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W latach 20. XX w. cała Europa wciąż bała się gruźlicy, a nowe przepisy wprowa- 
dzone m.in. na terenie Niemiec kazały izolować wszystkie przypadki. W 1928 
roku podjęto decyzję o budowie osiedla dla chorych na Praczach Odrzańskich 
– w bezpiecznej odległości od miasta. Powstały 32 piętrowe domy w zabudowie 
szeregowej, gdzie trzypokojowy parter zajmowała rodzina, a chory mieszkał  
na piętrze, mając do dyspozycji własną garderobę, toaletę, duży pokój i balkon. 
Dzięki unikatowym rozwiązaniom typu układ północ-południe chorym zapewnio-
no maksymalny dostęp do światła słonecznego (istotnego z punktu widzenia  
ówczesnych zaleceń lekarskich). Ponadto dwa dodatkowe budynki przeznaczono 
dla samotnych chorych z dostępem do własnych gabinetów z ekspozycją  
zachodnią i oszklonych, dobrze nasłonecznionych werand.

In the 1920s, all of Europe was still afraid of tuberculosis, and new regulations 
introduced in Germany and other countries called for isolation of all patients  
suffering from this disease. In 1928, a decision was made to build a housing 
estate for the sick in Pracze Odrzańskie, at a safe distance from the city. In total,  
32 two-storey terraced houses were erected, with the three-bedroom ground 
floor for the family, and the top floor for the patient, who had their own walk-in 
closet, a toilet, a large bedroom and a balcony. Thanks to unique solutions, such 
as the north-south facing directions, the patients were provided with maximum 
sunlight exposure, which at that time doctors believed to be important for the 
sick. What is more, two additional buildings were designed to accommodate 
the needs of patients without families, who had access to their personal offices 
facing west and glazed porches with great access to sunlight.

Pulmonary diseases were also what gave rise 
to another building along our route. On the 
outskirts of Szczytnicki Park, a model day  
care sanatorium for children was built as  
part of the Homestead and Workplace  
[Ger. Die Wohnungs- und Werkraumausstel-
lung] exhibition, also known as WuWA.  
The modernist and well-lit building designed 
by Richard Konwiarz was supposed to help 
young patients suffering from or just at 
risk of respiratory diseases. Their stay was 
supervised by qualified staff, and the children 
– in addition to learning and playing like in 
a normal kindergarten – were treated, mainly 
with quartz lamps. Outside, they could use 
a swimming pool, a summer puppet theatre 
and a square with gymnastics equipment.  
The designer wanted the sanatorium to 
become a model solution for childcare, which 
was supposed to be used across all Germany. 
Shortly after the war, the pavilion was largely 
rebuilt, and during the 1948 Exhibition of the 
Recovered Territories it served as a children’s 
shelter, where visitors could leave their chil-
dren for 50 PLN to watch the exhibition.
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Osiedle dla gruźlików 
Housing estate for consumptives 
ul. Piwowarska

Wzorcowe sanatorium dziennego pobytu dla dzieci
Model day care sanatorium for children
ul. Kopernika

The fear of epidemics of various kinds was an  
element of human life for many centuries. Some 

prayed to keep them at bay, others – more pragmatic 
ones – erected special buildings. Let’s go for a walk 
along the trail of buildings in Wrocław that helped 

the city manage not just one, but many health  
emergencies. Some of them were designed with  
all the needs of the patients in mind right from  

the get-go, while others found their ways into the 
annals of epidemic history by accident.
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Strach przed epidemiami różnego typu towarzy- 
szył ludzkości od wieków. Ku ich powstrzymaniu 
jedni wznosili modły, a ci bardziej pragmatyczni  
– budynki specjalnego przeznaczenia. Oto spacer 
szlakiem wrocławskich obiektów, dzięki którym 

udało się opanować niejeden stan zagrożenia.  
Niektóre z nich zaprojektowano od podstaw 
z uwzględnieniem najdrobniejszych potrzeb  

chorych, inne na kartach epidemicznych historii 
zapisały się bardziej przez przypadek.

Choroby płuc stanowią także tło powstania 
kolejnego punktu spaceru. Na uboczu parku 
Szczytnickiego, w ramach wystawy „Miesz-
kanie i miejsce pracy” (WuWA) w 1929 roku 
wzniesiono wzorcowe sanatorium dziennego 
pobytu dla dzieci. Modernistyczny, dobrze 
doświetlony budynek projektu Richarda 
Konwiarza miał służyć małym pacjentom 
dotkniętym lub zagrożonym chorobami 
układu oddechowego. Nad ich pobytem 
czuwał wykwalifikowany personel, a dzieci 
– oprócz nauki i zabawy jak w normalnym 
przedszkolu – poddawane były zabiegom, 
głównie naświetlaniu lampami kwarcowymi. 
Na zewnątrz mogły korzystać z brodzika do 
kąpieli, letniego teatru lalkowego i placu 
z przyrządami do gimnastyki. W zamyśle 
projektanta było to modelowe rozwiązanie 
w opiece nad dziećmi, do zastosowania 
w całych Niemczech. Tuż po wojnie pawilon 
został w znacznym stopniu przebudowany, 
a podczas Wystawy Ziem Odzyskanych 
w 1948 roku zorganizowano w nim „punkt 
przechowania dzieci”, gdzie zwiedzający za 
opłatą 50 zł mogli zostawić swoje pociechy 
na czas oglądania wystawy.
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Budynek szpitala powstał w 1852 roku w miejscu dawnego przytułku.  
Autorami projektu byli Richard Plüddeemann i Karl Klimm (duet mający 
w swoim dorobku m.in. most Zwierzyniecki, budynek Biblioteki Uniwersy- 
teckiej przy Szajnochy czy wieżę ciśnień przy Wiśniowej). Głośno zrobiło  
się o nim dokładnie 111 lat później, figurując wówczas jako Szpital Wojewódz-
kiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu. 2 czerwca 1963 
roku trafił tu oficer SB wracający z Indii, u którego zdiagnozowano malarię 
i odesłano na dalsze leczenie. W budynku szpitala pacjent zostawił jednak 
dodatkowo wirusa ospy prawdziwej, co zapoczątkowało dwa miesiące inten- 
sywnej walki ze śmiercionośną chorobą, łącznie z odcięciem Wrocławia  
od reszty kraju i przymusowym zaszczepieniem ponad 8 milionów ludzi. 
Łącznie zanotowano 99 chorych (w tym 90 we Wrocławiu), a w trakcie  
trwania epidemii zmarło 7 osób.

Walka z epidemią czarnej ospy latem 1963 
roku polegała w dużej mierze na izolowaniu 
chorych i tych, który mieli z nimi styczność. 
W prasie regularnie publikowano listę osób 
zainfekowanych i wzywano do stawienia się 
w sanepidzie wszystkich mających kontakt 
z nosicielami wirusa. Zarażonych umieszczano 
w szpitalu w podwrocławskim Szczodrem.  
Budynek ten (przed wojną mieszczący konsu-
lat Szwecji), jak i sama miejscowość, posłużyły 
później jako plan zdjęciowy podczas ekraniza-
cji historii epidemii w filmie „Zaraza” Romana 
Załuskiego z 1971 r. 
Utworzono też 18 izolatoriów, z czego naj- 
większe z nich na 800 miejsc zlokalizowano  
na Psim Polu w ówczesnym Technikum 
Budowy Silników. W otoczonych drutem 
kolczastym barakach panowały rygorystycz-
ne przepisy, a pacjenci narzekali głównie na 
jakość posiłków, brak alkoholu, papierosów 
czy szafy grającej.
Historia wirusa Variola vera kończy się szczę-
śliwie – szczepienia na masową skalę sprawiły, 
że w 1978 roku Światowa Organizacja Zdrowia 
ustanowiła tysiąc dolarów nagrody za wykrycie 
choć jednego zachorowania. Od 1980 r. ospa 
prawdziwa pozostaje jedyną chorobą ludzi 
uznaną przez WHO za całkowicie zwalczoną.

The building housing the hospital was built in 1852 to replace a former  
orphanage, it was designed by Richard Plüddeemann and Karl Klimm – a duo 
that worked on the Zwierzyniecki Bridge, the University Library building on  
Szajnochy Street and the water tower on Wiśniowa Street, among many others. 
It became famous exactly 111 years ago – at the time it was known as the 
Regional Public Safety Office Hospital in Wrocław. On 2 June 1963, a Security 
Office officer returning from India was admitted, diagnosed with malaria and 
transferred for further treatment. What the doctors didn’t know at the time 
was that he had also left the smallpox virus there, which was a prelude to two 
months of intense fighting against the deadly disease, leading to Wrocław 
being cut off from the rest of the country and compulsory vaccination of more 
than 8 million people. A total of 99 smallpox patients were recorded (including 
90 in Wrocław alone), and the epidemic led to the deaths of 7 people.

The fight against the smallpox epidemic in the 
summer of 1963 comprised mainly isolating the 
sick and those who came into contact with them. 
The press regularly published a list of infected 
people and called for all those who came into 
contact with them to come to report to the sani-
tary and epidemiological authorities. Those who 
came were placed in a hospital in Szczodre near 
Wrocław. The building, which used to house the 
Swedish consulate before World War II, as well 
as the town itself, later served as a set for Roman 
Załuski’s 1971 film The Plague, which portrayed 
the history of the epidemic. 
In total, 18 quarantine facilities were also 
established, with the largest one, housing 800 
patients, being located in the buildings of the 
Engine Building School in Psie Pole. The barracks 
fenced with barbed wire were subject to strict 
regulations, and the patients who lived there 
complained mainly about the quality of meals, 
the lack of alcohol, cigarettes or a jukebox.
The history of the Variola vera virus has a happy 
end – mass vaccinations made the World Health 
Organization establish a 1,000 USD prize for 
detecting at least a single case in 1978. Since 
1980, smallpox remains the only human disease 
recognised by the WHO as being completely 
eradicated.

Szpital ospowy w Szczodrem  
+ izolatorium na Psim Polu
 Smallpox hospital in Szczodre  
+ quarantine facility in Psie Pole district

Wydział Nauk o Zdrowiu UMW i pomnik pielęgniarki 
Faculty of Health Sciences of the Medical University  
and the monument to the nurse
ul. Bartla

Szpital MSWiA
The Ministry of Interior  
and Administration Hospital
ul. Ołbińska

Przez mury tego malowniczo położonego budynku na 
Szczytnikach przewinęło się wiele instytucji. Na począt-
ku XX wieku znajdował się tam Szpital Zakonu Kawale-
rów Maltańskich, przemianowany później na sanatorium 
Charitasheim prowadzone przez niemieckie siostry za-
konne, następnie przez lata kształciły się tu wrocławskie 
pielęgniarki i położne (liceum medyczne), a obecnie mie-
ści się Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycz-
nego. Odwiedzając to miejsce, warto poświęcić chwilę 
i odnaleźć stojący w podwórku pomnik przedstawiający 
postać pielęgniarki z niemowlęciem na rękach. To jeden 
z niewielu tego typu obiektów w Europie, który powstał 
w 1974 r. z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Pielęgniar-
skiego i jeszcze do niedawna widniała przy nim tabliczka 
z dedykacją o treści: „W XXX rocznicę PRL pielęgniar-
kom – społeczeństwo dzielnicy Wrocław Śródmieście”.

The walls of this picturesque building in Szczytniki 
housed many institutions. At the outset of the 20th 
century, it was the Hospital of the Sovereign Military 
Order of Malta, later renamed the Charitasheim 
Sanatorium, run by German nuns. Then, it was turned 
into a medical high school, which trained nurses and 
midwives in Wrocław. Currently, the building hosts the 
Faculty of Health Sciences of the Medical University. 
While visiting this place, take a moment to find a statue 
standing in the courtyard, depicting a nurse with 
a baby in her arms. One of the few such monuments 
in Europe was erected in 1974 at the initiative of the 
Polish Nursing Society. Until recently, there was a plate 
with a dedication: “On the XXX anniversary of the 
Polish People’s Republic to nurses – the society of the 
Wrocław Śródmieście district.”
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