
HISTORIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY SANATORIUM W 

DZIEKANOWIE LEŚNYM1  

 W historii szkolnictwa na terenie gminy nie można pominąć jedynej, działającej tu w 

latach 1950-1967 placówki szkolnictwa średniego jakim było Liceum Ogólnokształcące w 

Sanatorium Przeciwgruźliczym dla Młodzieży w Dziekanowie Leśnym. 

Gruźlica zwana też suchotami dziś to choroba zapomniana, ale po wojnie była to choroba 

społeczna. Jeszcze w 1960 r. chorowało na nią w Polsce 619 000 osób. W sanatoriach dla 

dzieci i młodzieży leczyło się ponad 8 tys. pacjentów. Jedno z sanatoriów znajdowało się 

pośród lasów Puszczy Kampinoskiej w Dziekanowie Leśnym Było to sanatorium dla 

młodzieży żeńskiej czyli dziewcząt w wieku od 14 do 21 lat. 

 
Sanatorium w Dziekanowie Leśnym (foto z Kroniki) 

 

 

                                                 
1 Historia Liceum Ogólnokształcącego napisana została na podstawie: Hanna Lutz, Historia Szkoły 

Dziekanowskiej 1950–1967, archiwum Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie 

Leśnym i Marian Kulik, Sanatorium Przeciwgruźlicze dla młodzieży w Dziekanowie Leśnym, Gazeta 

Łomiankowska nr 2/2005, s. 6-7 

 



BUDYNKI SANATORIUM  

Lokalizacja sanatorium przeciwgruźliczego w lesie nie była przypadkowa. Leczenie 

klimatyczne stanowiło ważny czynnik w walce z tą chorobą. Dlatego lekarze Instytutu 

Gruźlicy i urzędnicy z Wydziału Walki z Gruźlicą Ministerstwa Zdrowia uznali, że 

przedwojenne, niedokończone budynki Wojskowej Szkoły Przeciwgazowej zlokalizowane na 

terenie Puszczy Kampinoskiej po odpowiednim przystosowaniu, świetnie będą się nadawały 

na taką placówkę.  

Po wojnie Ministerstwo Obrony Narodowej nie było już zainteresowane tymi 

obiektami. Na przełomie 1946/47 r. przekazało niewykończone budynki na rzecz służby 

zdrowia. W tych murach, początkowo niedostosowanych do potrzeb nowego użytkownika, 

przez dwa sezony letnie 1947 i 1948 r., Ministerstwo Zdrowia organizowało sezonowe 

prewentoria, letnie kolonie i obozy zdrowotne dla dzieci.  

W 1949 r. rozpoczęto organizację i budowę nowoczesnego sanatorium 

przeciwgruźliczego. Na naczelnego dyrektora do spraw lecznictwa powołano dr. Jerzego 

Lutza, który dotychczas pracował w Sanatorium Przeciwgruźliczym w Zakopanem. Na 

stanowisko wicedyrektora do spraw administracyjno-gospodarczych powołano prawnika 

Stefana Pacanowskiego. Dyrekcja z całą energią przystąpiła do realizacji planu budowy 

sanatorium.  

 Teren leśny przyznany sanatorium obejmował około 25 ha lasu, na którym rosły 

wysokie trzydziestoletnie sosny. Wśród nich stały cztery murowane budynki w stanie 

surowym, bez stolarki okiennej i drzwiowej. Do budynków była doprowadzona woda z 

miejscowej studni o głębokości 205 m, wybudowanej w 1939 r.  

W pierwszej kolejności rozbudowano dwa istniejące budynki. Większy, cztero-

kondygnacyjny, tzw. pawilon I, mieścił tymczasowo kuchnię, stołówkę, pracownię 

roentgenowską, salę chirurgiczno-opatrunkową, laboratorium, gabinety lekarskie, 

pomieszczenia dla chorych i inne potrzebne sale tak, aby można było uruchomić 

funkcjonowanie sanatorium. Mniejszy, zwany później pawilonem VII, przeznaczony był dla 

personelu. Pawilon I - z werandą dla chorych - wykończono i przekazano do użytku w drugim 

półroczu 1950 r. Pawilon VII - na początku 1951 r.  

Na przełomie1950/1951r. sanatorium przeznaczone dla młodzieży żeńskiej rozpoczęło 

swoją działalność. Początkowo przyjęto na leczenie około 140 chorych dziewczynek. Na 

początku 1953 r. przekazano do użytku następny budynek, tak zwany pawilon II - 

chirurgiczny. W tym budynku urządzono pomieszczenia dla chorych na 90 łóżek, dwie sale 

operacyjne z całym zapleczem, pomieszczenia na różną aparaturę, gabinety lekarskie, 

laboratorium analityczne, aptekę i inne. Już od pierwszego półrocza 1953 r. w sanatorium 

dziekanowskim przebywało około 230 kuracjuszek. Plan rozbudowy i budowy sanatorium był 

realizowany w latach 1949 – 1958 pod nadzorem wicedyrektora Bolesława Jaśkiewicza. Po 

zakończeniu tych inwestycji uzyskano 405 miejsc dla pacjentek. Osobny pawilon zajmowała 

też szkoła.  

Po zakończeniu prac inwestycyjnych sanatorium wyglądało okazale. "Pięknie 

zagospodarowany teren był ozdobą całego obiektu. Kręte dróżki i alejki wysadzone 

drzewkami, zielone trawniki, a w nich kępki krzewów o różnych barwach. Rabaty z 

różnokolorowymi kwiatami upiększały cały teren. Przy tym wszędzie wzorowa czystość i 

porządek"2.  

Do 1967 r., czyli likwidacji sanatorium, kompleks budynków sanatoryjnych składał się z 3 

pawilonów, 2 werand, budynku szkolnego, osiedla mieszkaniowego, żłobka, przedszkola dla 

dzieci pracowników, zaplecza gospodarczego, sklepiku i poczty.  

                                                 
2 Marian Kulik, Sanatorium Przeciwgruźlicze dla młodzieży w Dziekanowie Leśnym, Gazeta Łomiankowska nr 

2/2005, s. 6-7 



  

 
Pawilon szpitalny, lata 60. XX w. (fot. z Kroniki) 

 

 

 

 
Pawilon sanatorium z werandami (foto z internetu) 

 

 

 



HANNA I JERZY LUTZOWIE 

 

 
Jerzy i Hanna Lutzowie (foto z Kroniki) 

 

Dr med. Jerzy Lutz jest postacią wyjątkową dla działalności sanatorium. Urodzony 13 grudnia 

1912 r. w Warszawie, po zakończeniu nauk medycznych, od 1937 pracował w zawodzie 

lekarza. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. Po zakończeniu działań wojennych został 

osadzony w obozie jenieckim: w latach 1940 - 1942 w Arnswalde w latach 1942 - 1945 w 

Sandostwel, gdzie był zatrudniony jako lekarz. Do 1947 roku był lekarzem naczelnym 

szpitala dla chorych na gruźlicę w Glueckstadt pod Hamburgiem. Po powrocie do Polski do 

1949 r. pracował w sanatorium przeciwgruźliczym w Zakopanem. W 1949 r. Minister 

Zdrowia i Opieki Społecznej powołał go na stanowisko dyrektora sanatorium 

przeciwgruźliczego dla młodzieży w Dziekanowie Leśnym. 

Budowa, organizacja i działalność sanatorium stała się pasją życiową dr. Lutza, której 

poświęcił całe swoje doświadczenie, umiejętności i wiedzę lekarską. Sanatorium jako jedna z 

pierwszych placówek służby zdrowia w Polsce podjęła się operacji z zakresu wielkiej 

chirurgii klatki piersiowej. Poza pracą zawodową pracował społecznie pełniąc przez wiele lat 

funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumatologicznego w Otwocku. Z dniem 

30.06.1979 r. przeszedł na w pełni zasłużoną emeryturę. Zmarł w lipcu 1982r. Za wielki 

wkład pracy w służbie zdrowia i pracy społecznej został odznaczony: 

Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką za 

Zasługi dla Województwa Warszawskiego, Odznaką resortową za wzorową pracę w służbie 

zdrowia, Złotą Odznaką za zasługi w walce z gruźlicą i chorobami płuc nadaną przez Zarząd 

Główny Społecznego Komitetu Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc.  



Dr Jerzy Lutz był człowiekiem o wielkim zaangażowaniu zawodowym i społecznym. Cieszył 

się ogromnym szacunkiem3. 

Z podobną pasją i oddaniem pracowała w sanatoryjnej szkole Hanna Lutzowa, żona dyrektora 

sanatorium, absolwentka krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była zaangażowanym 

pedagogiem i wychowawcą. Organizowała wraz z pacjentkami wiele pozalekcyjnych zajęć, 

reżyserowała szkolne przedstawienia teatralne, uczestniczyła w wycieczkach. Pracowała też 

naukowo.  

Jerzy i Hanna Lutzowie, zwani przez podopieczne „tatą” i „mamą” byli osobami niezwykle 

ciepłymi, serdecznymi, tworzącymi rodzinną atmosferę, która pozwalała zapomnieć o 

chorobie, ale też napełniała wiarą w powrót do normalnego życia.  

Dr Jerzy Lutz został patronem ulicy na granicy Dziekanowa Leśnego i Puszczy 

Kampinoskiej. Na pamięć zasługuje również jego żona i współpracownica Hanna Lutzowa. 

Pozostawiła ona cenną pamiątkę w postaci obszernego naukowego opracowania pt Historia 

Szkoły Dziekanowskiej 1950–1967, dokumentującego zasady działania tej eksperymentalnej 

szpitalnej placówki oświatowej. Dr Lutzowa przez udział w międzynarodowych 

konferencjach gdzie prezentowała sukcesy dydaktyczne i lekarskie przyczyniała się do 

promocji szkoły, co owocowało licznymi wizytacjami zagranicznych delegacji lekarzy. 

 

 

 
 

Dr Jerzy Lutz (foto z Kroniki) 

 

 

 

                                                 
3 Tamże 



 

NAUKA 

Aby zapewnić dziewczętom, po leczeniu sanatoryjnym, trwającym nieraz kilkanaście 

miesięcy, powrót do normalnego życia, w porozumieniu z ministerstwem oświaty, 

postanowiono pacjentki uczyć. Część z nich miała skończone szkoły zawodowe ale większość 

tylko szkołę podstawową lub niepełne liceum i chciały kontynuować naukę. Dla tych 

zorganizowano przysanatoryjne pełnoprofilowe liceum ogólnokształcące dostosowując 

program nauki szkolnej do programu leczniczego indywidualnie dla każdej chorej. Program 

nauczania był zgodny z programem ogólnym (łącznie z maturą), tak aby uczennica po 

opuszczeniu sanatorium mogła trafić do odpowiedniej klasy w zwykłej szkole i nie ustępować 

w nauce swoim koleżankom lub też podjąć studia.  

Organizatorką szkoły i jej pierwszym kierownikiem była Emilia Skibniewska. Od września 

1950 r. przez następne 13 lat kierowała liceum Zofia Gałęska. W 1950 r. w sanatorium 

leczyło się 60 dziewcząt.  

Pacjentki podzielono na trzy grupy wydolnościowe: ciężko chore, które naukę odbywały w 

łóżku, średnio chore uczące się i w łóżku i w szkole oraz lżej chore nauczane w klasach 

szkolnych w godz. 15:30 - 19. Nauka odbywała się po południu aby uniknąć konfliktu między 

pedagogami i lekarzami. Uzgodniono, że zabiegi, którym podlegały pacjentki-uczennice będą 

odbywały się przed południem.  

 

 
Uczenie w łóżku(foto z Kroniki) 

 

Szkoła nie miała własnych pomieszczeń, uczono w małych świetliczkach na różnych 

oddziałach, a rada pedagogiczna składała się tylko z 4 osób:( poza dyrektorką) z przybyłej z 

Krakowa studentki III roku Uniwersytetu Jagiellońskiego Hanny Lutzowej, inż. Zdzisława 

Muszałowskiego, który przyjechał z Zakopanego i nauczycielki matematyki Ireny Rybarczyk. 

Wraz z rozbudową gmachów sanatorium przybywało pacjentek i jednocześnie uczennic.  



 
Lekcja na werandzie (foto z Kroniki) 

 

Rozrastało się też grono pedagogiczne. Ostatecznie sanatorium mogło przyjąć 405 chorych. 

Liczba uczennic wynosiła 370- 380, a tzw. przelot roczny przez szkołę wynosił 600 osób. O 

rozwoju szkoły świadczy liczba zdanych matur: rok 1951 – 7 matur, 1952 – 9 matur, a w 

1966 – 63 matury.  

 

 
Egzamin maturalny (foto z Kroniki) 

 

Szkoła doczekała się własnego gmachu dopiero po 9 latach. Mieścił on obszerne klasy, pokój 

nauczycielski i gabinety-pracownie urządzone na wzór najlepszych warszawskich liceów. 



Grono nauczycielskie wzrosło do 25 osób. Byli wśród nich również pracownicy położonej po 

sąsiedzku Stacji Terenowej Zakładu Ekologii PAN: Teresa Wilska, Lucyna Andrzejewska, 

Jan Kot, Antoni Wasylik. Realizowano pełny program. Do dyspozycji uczennic byli 

nauczyciele 5 języków obcych, w tym łaciny.  

 W latach 1964–1967 dyrektorem liceum został wieloletni kurator oświaty i przyjaciel tej 

placówki Kazimierz Orzażewski. W ciągu 17 lat istnienia szkoły pracowało w niej 54 

nauczycieli, z których wielu jednocześnie studiowało i uzyskało tytuły naukowe. 

Nauczycielami, którzy pracowali tu od początku do likwidacji szkoły byli Hanna Lutzowa i 

Zdzisław Muszałowski.  

Na 8 500 pacjentek uczennicami było 7 496. Rocznych promocji wydano 1853, a matur 520. 

W szkole tej działały też organizacje młodzieżowe takie jak drużyna harcerska, koło ZMS, 

organizowane były występy teatrzyku, kabarety, akademie szkolne z okazji świąt 

państwowych, zajęcia plastyczne, a nawet sportowe czyli szkolna Olimpiada Tysiąclecia 

Polski oraz wycieczki.  

 

   
  Uczennice aktorki i baletnice 

 

Liceum w sanatorium był to eksperyment w skali światowej. Rewelacyjność zastosowanej 

metody polegała na obarczeniu pacjentek systematyczną nauką szkolną, która stanowiła 

równorzędny z innymi środek terapii. Trzeba podkreślić, że wiek pacjentek 14-18 lat to okres, 

w którym było najtrudniej wyleczyć chorobę. Sanatorium było zakładem przede wszystkim 

leczniczym. Najciężej chore dziewczęta nie opuszczały łóżek, ale to nie wykluczało ich z 

grona uczennic, gdyż to nauczyciel przychodził z wykładem lub egzaminem do chorej. Cały 

program dostosowany do ogólnie obowiązującego programu szkolnego musiał być 

jednocześnie dostosowany do programu leczniczego. Obowiązek szkolny stał się czynnikiem 

przezwyciężania „lenistwa” sanatoryjnego gdzie „żyje się chorobą”, pozwalał przezwyciężać 

kompleks „suchotnicy” osoby wyrzuconej poza nawias społeczeństwa. Dawał perspektywy 

aktywnego powrotu do szkoły, a osobom, które zdały maturę, startu do dalszej nauki. Efekt 

terapeutyczny wzmacniało jeszcze aktywne uczestnictwo w harcerstwie, rozrywki, życie 

kulturalne, teatr, koncerty i wycieczki. Efektem tego eksperymentu było 80% trwałych 

wyleczeń z gruźlicy, a poziom liceum, spowodowany doskonałą opieką pedagogiczną i 

wychowawczą, jak i wolą walki o własną przyszłość uczennic, był wyższy niż w szkołach nie 

obciążonych leczeniem. 

Nie do przecenienia była atmosfera jaką stworzyli w sanatorium dziekanowskim jego 

dyrektor dr Lutz i jego żona Hanna pracująca jako pedagog w szkole. Ich ciepły stosunek do 



chorych, całkowite oddanie pracy, zaszczepianie wiary w odzyskanie zdrowia, stworzyło 

„jedyne takie sanatorium na świcie, gdzie w idealnej formie skojarzono lecznictwo z nauką”.  

Ciężko pracujący w nietypowych warunkach nauczyciele z sanatoryjnego liceum wynosili 

„kaganek oświaty” również poza jego mury. W 1966 r. podjęli prace społeczną polegająca na 

zorganizowaniu kursu szkoły podstawowej dla pracowników sanatorium. Dyrekcja poparła te 

inicjatywę i pozwoliła na wcześniejsze schodzenie z pracy osób, które się uczyły (były to 

przeważnie salowe i pracownicy fizyczni). Po 8 miesiącach nauki do egzaminu przystąpiło 13 

osób i wszystkie otrzymały świadectwa. „Był to nasz i naszych dorosłych uczniów  wspólny 

wielki sukces. Niektóre osoby nie uczyły się od 30 lat, prawie wszystkie od 20 lat, trudności 

pokonywaliśmy ogromne. Uczyli się ambitnie i bardzo dużo. Wzruszała nas ta praca i 

zawiązały się serdeczne przyjaźnie z tymi ludźmi, których dotąd znaliśmy tylko z widzenia”- 

wspomina H. Lutzowa w księdze pamiątkowej szkoły.  

 

 
 

Egzamin dorosłych 

 

Dyrekcja sanatorium, głównie w osobie wicedyrektora Jaśkiewicza też bardzo aktywnie 

włączyła się w budowę szkoły podstawowej we wsi Dziekanów Leśny. Szkoły, do której 

miały uczęszczać też dzieci pracowników sanatorium, których gromadka wraz z rozwojem tej 

placówki również się powiększała.  

Po przeniesieniu sanatorium do Otwocka w budynkach posanatoryjnych zorganizowany 

został Wojewódzki Szpital Dziecięcy. Chlubne tradycje szkolnictwa wśród dzieci – pacjentów 

kontynuowała działająca tam specjalna Szkoła Podstawowa, której pierwszym kierownikiem 

był Jan Rybak4. Obecnie opiekę edukacyjną nad małymi pacjentami sprawuje Zespół Szkół 

przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym posiadający oprócz oddziału przedszkolnego, Szkołę 

Podstawową i Gimnazjum.  

 

                                                 
4 Kolejnymi dyrektorami byli: Leszek Piórkowski, Aleksandra Eglit, Krystyna Radzewicz i Marianna Matusiak 

 



 

 

 

NADZWYCZAJNA KRONIKA SZKOŁY  

 

Wszystkie szkoły prowadzą mniej lub bardziej ambitnie swoje Kroniki, które mają utrwalić 

na papierze najważniejsze wydarzenia w uczniowskiej społeczności. Dla przyszłych 

historyków są to cenne źródła wiedzy o życiu tych placówek.  

Wśród tych Kronik na pewno wyróżnia się oprawiony introligatorsko, ilustrowany czarno-

białymi zdjęciami, maszynopis pt. Historia Szkoły Dziekanowskiej 1950 – 1967. Autorką tej 

księgi pamiątkowej, a jednocześnie pracy naukowej liczącej 328 stron, jest Hanna Lutzowa, 

która pracowała w tej szkole od początku do jej likwidacji w 1967 r. jako jedna z najbardziej 

oddanych nauczycielek. Księga opisuje program dydaktyczny i wychowawczy szkoły, 

metodykę nauczania. Zawiera spisy nauczycieli, wychowawców i uczennic maturzystek. 

Podaje dane statystyczne dotyczące uczennic. Przybliża różnego rodzaju działania 

pozalekcyjne, jak imprezy artystyczne, koła ZHP, ZMS, samorząd szkolny itp. Zamieszcza 

wykaz artykułów z prasy i innych opracowań dotyczących tej placówki. Zawiera również spis 

prac naukowych ( w tym 33 pozycje to opracowania Hanny Lutzowej), referatów i artykułów 

w prasie specjalistycznej napisanych przez pracowników szkoły i sanatorium. Materiały 

prasowe ilustrujące walkę personelu w obronie sanatorium, które postanowiono przenieść do 

Otwocka. Jest to niezwykle interesująca i wnikliwie opracowana kronika pracy w placówce 

gdzie, każdy lekarz musiał być pedagogiem, a każdy pedagog-lekarzem, gdzie panował ciepły 

rodzinny klimat, poświęcenie i oddanie. 

 

Opracowała Ewa Pustoła-Kozłowska 

 

 

 
 

Okładka i jedna ze stron Kroniki 


