodowały 
dwuletni wakat na stanowisku lekarza fizjoterapii i obowiązki te pełniły osoby doraźnie 
wyznaczane. Dopiero w grudniu 1951 roku kierownikiem Gabinetu Fizjoterapii ów-
czesnego 105. Wojskowego Szpitala Garnizonowego (WSG) w Żarach został mjr lek. 
Witold Nowakowski. Urodzony 21 kwietnia 1914 roku w Izbicy Kujawskiej k. Koła, 
syn Wacława Nowakowskiego (także lekarza) i Julii Salomei Iłowieckiej. W 1932 roku 
ukończył gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim, następnie studiował na Wydziale 
Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie w 1937 roku uzyskał absolutorium. 
Do odbycia służby wojskowej powołany w 1938 roku do Batalionu Rezerwy CWSan 
w Warszawie,  na praktykę skierowany do 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lu-
blińcu. W kampanii wrześniowej 1939 roku, w ramach Kadry Zapasowej 4. Szpitala 
Okręgowego w Łodzi, uczestniczył w obronie Warszawy. W maju 1945 roku powołany 
do służby wojskowej w 35. Pułku Artylerii Lekkiej, w październiku tegoż roku zo-
stał szefem służby zdrowia Centralnej Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych 
w Łodzi. W dniu 8 grudnia 1951 roku objął etat kierownika Gabinetu Fizjoterapii 105. 
WSG, jednocześnie pełnił funkcję nieetatowego członka Garnizonowej Wojskowej 
Komisji Lekarskiej. W styczniu 1954 roku zdemobilizowany, powrócił do rodzinnego 
Tuszyna, gdzie przez kolejne lata pracował w cywilnej służbie zdrowia. Zmarł 11 maja 
1969 roku w Tuszynie, pochowany na tamtejszym Cmentarzu Parafialnym6.

Czworo przedstawionych wyżej lekarzy to twórcy działu fizjoterapii w żarskiej 
lecznicy wojskowej. Ich wysiłek i poświęcenie były fundamentem dla powstania Gabi-
netu Fizjoterapii, który z czasem przekształcono w Zakład Rehabilitacji 105. Szpitala 
Wojskowego z Przychodnią w Żarach. Ośrodek ten przez wiele lat słynął na całej Zie-
mi Lubuskiej ze znakomitej kadry i wyposażenia, co skutkowało świetnymi wynika-
mi w procesie rehabilitacji pacjentów. W swoim najlepszym  okresie oferował niemal 
pełen zakres różnego rodzaju zabiegów terapeutycznych, wśród których można było 
wyróżnić: 

– światłolecznictwo (lampa sollux, ultrafioletowa oraz laser biostymulujący)
– elektrolecznictwo (diatermia krótkofalowa, tens, interdyn, galwanizacja, fono-

foreza, magnetoterapia, czterokomorówka, diadynamic, jonoforeza)
– krioterapia
– hydroterapia (kąpiel perełkowa, masaż wirowy)
– ciepłolecznictwo (okłady parafinowe)
– kinezyterapia z wykorzystaniem sali gimnastycznej oraz UGUL.

6 Archiwum 105. KSzWzP SPZOZ: Historia 105 Wojskowego Szpitala Garnizonowego, s. 36; Materiały 
archiwalne i informacje udostępnione dzięki uprzejmości U.Nowakowskiej
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Warto zwrócić uwagę, że wśród założycieli żarskiej fizjoterapii znajdujemy dwie 
osoby wywodzące się z Armii Czerwonej, polskich obywateli, których skomplikowa-
ne i trudne losy rzuciły na wschód i odziały w mundury krasnoarmiejców. Kolejnych 
dwóch było podchorążymi legendarnej „Rzeczpospolitej Ujazdowskiej” czyli Szkoły 
Podchorążych Sanitarnych w ramach Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w Warsza-
wie, znakomitej uczelni kształcącej w okresie międzywojennym kadry dla wojskowej 
służby zdrowia. Na szczególne wyróżnienie zasługuje postać  płk. dr. med. Jerzego 
Rowińskiego, kawalera Krzyża Walecznych, bohatera kampanii wrześniowej 1939 
roku, konspiracji i Powstania Warszawskiego. Wszyscy nasi lekarzy fizjoterapii dzia-
łali w niezwykle trudnych warunkach braku podstawowych środków do życia a także 
wyposażenia medycznego i rehabilitacyjnego. Szczególnie dotkliwe było wielomie-
sięczne oczekiwanie na zaprotezowanie, co pogłębiało depresję ciężko okaleczonych 
żołnierzy. Tylko absolutny profesjonalizm a jednocześnie delikatność, takt i empatia 
naszych pracowników pozwoliły skutecznie przeprowadzić  tych ludzi do nowego eta-
pu życia, wielu z nich po latach z wielką wdzięcznością wspominało żarskich lekarzy 
i innych pracowników działu fizjoterapii.

Major  Witold Nowakowski (1914-1969)
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Dużym mankamentem dla współczesnych fizjoterapeutów jest zbyt niska wycena 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia oferowanych usług (dotyczy to niestety nie tylko 
tego działu medycyny), co prowadzi do zwykłej nieopłacalności utrzymywania tego 
typu zakładów. Pomysł, by szpital był tylko fabryką zarabiającą pieniądze, jest o tyle 
niebezpieczny, że łatwo wtedy ograniczyć udzielanie świadczeń zdrowotnych tylko do 
tych, które są dobrze wyceniane przez urzędników, co w praktyce prowadzi do tego, że 
ci ostatni decydują  o rozwoju bądź upadku danych działów medycyny. W dłuższej per-
spektywie wydaje się być to drogą niezwykle  niebezpieczną i budzącą poważne wątpli-
wości natury etycznej. Warto podkreślić, że oficerowie-lekarze, którzy zakładali żarską 
fizjoterapię, borykali się  z najrozmaitszymi problemami, jednak na pierwszym miejscu 
zawsze był dla nich ciężko okaleczony żołnierz i konieczność udzielenia mu jak naj-
lepszej pomocy, bez względu na koszty. Oszczędzanie pieniędzy na ludziach kalekich 
wystawia jak najgorsze świadectwo współczesnej cywilizacji. Szpital nie powinien być 
fabryką, która ma przynosić zysk finansowy z każdego pacjenta, jest to awykonalne. 
W 2014 roku Zakład Rehabilitacji żarskiej lecznicy wojskowej został zlikwidowany, 
zaprzepaszczono w ten sposób pracę kilku pokoleń lekarzy i fizjoterapeutów, którzy 
przez lata budowali sławę tego ośrodka. Stworzyć z niczego świetny ośrodek to wielki 
i wieloletni wysiłek, likwidacja to z reguły decyzja jednego urzędnika. Podejmując 
kroki niweczące czyjąś pracę należy z całą pewnością przemyśleć konieczność tego 
typu działań, szczególnie w kontekście potrzeb pacjentów a nie tylko spodziewanych 
zysków lub strat finansowych. Ciekawe, co pomyśleliby frontowi medycy i protoplaści 
żarskiej fizjoterapii o organizacji służby zdrowia w naszej ojczyźnie A.D. 2017?


