
40 rocznica
uruchomienia nowego szpitala 

w Janowie Lubelskim
12.06.1982 - 12.06.2022



Historia szpitalnictwa w Janowie 

Lubelskim

 XVII wiek – pierwszy szpital 2 izbowy przy Parafii 

w Białej.

 XVIII wiek – drugi szpital ufundowany przez 

Macieja Wojtana, który przekazał dom i fundusze 

na jego utrzymanie. Po jego śmierci przejął 

szpital proboszcz Parafii w Białej i przekazał 

Klasztorowi Dominikanów do prowadzenia przez 

zakonników.

 Równolegle funkcjonował szpital garnizonowy

umiejscowiony na terenie koszar wojsk 

moskiewskich.



Okres po odzyskaniu 

niepodległości - 1918 r

1918 r – Szpital zlokalizowano na bazie byłego 

szpitala wojskowego i zajmował drewniane 

parterowe budynki, zupełnie nieprzystosowane do 

warunków szpitalnych.

W budynku były oddziały: zakaźny, wewnętrzny i 
chirurgiczny.

1927 r –otwarcie w Janowie Lub. Oddziału Kasy 

Chorych.





Trzeci 

szpital –

1933 r.

 1933r Funkcję Dyrektora Szpitala im. Marii 
Piłsudskiej oraz ordynatora oddziału 
chirurgicznego i położniczo-
ginekologicznego objął

 dr Jeremiasz Sowiakowski, asystent 
Lwowskiej Kliniki Chirurgicznej.

1935 r. Wybudowano trzeci pawilon dla 
Oddziałów Chirurgicznego i Położniczo-
Ginekologicznego, w którym mieściły się:

sala operacyjna z zapleczem, sale zabiegowe, 
porodówka i sale łóżkowe mieszczące około 
40 łóżek.

Łącznie z oddziałami zakaźnym i 
wewnętrznym, szpital liczył 60 łóżek.

1945r. Dr Sowiakowski przeniósł się do Puław a 
z nim wielu lekarzy.

Następnie przeniósł się do Szczecina, gdzie 
zmarł w 1985 r



Dr Jeremiasz Sowiakowski

PONOWNIE DZIĘKUJĘ ZA PAMIĘĆ. 

NAJLEPSZYCH OSIĄGNIĘĆ W 

LECZENIU I RATOWANIU 

OBYWATELI NOWEMU SZPITALOWI 

I PRACOWNIKOM 

ŻYCZY SOWIAKOWSKI 

. 12.06.1982



Następni 

dyrektorzy 

szpitala.

 DR Stefan Szymczyk chirurg – 1945 –1954 
r. pełnił funkcję dyrektora oraz ordynatora 
oddziału chirurgicznego i położniczo-
ginekologicznego.

 Szpital był już jednostką budżetową państwa.

 Dr Wanda Stefaniak chirurg - asystentka 
II kliniki Chirurgicznej AM w Lublinie, od 1954 do 
1959r - dyrektor szpitala i ordynator chirurgii.

 Prowadziła remonty, zwiększyła kadrę lekarska, 
pielęgniarską i personel pomocniczy. 
Organizowała placówki służby zdrowia na wsi.

 1959 – 1960 dr Kazimierz Ryziński z 
Zakopanego – chirurg, dyrektor i ordynator

 1960 – 1981 Władysław Anasiewicz

 1981 – 31.12. 1989 Krzysztof Kalita



Dr Stefan Szymczyk z personelem

1945 -1954



Dr Wanda Stefaniak –

Dyrektor 1954 -1959



Dyrektor 

Władysław 

Anasiewicz

(1960 
– 1981)

Wrzesień 1960 r – Lek. Władysław Anasiewicz

asystent II Kliniki Chirurgicznej AM w Lublinie

Obejmuje stanowisko Dyrektora Szpitala oraz 
Ordynatora Oddziału Chirurgicznego.

Stan oddziału (18 łóżek):

ordynator, asystent 1, 

pielęgniarki dyplomowane 2, pielęgniarka 
instrumentariuszka 1,

asystentki PCK 5,

salowe 4.



Rozwój janowskiej służby zdrowia

 Po przeprowadzeniu remontów obiektów szpitala 
oraz adaptacji wielu pomieszczeń uzyskano 

wzrost łóżek szpitalnych do 149 ł
 w tym łóżka oddziałów:

 chirurgicznego – 34

 położniczo-ginekologicznego –27

 dziecięcego - 24

 wewnętrznego - 43

 gruźliczego -21



Dr 

Władysław 

Anasiewicz

z Gubernatorem

Dystryktu Rotary 

Inetrnational ze 

Szwecji



Restrukturyzacja służby zdrowia

 1974 r Powstają Zespoły Opieki Zdrowotnej (ZOZ)

 Rozwój podstawowej opieki zdrowotnej – organizowanie ośrodków 
zdrowia, kilka wybudowano.

 Dzięki staraniom kierownictwa służby zdrowia, władz powiatowych 
oraz Wojewódzkiego Wydziału zdrowia na czele z Dyrektorem

Dr med. Dominikiem Szymankiem zatwierdzono w planie 
pięcioletnim (1971 –1975) budowę nowego szpitala w Janowie 

Lubelskim.

 1975 r reforma administracyjna kraju - Janów Lubelski znalazł się w

województwie tarnobrzeskim.



Nowy szpital – budowa 1974 - 1982

Kwiecień 1974 r – pierwsze ekipy budowlane 

weszły na plac budowy nowego szpitala.

 Projektant szpitala – Biuro Studiów i Projektów 

Służby Zdrowia

 w Warszawie.

 Główny projektant: Inż. architekt ZOFIA FALKOWSKA

 Główny wykonawca:

 Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Budowlane



Zmiana 

Dyrektora 

ZOZ

 Lek. Krzysztof Jakub Kalita 
specjalista chirurgii, ortopedii i 

traumatologii

 Dyrektor ZOZ 11.05.1981 
do 31.12.1989 r

 Następnie Ordynator Oddziału 

Urazowo-Ortopedycznego 

18.10.1989 do 30.06.2016



Odbiór i 

uruchomienie 

nowego 

szpitala 

(1982)

 Odbioru szpitala dokonywał szpitalny 
zespół techniczny pod kierownictwem 
vice dyrektora Józefa Dyjacha oraz 
pracownicy zatrudnieni w odbieranych 
pomieszczeniach szpitala.

 Odbierano pomieszczenia kolejne, które 
były bardzo dokładnie sprawdzane, bez 
usterek i niedoróbek.

 Sprawdzano sprawność i wydolność 
ciągów technologicznych

 Po dokonanym odbiorze przekazywano 
oddziały i inne komórki do wyposażania 
pomieszczeń i przygotowania do 
prawidłowego funkcjonowania. Do tej 
pracy kierowano kierownika komórki i 
część personelu tej jednostki.



Przeprowadzka do nowego szpitala

Przeprowadzano 
kolejno:

1. Pogotowie 
Ratunkowe,

2. Przychodnia 
Specjalistyczna, 

Dyrekcja i 
Administracja.

5 maja - Kuchnia i 
kuchnia mleczna –

kier. Maria Kusz,

6 maja – Apteka (mgr 
Stanisława Łukasik), 
Laboratorium (mgr 
Maria Romaniuk), 

depozyt ubrań.

19 maja –
Fizykoterapia ( Teresa 

Malinowska)



Przeprowadzka Oddziałów 

do nowego szpitala

 Pierwszy 28.04.1982 - Oddział Dziecięcy 61 łóżek

 Ordynator lek Krzysztof Cierpiatka, Piel. oddziałowa Cecylia Abramek.

 Drugi 29.04.1982 r - Oddział Chorób Wewnętrznych 73 łóżka.

 Ordynator lek Marianna Żak, zastępcy ordynatora lek Władysław Serafin i lek Elżbieta 
Kolibska. Pielęgniarka oddziałowa Tadeusza Łata.

 Trzeci – 2.06.1982 r Oddz. Położniczo- Ginekologiczny (62 ł.)

 Ordynator lek Józef Krawczyk, Zast. Ordyn. Lek Jerzy Morylowski - przeprowadzał 
oddział, Piel. Oddziałowa Anna Kiełb

 Czwarty -Noworodkowy – Ord. lek Halina Żugaj-Smyk, Piel. oddz. 

Teresa Staszewska.

OIOM - 5 ł. Ordynator Lek Marian Patejuk. Piel. Oddz. Stanisława 
Wojtan

 Piąty -- 11.06.1982 r- Oddz. Chirurgii (71 ł.) - Ordynator lek Władysław
Anasiewicz,. Zest. Ord. Lek Krzysztof Kalita. Piel Oddz. Iwona Woźnica



Otwarcie nowego szpitala 12 czerwca 
1982 godzina14.00

Otwarcia szpitala 
dokonali:

Wojewoda Tarnobrzeski 
płk Bogusław Jaźwiec

I Sekretarz KW PZPR mgr 
Janusz Basiak

Tarnobrzeski Lekarz 
Wojewódzki dr med. 

Witold Furgał

Naczelnik Miasta 
Janowa Lubelskiego 

Stanisław Pyć

W towarzystwie Dyrekcji 
i pracowników ZOZ, 

wykonawców, 
projektantów 

i mieszkańców Janowa 
Lubelskiego



Otwarcie nowego szpitala 
12 czerwca 1982



Otwarcie nowego szpitala 
12 czerwca 1982



Modernizacja starego 

szpitala

 Po remoncie i adaptacji "starych" oddziałów 
chirurgii i ginekologii

 umieszczono Oddział Chorób Płuc -

Ordynator lek Jan Żmuda, Piel. Oddz. Emilia 

Abramek



Modernizacja starego szpitala

3 maja 1984 r – uroczyste otwarcie Ośrodka Dializ Pozaustrojowych w Janowie Lubelskim 

połączone z posiedzeniem naukowym na temat dializoterapii.

Był to pierwszy i jedyny wówczas ośrodek dializ w województwie tarnobrzeskim.

W ciągu 13 miesięcy od podjęcia decyzji o organizowaniu ośrodka do pierwszych dializ 
wyburzono baraki oddziału wewnętrznego i gruźliczego, dobudowano do części wymurowanej w 
1963 r sale hemodializ – 7 sztucznych nerek oraz sale do dializ otrzewnowych, stację uzdatniania 
wody i przygotowania płynu do dializ oraz na piętrze Oddział Wewnętrzny II. Ordynator – lek 
Elżbieta Kolibska, Piel. Oddziałowa – Danuta Knap

W tym czasie przeszkolono kadrę lekarską i pielęgniarską oraz techniczną i przygotowano chorych 
do dializ.

28.04.1984 r wykonano pierwszą hemodializę. W ciągu miesiąca wykonywano około 500 

zabiegów hemodializy.

Pomocą służyli nam Dr med. Stanisław Gotner - Dyr. ZOZ i Ordynator Ośrodka Dializ w Kraśniku 

oraz

Prof.dr Andrzej Książek - Kierownik Kliniki Nefrologii w Lublinie .

Prace budowlane oraz instalacje wykonał nasz Zakład Remontowo-Budowlany – Kierownik 

Mieczysław Dyjach



Otwarcie Ośrodka Dializ Pozaustrojowych 3 

maja 1984 r



Rozwój 

lecznictwa 

w nowym 

szpitalu

W wydzielonej części oddziału 
dziecięcego utworzono Oddział Neurologii
Dziecięcej. Ordynator Lek Krystyna 
Ziółkowska spec. Neurologii dziecięcej, Piel. 
Oddziałowa Małgorzata Krzak .

W województwie tarnobrzeskim było 
zarejestrowanych 500 dzieci z mózgowym 
porażeniem dziecięcym. Oddział miał 
prowadzić leczenie i rehabilitację 
głównie tych dzieci.

Po odejściu lek Ziółkowskiej oddział został 
zamknięty.

W ramach Oddz. Wewnętrznego 
wydzielono pododdział neurologiczny

- neurolodzy Krystyna Cierpiatka, Marek 
Winiarski i Agnieszka Konefał



Problemy z zaopatrzeniem szpitala

 Przybył do Janowa Lubelskiego nasz rodak Bill

Umiński Rotarianin z Wisconsin w USA. Tamtejsi 

Rotarianie zaopatrywali nas w rękawice 

operacyjne i inny drobny sprzęt a także przekazali 

nam markowy respirator Bennet dla OIOM-u , 

aparat RTG i USG. Dzięki temu nie odczuliśmy 

braku wspomnianego wyposażenia.



Bill Uminski – Rotarianin z Wisconsin

z USA 1986 r - przysłał dary dla szpitala



Ograniczona dostępność 

płynów infuzyjnych

 Zorganizowano na bazie apteki szpitalnej pod 
kierownictwem

Pani mgr Łukasik produkcję płynów 

infuzyjnych likwidując braki w 

ich zaopatrzeniu.

Dla przydatności tych kroplówek do użytku 

wewnętrznego Dyrektor Dyjach zorganizował 

hodowlę specjalnej rasy królików koniecznych do 

badania płynów na pyrogeny.

Nadwyżki produkowanych kroplówek odstępowano 

innym szpitalom



Przygotowanie kadr do nowego 

szpitala

1973 r utworzono Liceum i Studium 
Medyczne Pielęgniarstwa.

Wydział Położnictwa

- utworzony przez Dyrektora szkoły mgr Stefana
Hałabisa i Kierowniczki szkolenia mgr Teresy 
Spychałowej , na wniosek Dyrektora ZOZ

Zatrudnienie absolwentek uzupełniło brak położnych w 
szpitalu i zapewniło pełną obsadę pielęgniarską



SMP - Wydział Położniczy

Czepkowanie 1985 Dyplom 1987



Rehabilitacja

 1.09.1982 r  Stanowisko Kierownika 
Działu Rehabilitacji objęła

 Mgr Krystyna Senderek
 Szybko rozwinęła podległą komórkę.

 Ponadto rozwinęła rehabilitację 
dzieci z mózgowym porażeniem 
dziecięcym, łącznie z hipoterapią.

 Utworzono Klub Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych celem 
zapewnienia kompleksowej 
rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, łącznie z nauką 
poruszania się na wózkach, 
pokonywania przeszkód 
terenowych. Tor symulacji przeszkód 
terenowych został wykonany przez 
rotarian z janowskiego Klubu Rotary.



Mgr Krystyna Senderek z 

zespołem Działu Rehabilitacji



Rozwój 

szpitala

 1.10.1982 r - powstała Poradnia Ortopedii 
Dziecięcej - główne jej zadaniem była 
profilaktyka dysplazji biodra dziecięcego.

 18.10.1989 r Otwarcie Oddziału Ortopedii i 
Traumatologii (21 ł.)

 27.04.1991 r – otwarcie Pododdziału 
Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji 
Dziecięcej - współpraca z Kliniką Ortopedii 
Dziecięcej w Lublinie i Prof. Dr med. 
Tomaszem Karskim.

 Utworzenie na pododdziale Szkoły 
Podstawowej na oddziale

 Utworzenie Poradni Zaopatrzenia 
Ortopedycznego i 
Warsztatu Ortopedycznego – technik 
Wiktor Złamański



Rehabilitacja dzieci na Pododdziale 

ortopedii dziecięcej



Nauka



Posiedzenia Naukowe 

PTO i Tr
- było ich wiele

 Przez 32 lata na
Oddziale Urazowo-
Ortopedycznym

 Wyspecjalizowano
15 lekarzy

 Pierwszą protezę
stawu biodrowego w 
województwie
tarnobrzeskim
wykonaliśmy w1991r

 1300 operacji 
rocznie



Własny wykonawca

ZAKŁAD REMONTOWO-
BUDOWLANY – Kierownik 

Paweł Misiarz a następnie
Mieczysław Dyjach.

Wykonane obiekty przez 

ZRB:

Hotele dla personelu 
szpitali w Nowej Dębie 

i w Tarnobrzegu.

Dom Spokojnej Starości w 
Czachowie

Ośrodki Zdrowia w 
Potoczku, 

Trzydniku, Kocudzy i w 
Polichnie.

Zdrowia w Chrzanowie, 
Zdziłowicach, Batorzu, 

Krzemieniu, Modliborzycach i 
RzeczycyRemont i rozbudowa 

Ośrodków 

Budowa Żłobka w 
Janowie Lubelskim.

Budowa bloku 
mieszkalnego dla 

pracowników szpitala.

Budowa Ośrodka Dializ 
pozaustrojowych oraz budowa 

łącznika ośrodka dializ z 
przychodnią dla Oddziału 

Okulistycznego i 
powiększenie ośrodka dializ –

w stanie surowym ( 
obecnie ANIMED).



Własny wykonawca c.d.

Nie udało się 
zrealizować planowanej 

trozbudowy szpitala –
zmiana wojewóztw

Budowa Rejonowej 
Kolumny Transportu 

Sanitarnego –
obecnie pawilon 

handlowy ”                        
.

Hala magazynowa 
przy nowym szpitalu 

- miał służyć jako 
zaplecze przy 

rozbudowie nowego 
szpitala:

Szpital psychiatryczny 
na 122 łóżka i 

budowa jeszcze jednego 

bloku łóżkowego dla 
oddziałów 

specjalistycznych.

Wiata i skład opału przy 
kotłowni nowego 

szpitala

Prace remontowe 
obiektów 

szpitala.



Oddziały Rehabilitacyjne
 2005 r – Oddział Rehabilitacyjny – 30 łóżek

 Kierownik: Lek. Grzegorz Kania

 2008 r – Dzienny Oddział Rehabilitacyjny

 Kierownik lek. Witold Siedlaczek

 Oddziały utworzone  były przez Dyrektora 

Zbigniewa Widomskiego i zastępcę dyrektora 

lek. Romana Kapronia w odpowiedzi na  starania 
ordynatora Oddziału  Urazowo-Ortopedycznego.


