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Szpital Wojskowy w Ciechocinku
- to ju˝ 95 lat

Jako poczàtek Szpitala Wojskowego w Ciechocinku
przyjmuje si´ rozkaz Dowódcy Okr´gu Generalnego
¸ódzkiego wydany 2 kwietnia 1919 powo∏ujàcy Wojsko-
we Lecznictwo Uzdrowiskowe w Ciechocinku na bazie
Stacji Sanitarnej Wojskowej i Willi „Orion”. Poczàtkowo
baza noclegowa wynios∏a 170 ∏ó˝ek. W maju 1919 ro-
ku kadr´ szpitala stanowili: Komendant-lekarz, dwóch
lekarzy m∏odszych, oficer gospodarczy, dwóch podofi-
cerów sanitarnych, jeden podoficer rachunkowy, pod-
oficer prowiantowy, podoficer kancelaryjny, jedenastu
szeregowców, dziesi´ç pos∏ugaczek, jedna gospodyni,
dwie kucharki, trzy pomoce kuchenne, szeÊç sanita-
riuszek, ogrodnik i stró˝. Ponadto do pomocy skiero-
wano jeszcze oÊmiu jeƒców z obozu w Strza∏kowie.
W roku 1920 rozpoczyna dzia∏alnoÊç Wojskowy Szpital
Sezonowy z czterystoma ∏ó˝kami. Baz´ lokalowà wy˝ej
wymienionego szpitala stanowi∏y pawilony „Warsza-
wianka”, „Âwitezianka” oraz dwa dzier˝awione budynki
- „Pomorzanka” i „Halina”.

W pierwszych latach niepodleg∏oÊci pacjentami
szpitala byli g∏ównie ranni ˝o∏nierze. Od 1935 roku
Wojskowy Szpital Sezonowy zosta∏ przeznaczony dla
oficerów i ich rodzin. W koƒcu lat trzydziestych zacz´-
to przyjmowaç niewielkà liczb´ pracowników rozbu-
dowywanego przemys∏u zbrojeniowego. Na kuracji
w „Warszawiance” przebywali tak˝e najwy˝si dostojnicy
paƒstwowi i ich rodziny.

Na krótko przed wybuchem II wojny Êwiatowej
zorganizowano szpital wojskowy ukierunkowany
na przyjmowanie rannych z frontu. Pierwszych rannych
przyj´to ju˝ 2 wrzeÊnia.

Rozkaz z dnia 21 marca 1945 roku Naczelnego do-
wódcy Wojska Polskiego powo∏uje do ̋ ycia stu∏ó˝kowe
sanatorium wojskowe w Ciechocinku. Rok 1950 zapo-
czàtkowuje ca∏orocznà dzia∏alnoÊç oÊrodka. Oddanie
do u˝ytku 21 lipca 1960 nowego pawilonu pozwala
na zwi´kszenie bazy ∏ó˝kowej do 370. Otwarcie w ro-
ku 1964 w∏asnego oddzia∏u balneologii i fizjoterapii
pozwa∏a na uniezale˝nienie si´ od innych oÊrodków.
Wraz z otwarciem obiektu „Jubilat” w 1985 baza nocle-
gowa zwi´ksza si´ o nast´pne 220 ∏ó˝ek.

Ju˝ w latach 60-tych zapoczàtkowano badania nau-
kowe, które zaowocowa∏y publikacjami naukowymi
oraz przynios∏y plon w postaci doktoratów i pierwszych
habilitacji. W roku 1962 powsta∏ OÊrodek Kardiolo-
giczny CSK WAM w Wojskowym Zespole Sanatoryjnym.
W tym samym roku rozpocz´to wspó∏prac´ konsulta-
cyjno-naukowà z Klinikà Otolaryngologii WAM w ̧ odzi.
Nale˝y wspomnieç tak˝e o wspó∏pracy Sanatorium
Wojskowego z Instytutem Elektroniki Kwantowej WAT,
co zaowocowa∏o przekazaniem urzàdzeƒ diagnostycz-
nych rejestrujàcych choroby narzàdu g∏osu do OÊrod-
ka Laryngologiczno-Foniatrycznego w Ciechocinku.
Zwieƒczeniem dzia∏alnoÊci naukowej by∏o podpisanie
w roku 2012 umowy Z Collegium Medicum w Bydgosz-
czy o powo∏aniu Oddzia∏u Klinicznego Rehabilitacji
Klinicznej, Kliniki Rehabilitacji Metabolicznej.

Dzisiejszy Zak∏ad Przyrodoleczniczy w niczym nie
przypomina tego oddanego w roku 1964. Obecnie
jest to oÊrodek z nowoczesnym wyposa˝eniem.
Do dyspozycji pacjentów oddano takie urzàdzenia,
jak: laser wysokoenergetyczny, komor´ hiperbarycznà
(jedyna w Ciechocinku), wyciàg grawitacyjny kr´go-
s∏upa - jest to pierwsze urzàdzenie w Polsce, ostatnio
otwarto Fit Park w otoczeniu lasku sosnowego i kom-

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Ciechocinku od lat prowadzi dzia∏alnoÊç
szpitalno-sanatoryjnà. Przyje˝d˝ajà tu ludzie z ca∏ej Polski i nie tylko. Niedawno placówka hucznie
obchodzi∏a 95 lat istnienia, a relacj´ z tego wydarzenia mogliÊcie Paƒstwo przeczytaç w ostatnim
numerze „Zdroju Ciechociƒskiego”. DziÊ z kolei troch´ z historii rozwoju szpitala…
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