
Amerykański Czerwony Krzyż w służbie kozielskiego
lazaretu garnizonowego (1914-1915).

Fot.-Wejście główne do Kozielskiego lazaretu garnizonowego.Zbiory prywatne-Marek Jura

Jacek Jerzy Struś



Jako pasjonat regionalnej historii związanej z historią powiatu kędzierzyńsko-
kozielskiego ,chciałbym przedstawić pewien historyczny szkic , związany z pracą 
pielęgniarek i lekarzy amerykańskiego czerwonego krzyża  na terenie  kozielskiego 
lazaretu1  garnizonowego .Należy dodać ,że wizyta ,,gości zza oceanu,,  była częścią 
zakrojonej  na szeroką skalę pierwszej fali  pomocy humanitarnej dla Starego Kontynentu.
Dokładnie 12 września 1914 roku grupa pielęgniarek i lekarzy amerykańskiego czerwonego
krzyża opuszczała nowojorskie wybrzeże na  pokładzie parowca  ,,Red Cross,,  , aby udać 
się do Europy ze szczególną  misją .Zadaniem 126 pielęgniarek i 30 lekarzy oraz 
oddzielnego   zespołu złożonego z 12 pielęgniarek i 3 lekarzy , którzy udali się  osobnym 
transportem do Serbii2 , było wsparcie ze strony medycznej wszystkich stron  konfliktu 
zbrojnego zwanego  wielką wojną3,  Wtedy to   jeszcze Stany Zjednoczone były stroną 
neutralną tej zbrojnej konfrontacji  i trzeba dodać ,że godząc się na tak pełną 
niebezpieczeństw misję  dobrowolnie , trzeba było wykazać się nie lada odwagą.
Wysłanie profesjonalnych medycznych załóg  było ogromnym logistycznym 
przedsięwzięciem i nieocenionym   wsparciem humanitarnym .
Producent opatrunków chirurgicznych - chicagowska firma  Bauer&Black  , posiadająca 
również filię w Nowym Jorku -podjęła się  na zlecenie amerykańskiego czerwonego 
krzyża ,zaopatrzenia statku w niezbędne towary ,pochodzące z jej linii produkcyjnych.4  .
Do wygodnego przenoszenia np. watę pakowano w w mocno sprasowane bele , szczelnie 
pokryte workami jutowymi i wiązane stalowymi pasami. Bandaże pakowano w drewniane 
skrzynie  po ok .200 funtów każda  .Gazę chirurgiczną nawijano w ogromne  role i 
pakowano w skrzynie . 

Fot.1-Wata,gaza chirurgiczna i bandaże przeznaczone do wysyłki , przed załadunkiem na statek.

W ogólnym rozrachunku , już po końcowym załadunku pod kadłubem parowca znalazło się 
4000 funtów waty (1814kg) , 250.000  metrów  gazy chirurgicznej , 15,000 funtów (6800 
kg) bandaży różnych rozmiarów , 30 galonów (113 litrów ) jodyny , oraz  2,000 baryłek 

1 Lazaret (z jęz wł.lazaretto-szpital polowy, przytułek.)Dawne określenie szpitala wojskowego , który przeznaczony 
był do opatrywania rannych , pochodzących z pola walki oraz do leczenia oraz izolacji chorych żolnierzy.

2 Jane E. Delano, “The Nurses and the Requirements”; “American Surgeons are picked for the field,” The American 
Red Cross Bulletin, Tom. 9, nr. 14, str. 225-231. 

3 Marian M.Jones,Sister Soldiers : American Red Cross Nurses in Europe’s Great War, 1914-1915 str 1.
4 To the front in Europe's war ,Chicago , New York 1914



eteru , skórzane rękawice ,wazelina , kakao , tytoń , oraz wiele innych  “komfortowych 
towarów przydatnych do leczenia chorych .” 5

 Dziesięć oddziałów pielęgniarek i lekarzy - utworzonych  już na statku , zostało 
przydzielonych  do sześciu miejsc lokacyjnych w Europie .Były to  Paignton w  Anglii ; Pau
we Francji ; Kijów w ówczesnej Rosji ,Budapeszt na Węgrzech , Wiedeń w Austrii , oraz 
dwa Niemieckie miasta -Gliwice oraz miasto Kosel ( Koźle).  Każda z pielęgniarek 
podpisywała kontrakt sześciomiesięczny  z pensją sześćdziesięciu dolarów amerykańskich 
tygodniowo , godząc się na służbę bez możliwości własnego decydowania o tym w którym 
z miejsc docelowych ma się ona odbywać.6 Każda pielęgniarka przydzielona do danego 
oddziału otrzymywała to samo bogate wyposażenie w którego skład wchodziły:Duża torba ,
aby mogła pomieścić trzy inne torby na buty , zestaw naprawczy , nożyczki,jak również 
sześć szarych uniformów ,dwanaście białych fartuchów,sześć kołnierzyków , cztery 
czepki ,ciepły wełniany sweter,naramienniki ,czapkę do munduru oraz pelerynę ,jak również
ciepły płaszcz t,rękawiczki  i czarne wysokie buty .7Wszystkie pielęgniarki już przed 
samym rejsem rozpoczęły przygotowywać się na statku do tej ciężkiej misji już w 
momencie przedzielenia do kabin. Trening obejmował naukę języka niemieckiego i 
francuskiego,naukę systemu metrycznego stosowanego w Europie , obsługę wojskowych 
urządzeń chirurgicznych ,leczenia wg postawionych diagnoz ,naukę o układzie nerwowym, 
oraz lekcje o  higienie  publicznej w placówkach wojskowych 8.

Fot.2-Parowiec ,,Red Cross,,

5“Germans on crew delay start of Red Cross,” San Francisco Chronicle, Wrzesień 13, 1914; str. 31. “Steamer Red Cross
on Mission of Mercy,” The Atlanta Constitution, Wrzesień. 14, 1914, str 2. .

6 Sarah McCarron Diary, 1914-1915, Sarah McCarron papers, Barbara Bates Center for The Study of The History of 
Nursing, University of Pennsylvania. Katherine Volk Buddies in Budapest, Los Angeles: Kella-Ide Co., 1936, str. 38. 
“Systematic Giving Helps Greatly,” The American Red Cross Magazine, Jan. 1915, T. 10, nr. 1, str. 13
7 Shirley Powers , A Guide To American Red Cross Uniforms ,edycja II 2006  str 2-5, patrz również Dock, The 

History of American Red Cross Nursing, str. 144. Mabel T. BOARDMAN, “The story of the ship, “The American 
Red Cross magazine, Październik 1914, str. 213.

8 Marian M.Jones,Sisters Soldiers,: American Red Cross Nurses in Europe’s Great War, 1914-1915 str 17.



Ponadto wszystkie pielęgniarki mogły korzystać do woli z wszelkich książkowych  pomocy 
naukowych oferowanych przez kadrę medyczną znajdująca się na pokładzie parowca „Red 
Cross”
Autor tego szkicu zdaje sobie sprawę z tego iż na terenie Koźla znajdowały się w okresie 
pierwszej  wojny światowej co najmniej trzy lazarety ,jeden główny zwany garnizonowym 
do którego trafił oddział , zwany oddziałem „G”  i dwa lazarety rezerwowe -jednak trudno 
jest określić dokładnie  w której chwili lazarety rezerwowe zaczęły w pełni funkcjonować.

James Watson Gerard9, były amerykański ambasador  w swojej wspomnieniowej książce 
pisze|: 
,,Po przybyciu amerykańskich lekarzy i pielęgniarek do Berlina , zadecydowałem wysłać 
obydwa oddziały pielęgniarskie na front wschodni i umieścić jeden z nich w małym śląskim 
mieście Gliwice i drugi w nieodległym mieście Koźle ,,10 

Opiekę konsularną nad dwoma oddziałami pielęgniarskimi „I” oraz „G” przydzielonymi do 
wrocławskiego dystryktu ,sprawował ówczesny konsul USA Harry G.Seltzer.  

Z chwilą  przyjazdu oddziału „G” do Koźla  tj.17 października 1914 roku  ,został on 
w całości oddany pod dowództwo głównego lazaretu. Dr.Bial F.  Bradbury , lekarz 
pochodzący  z Norway w  stanie  Maine ,dyrektor przybyłej w to miejsce  jednostki „G” 
-został  również powołany w krótkim czasie na stanowisko głównego chirurga konsultanta 
dla całego szpitala wojskowego. Doktor R. H. Newman  pochodzący z Knoxville  w stanie 
Tennessee, został głównym chirurgiem operatorem. W ciągu zaledwie kilku tygodni od 
przybycia otwarto również  stację na pięćdziesiąt łóżek w  leżącej nieopodal publicznej 
szkole, do  której obsługi został wyznaczony doktor  John Lancer pochodzący z Nowego 
Jorku.11 Siostrą przełożoną pielęgniarskiego oddziału była  Frances H. Meyer wywodząca 
się  z nowojorskiego szpitala miejskiego , a w skład oddziału G ,któremu  przodowała  
wchodziły następujące pielęgniarki : Sara  R.McCarron, Ellen J.Thomas, Anna E.Goertz, 
Hattie B.Moore,Louisa Siegel , Frances H.Meyer , Esther Rosenberg , Lillian 
L.Halliday,Grace Wilday , S.Louise Stone oraz  przybyłe do Koźla :Caroline Bauer ,Natalie 
Schottle oraz jej  siostra Olga Schottle.  Przyjechały one w zastępstwie  czterech  
pielęgniarek , które 3 marca 1915 roku nie przedłużyły swojego kontraktu .Wszystkie  te 
osoby sprawowały  nadzór i opiekę nad ok 130 łóżkami , wykonując  ciężką heroiczną 
pracę. Amerykańskie pielęgniarki nie  mogły wyjść ze zdumienia , iż wielu rannych , 
których można było leczyć i uratować , pozostawiano na mrozie i śniegu na polu walki ,z 
powodu braku wsparcia medycznego i  dostępnych środków do ewakuacji rannych.

9 James Watson Gerard -ambasador USA w Niemczech w latach  1913-1917.
10 James Watson Gerard ,My fours years in Germany,New York 1917 , str.213
11 Lavinia.L.Dock, The History of American Red Cross Nursing ,Nowy Jork 1922  rozdział IV str. 166 
.Tłumaczenie autorskie-Jacek Jerzy Struś



Fot.3-Kozielski lazaret garnizonowy (Fotografia ze zbiorów prywatnych p.Marka Jury)

Sarah McCarron , która stacjonowała  jako pielegniarka wraz z oddziałem „G”w kozielskim
lazarecie , notuje zapis w swoim dzienniku

28 grudnia 1914 roku 
„O godzinie 22 przed północą przybył transport , siedmiu mężczyzn w sali nr 25 ,jeden z 
mężczyzn miał dwie odmrożone stopy. Obydwie zostały mu amputowane (stopy zamarzły mu
w Rosji) Przebywał na polu walki 38 godzin ,jeszcze je czuł gdy jego kompanii go 
pozostawili. .Został znaleziony i odesłany do szpitala w Austrii.”12 
W kolejnym ze swoich wpisów w dzienniku okazuje wyraz swojego niezadowolenia na 
sposób w jaki główny lekarz jej oddziału Dr.Bradbury odszedł od „etykiety” pomijając 
zachowanie neutralności podczas uroczystej kolacji w szpitalu.
 
McCarron relacjonuje :
„Dzisiejszego wieczoru odbyła się nasza świąteczna kolacja. Nie byłam nią zachwycona. 
Byłam zdegustowana od samego początku widząc naszą amerykańską flagę przykrytą 
niemiecką , wiszącą pod zdjęciem cesarza i w punkcie kulminacyjnym słysząc doktora 
Bradburego , naszego szefa ,wznoszącego toast dla cesarza jako pierwszy , zaś dla 
prezydenta Wilsona jako drugi. Kolacja była dla mnie długa i wyczerpująca”13

12 Sarah McCarron Diary. McCarron papers. Bates Center.
13 Tamże



Fot.4-Strona adresowa widokówki , którą nadal z życzeniami świątecznymi w rodzinne strony  Dr.Bial 
Francisco Bradbury14Zbiory-Jacek Jerzy Struś

Lazaret odwiedza mniej więcej w tym samym czasie konsul amerykański , rezydujący  na 
co dzień we Wrocławiu ,który wspomina o swojej wizycie w Koźlu i  o przydzieleniu 
Amerykańskiego Czerwonego Krzyża do Garnizonowego Lazaretu wraz z przyległą szkołą 
i aneksem mieszkalnym. Wynosi kozielską adaptację  szpitala wojskowego  , lekko ponad tą
widzianą wcześniej w Gliwicach . ,,Zamiast jednego dużego pokoju, gdzie wszyscy pacjenci
mogli usłyszeć i zobaczyć siebie nawzajem , w kozielskim lazarecie znajduje się szereg 
mniejszych sal  z miejscem dla około ośmiu lub dziesięciu pacjentów i jednej z  pielęgniarek 
odpowiedzialnej za przydzielone jej  pomieszczenie”. 

Praca obydwu szpitali wojskowych , do którego przydzielone są amerykańskie oddziały 
pielęgniarek nie wygląda tak samo , wg.konsula do Gliwic trafiają ranni prosto z pól 
bitewnych , dając świadectwo temu jak okrutna jest wojna. ,,  Z doświadczenia jednostek 
Amerykańskiego Czerwonego Krzyża w Niemczech i Austro-Węgrach można dostrzec że  
zawierają w sobie wiele podobieństw do tych w krajach sojuszniczych -wszędzie oddziały 
medyczne  zostały powitane radośnie i jednocześnie  z szacunkiem oraz  godnością.
Wszystkie oddziały ciężko pracowały na  przydzielonych stacjach , przekształcając nieraz 
budynki publiczne w nowoczesne szpitale wojskowe . Budapeszt, Gliwice i Koźle były 
ośrodkami szpitalnymi  w których brak był miejsca na jakąkolwiek nudę  , wciąż pojawiały 
się tylko niekończące fale ofiar i okropności wojny, które generując  pracę przez siedem dni 
w tygodniu, sprawiały iż nie wszystkie siostry przybyłe do tych europejskich miast starały 
się o przedłużenie  swojej ciężkiej  służby. 

14 Po próbie odszyfrowania zapisu na kartce  możliwym do odczytania jest „Cosel,Germany.poniżej Merry Christmass 
podpisano B.F.B „( B.F.B)-są to najpewniej  inicjały i podpis Dyrektora amerykańskiego oddziału „G” 



Fot.5-Widok na zabudowania kozielskiego lazaretu garnizonowego. Zbiory-Jacek Jerzy Struś

  .

Amerykański konsul po szeregu wizyt w lazarecie kozielskim w bardzo ładny sposób 
opisuje pracę amerykańskiego oddziału „G” i losy kuracjuszy. Pisze tak:
„Dr.Bradburry który miał zrobić obchód zaprosił mnie aby mu towarzyszyć .Będąc 
częściowo otrząśnięty po wszystkim co widziałem poprzedniego dnia ,byłem  już nieco 
odważniejszy w obecności krwi i ropy. Nie było żadnych planowanych operacji tego 
dnia,więc chętnie zgodziłem się z nim pójść. W jednym pokoju znajdowało się trzech 
mężczyzn ,im  wszystkim zostały amputowane  lewe nożne kończyny ,a ich rany dobrze goiły 
się  pod opieką pielęgniarki odpowiedzialnej za salę. To były  amputacje które zostały 
dokonane w pociągach szpitalnych,zaś przedmiotem pracy  amerykańskich lekarzy była 
próba ratowania kończyny,zamiast jej ucinania. W kolejnym pokoju znajdowało się dwóch 
mężczyzn z roztrzaskanymi ramionami , ale nie zostały one amputowane. Kolejny pacjent   
miał głęboką ranę w pobliżu ramienia, która była  ciągle przemywana antyseptycznym 
roztworem do czasu gdy pacjent  był wystarczająco silny aby przystąpić do operacji.(W tym 
przypadku wytworzono dla pacjenta sztuczny staw barkowy, który należało wstawić we we 
właściwym  miejscu ,a po bardzo starannym leczeniu i zalecanym ćwiczeniom, ramię mogło 
zostać uzdrowione,zaś człowiek mógł w stanie z niego dowolnie korzystać.)Znajdował się 
tutaj również  kolejny mężczyzna  , którego dłoń została postrzelona , a noga złamana przez 
pocisk .Przez osiemnaście dni leżał na polu bitwy , czołgał się od jednego martwego  
towarzysza broni do drugiego , jedząc wszystko co tylko mógł znaleźć w ich  plecakach i 
wypijając wodę z manierek. Tak jak długo trwał ostry artyleryjski ostrzał , nie mógł być on 
ewakuowany .Kiedy został wreszcie odnaleziony przez psa należącego czerwonego krzyża 
,kikut jego dłoni był tak bardzo zainfekowany  -wszystko przez kontakt z brudem i końskim 



nawozem . Do tego stopnia -że był on już  bardzo zajęty  przez  tężec kiedy  dotarł do 
szpitala. Zmarł kilka dni później. W następnym pomieszczeniu napotkaliśmy na osobliwość 
pełną   ducha optymizmu. Ten człowiek został ranny po raz pierwszy w głowę , wkrótce 
doszedł do siebie. Następnie został ranny w nogę , która została mu odstrzelona , teraz 
ponownie  powracał prawie do zdrowia .   Posiadał  on "Żelazny Krzyż"  a ja 
skomentowałem ,że może teraz pojechać do domu okryty chwałą i honorem. "Jeszcze nie", 
odparł. Dlaczego , na pewno nie jesteś w stanie znów walczyć- odpowiedziałem. Tak jest, 
proszę Pana -odparł najbardziej entuzjastycznie.  Teraz otrzymam  drewnianą nogę i 
dołączę do kawalerii. U jego boku był kolejny pechowiec, który również stracił nogę , ale 
był szczęśliwy  rozmawiając i trzymając się  za ręce  ze swoją młodą żoną znajdującą się 
przy jego  łóżku. A poza tym-powiedziała  jego żona  zapewniając mnie -Hrabina Einsiedel 
z Zamku  Riebersdorf w Saksonii obiecała mu sztuczną nogę wytworzoną z  prawdziwego 
korka gdy tylko wyjdzie ze szpitala...Nasz następny pacjent miał dwie rany po  odłamkach  
w tej samej nodze. Kiedy powłoka szarpnela15  pękła  nad jego  zespołem artylerii, i doszło 
do jego eksplozji , zginęło sześć koni i rozerwało jednego z jego kompanów na strzępy 
.Pacjent  był jedynym ocalałym. Weszliśmy do pokoju obok, aby zobaczyć młodego 
człowieka  , który już niemal odzyskał zdrowie, siedział  w fotelu i grał  na mandolinie , 
podczas gdy jego towarzysze śpiewali hymny świąteczne i patriotyczne pieśni. W tym samym
momencie  przyszedł   syn  komendanta i nalegał aby zaśpiewać niemiecką  miłosną 
piosenkę na rzecz "swester"16 Szkoda że ona nie mogła zrozumieć wszystkiego co śpiewał , a
on zapewniał że każde słowo wypowiedziane w  jej kierunku  jest szczere.( Później, młody 
człowiek został wysłany do Francji, został ranny w walce, powrócił do Wrocławia i 
poinformował mnie, że jego uczucia nie zmieniły się w najmniejszym stopniu, a  dobra 
siostra jest  dla niego całym sercem do tej pory.)
W tym  szpitalu znajdował się tylko jeden ranny oficer i przywitał mnie bardzo 
serdecznie,aczkolwiek  dr Bradbury powiedział mi, że była to jedyna zrzęda w tym miejscu, 
najprawdopodobniej dlatego ,  ponieważ nie miał żadnych kolegów aby dzielić się z nimi 
własną niedolą. W innym pomieszczeniu znalazłem pacjenta, który miał  oko 
uszkodzoneprzez kawałek odłamka .Chociaż z cięcia wychodziła na zewnątrz już limfa  Dr 
Newman postanowił spróbować eksperymentu. Położył ścieg na  gałkę oczną i uzdrowił go, 
a człowiek widzi ponownie. A teraz zostałem zapoznany z modelowym pacjentem.
Giesa przebywał tutaj przez  dziewięć tygodni.  Pocisk wszedł  przez jego prawą stronę i  
złamał  żebro, wyłonił się z drugiej strony wyrywając kolejne żebro aby następnie utkwić  w 
ramieniu , skąd go  wyciągnięto. To były najbardziej okropne  rany , jakich jeszcze w życiu 
nie widziałem , musiałem się odwrócić na chwilę gdy on się ubierał . Ale był szczęśliwy i 
pielęgniarka powiedziała, że  zawsze uśmiechnięty. Jego małżonka znajdowała się tuż przy  
łóżku , a mały synek bawił się zabawkami  pod świąteczną choinką .Właśnie tutaj miała 
miejsce moja najbardziej interesująca rozmowa z pacjentem. Jak traktują cię tutaj 
pielęgniarki Amerykańskiego Czerwonego Krzyża -zapytałem. Konsulu , odpowiedział. Są 
jak anioły , które ponownie zstąpiły na ziemię (Miał w sobie bożonarodzeniowego ducha 
nawet wtedy gdy cierpiał ) Więc powinny otrzymać również Krzyż żelazny17 tak samo jak i  
ty -ośmieliłem się powiedzieć. Nie, panie konsulu -odrzekł   i zwracając oczy ku górze,  

15 Szarpnel-był to pocisk artyleryjski służący do ranienia ludzi , często używany podczas I wojny światowej .Pocisk 
ten zawierał lotki w postaci strzałek lub ołowianych kulek , które były wyrzucane z pocisku za pomocą ładunku 
prochowego  Siła rażenia wynosiła nawet do 200 metrów .

16 ”swester” , zapewne chodzi o niemieckie sł „schwester” tj .siostrę opiekującą się salą chorych.
17 Krzyż żelazny-pruskie,potem niemieckie odznaczenie wojskowe,nadawane za męstwo na polu walki oraz sukcesy w

dowództwie.



dodał : Powinny otrzymać złotą koronę18 .Być może jest to tylko ludzka słabość , ale jeśli 
mógłbym zamienić swoją  pozycję , to  wtedy  wolałbym być pielęgniarką Amerykańskiego  
Czerwonego Krzyża  niż amerykańskim konsulem. Może nie jest to na początku zajęcie zbyt 
zaszczytne , ale w tym przypadku na pewno mające o wiele większą wartość. Było naprawdę
wielką przyjemnością odwiedzanie Koźla w późniejszym czasie i Giesa był dla mnie zawsze 
 ulubionym pacjentem. Pewnego razu ugasił ogień w sali , będąc prawie zdrowym ; a 
miesiąc później jego żona i dziecko zabrały go do domu.  

Fot.6-Lokalizacja lazaretu garnizonowego na mapie pochodzącej  z epoki .Zbiory -Arkadiusz Kałużyński

Wątpliwe jest, czy Amerykanie kiedykolwiek docenią znaczenie Żelaznego krzyża  dla 
niemieckiego żołnierza; i nie jest wcale wskazane abyśmy powinni to robić . Z drugiej 
strony, amerykański żołnierz wkrótce zostanie doprowadzony do bezpośredniego kontaktu z 
"Czerwonym Krzyżem ", i dowie się w praktyce  po prostu, co to znaczy dla całego 
cywilizowanego świata.  Następne strony pomogą czytelnikowi  zrozumieć  obydwie sprawy.
Być może będziemy potem zgodnie twierdzić , że Giesa miał  rację”19.
                         

18 Najprawdopodobniej mowa tutaj o Orderze Zasługi Korony Pruskiej,przyznawany za wybitne zasługi dla korony 
pruskiej ,w hierarchii pruskich orderów znajdował się on na czwarty miejscu .W medalionie awersu  znajdowała się 
złota korona królewska. Order bardzo rzadki , nadany bardzo niewielu osobom. Posiadał jedną klasę i wręczany był 
w dwóch kategoriach :cywilnej i wojskowej.

19 Harry G.Seltzer, Two crosses and a crown,Washington 1918 str 37-45 w zbiorach autora artykułu, tłum -Jacek Jerzy 
Struś



Foto 7.-Oddział G w Koźlu. Od prawej-Sara  R.McCarron, Ellen J.Thomas, Anna E.Goertz, Hattie 
B.Moore,Louisa Siegel , Frances H.Meyer (siostra przełożona oddziału), Esther Rosenberg , Lillian 
L.Halliday,Grace Wilday , S.Louise Stone. Zbiory-Jacek Struś

Fot 8.Pielęgniarki i lekarze amerykańskiego Czerwonego krzyża , wraz z kuracjuszami i załogą kozielskiego 
lazaretu.Zbiory-Jacek Jerzy Struś



W dniu 7 stycznia 1915 roku   Dr. Bradbury został wezwany do domu z powodu ciężkiej 
choroby jego małżonki.20

Poniżej przedstawiam wystąpienie , które wygłosił  Dr.Bradbury po swoim powrocie do 
ojczyzny stanowemu środowisku lekarskiemu. Ma ono bardzo żywiołowy wyraz:

„Zdecydowałem się po prostu powiedzieć trochę o tym co wydarzyło się w szpitalu 
wojskowym, szczególnie w  jednym , który prowadzony jest przez Amerykański Czerwony 
Krzyż w Koźlu , w mieście w którym stacjonowałem w Niemczech. To był  od samego 
początku  szpital medyczny , ale bardzo oczyszczony z  ciężkich schorzeń 21przypadki 
wymagające pomocy chirurgicznej trafiały do nas prosto z frontu , specjalnie właśnie na 
nasz użytek. Podejrzewam ,że załoga szpitala ,która się tam znajdowała w liczbie ok 12-14 
osób , była w pełni  medyczna. Tak jak ci  dżentelmeni , którzy byli  w tym kraju ,wiedzą że 
albo jesteś lekarzem medycyny lub chirurgiem ;a tam znajdował się oryginalny szpital  
wraz z załogą   i nie było w tym miejscu  nikogo do pracy chirurgicznej  z wyjątkiem 
członków Amerykańskiego Czerwonego Krzyża z naszego zespołu. Szpital składał się z 
około dwunastu budynków, hal, budynku szkolnego  itd, a każdy z nich był jakby  małym 
szpitalem, wszystko pod dowództwem jednego człowieka, naczelnego chirurga, który był 
bardzo kompetentnym człowiekiem niemieckiej narodowości. Nam został powierzony 
Lazaret garnizonowy . To znaczy, że pierwotnie szpital przynależał do stacjonującego tam 
garnizonu .Szpital był w każdy możliwy sposób dobrze wyposażony dla naszego użytku. 
Miał dobrze wyposażoną stację rentgenowską , ładny pokój operacyjny i wszystkie 
niezbędne narzędzia i instrumenty medyczne. Poszliśmy do pracy w niedzielę rano. Późno 
wieczorem powiedziano nam, że wkrótce nadjedzie do nas szpitalny pociąg.  Otrzymaliśmy 
tej nocy prawie siedmiuset rannych z pola walki. Część z nich pochodziła z niedawnej bitwy
, ale większość z nich została odebrana prosto ze szpitali znajdujących się na froncie , co w 
tym kraju nazywa się szpitalami polowymi. Przypisano do naszego budynku 
najpoważniejsze przypadki ,dlatego że mięliśmy ze sobą dwanaście wykwalifikowanych 
pielęgniarek , inne szpitale posiadały je również ,ale żadnej zwaną „siostrą szarą”-tylko 
zakonnice ,które były zresztą bardzo efektywnymi pracownicami.

20 Lavinia.L.Dock, The History of American Red Cross Nursing ,Nowy Jork 1922  rozdział IV str. 166 .Tłumaczenie 
autorskie-Jacek Jerzy Struś
21 Zapewne wg Dr.Bradburryego ,  placówka na którą trafił działała wg .jego oceny jeszcze przed przyjazdem jako 

oddział sanitarny . 



Fot.9-Pielęgniarki Amerykańskiego Czerwonego Krzyża , naprzeciw solarium wybudowanego w Koźlu przez 
uzbierane środki. Źródła internetowe 

Teraz aby oddać wam trochę pojęcia o tym co tam robiliśmy -zebrałem i sklasyfikowałem 
sto przypadków operacyjnych z miesiąca listopada, przypadków w których konieczne było 
zastosowanie znieczulenia ogólnego. Otwieranie ropni , oraz inne drobne operacje nie były 
uwzględniane ,nie posiadamy zapisów tych zbiegów , ponieważ było ich bardzo wiele i te 
proste zabiegi wykonywane były przez wszystkich obecnych tam chirurgów .Wśród tych stu 
przypadków są cztery penetracje  ran czaszki. Z tych czterech przypadków tylko jedna osoba
przeżyła. Wszystkie te osoby przybyły do nas z infekcjami i w nieprzytomnym stanie.
Ten jeden człowiek jeszcze żył , kiedy wyjeżdżałem. Zerwanie skóry twarzy, dwa; również 
dwa przypadki gdzie uszkodzone były oczy , oczy prawe w obu przypadkach . Oko zostało 
usunięte  natychmiast w jednym przypadku i a w drugim  oko usuwamy później. Osiem ran 
klatki piersiowej ; cztery brzucha : barku, dwa: ramienia, trzy: kolana, jedna.: Przedramię, 
jeden przypadek ; ręki, również jeden ( postrzał w dłoń) ,trzy przypadki z  z rękami  i 
palcami, gdzie palce musiały zostać usunięte: przez przestrzał  miednicy, dwa; stawu 
biodrowego, cztery;uda, dziewiętnaście; kolana, trzy. Nóg dwadzieścia tj. - siedem; w 
kostce, dwa; stóp, pięć; kręgosłupa, trzy, oraz jeden przypadek zapalenia wyrostka 
robaczkowego. Chciałbym zwrócić szczególna uwagę na  liczbę ran kończyn dolnych. 
Obrażenia korpusu (plecy, klatki piersiowej i brzucha), było ich w sumie około piętnastu 
przypadków ; górnych kończyn, jedenaście ; dolnych kończyn sześćdziesiąt. Wydaje się 
niemal niewiarygodne, że nie powinno być takiej ogromnej liczby urazów kończyn dolnych , 
ale takie są fakty. W tym czasie mięliśmy również wśród tych przypadków, to o czym 
wspomniałem wcześniej  jedną amputację ramienia, jedną ręki, jedną amputację od łokcia, 
trzy amputacje  dłoni i palców, cztery amputacje nóg , dziewięć amputacji  ud, oraz trzy ich 
reamputacje. Te ostatnie trzy  przypadki przybyły do nas ze szpitala polowego, były 
operowane jakieś dziesięć dni wcześniej przed przybyciem. Szwy były rozerwane, rany  
pełne ropy i było widać wystające kości. Zostali oni operowani już następnego dnia z rana.
Myślę że mogą was zainteresować pewne szczególne przypadki , które pragnę zacytować.
Był jeden szczególny\ - który przysporzył nam wiele kłopotów, choć jego rana wydawała się 



prosta do opatrzenia.. Rana znajdowała się bezpośrednio na klatce  piersiowej i 
przechodziła przez nią krzyżowo,a pozornie wyglądała na trochę głębszą powierzchowną 
ranę. Rana została oczyszczona i uznaliśmy że zrobiliśmy wszystko co było konieczne .Dwa 
dni później pojawiła się ropa i znaleźliśmy jej kieszeń. Pacjentowi został ponownie podany 
eter ,zbadaliśmy dokładnie ranę , wierząc że mamy wszystko pod kontrolą .Kilka dni później
duża ilość ropy  podchodzi od krawędzi rany  , pacjent kaszle , a w dalszym badaniu 
odkrywamy złamane żebro w tym rejonie (wskazując) w pewnej odległości od rany. 
Widocznie w jakiś sposób kula poszła w dół i przebiła żebro. Usunęliśmy pocisk, który 
został znaleziony luzem w jamie mnogiej, a mężczyzna w końcu wyzdrowiał. Opowiem wam 
o przypadku nie z tej serii , o której opowiadałem wcześniej , ale o mężczyźnie  przybyłym 
do szpitala kilka dni przed moim wyjazdem. Został trzy dni wcześniej postrzelony w głowę 
nad lewym okiem. Tzw wyjście pocisku znajdowało się z tyłu jego głowy. Widziałem tego 
człowieka gdy przyszedł do szpitala o własnych nogach  ,zapytałem jaki ma problem. 
Powiedział, że "jest postrzelony", a potem powiedział: "wystrzelony", wskazując na jego 
rany. Miał na sobie opatrunek pierwszej pomocy, tak jak wyszedł z pola walki. Podniosłem 
opatrunek bardzo uważnie i zobaczyłem miejsce gdzie pocisk wszedł , oraz miejsce wyjścia 
pocisku z tyłu głowy, nie obchodziłem  go wokół czaszki. Ten człowiek nie stracił nawet 
przytomności , jak się dowiedzieliśmy. Powiedział że miał bóle głowy przez ostatnie 
dwadzieścia cztery godziny i szedł półtorej mili ,aby trafić do naszego szpitala .Mięliśmy 
bardzo wiele spraw związanych z powtórnym krwotokiem 22.”

Fot .10-Pielęgniarki  amerykańskiego oddzialu „G” przed sprezentowanym Kozielskiemu lazaretowi 
solarium.tzw.sali słonecznej.Zbiory-Jacek Jerzy Struś

22 The Journal of the Maine Medical Association. (1910-1929)Przetłumaczone zostało  scenograficzne 
wystąpienie , które wykonał doktor Rial.F.Bradbury  po powrocie do Stanów Zjednoczonych , wygłosił je
w obecności Polaków , podczas wiosennych spotkań  członków Towarzystwa Medycznego stanu Maine. 
tłum.Jacek Jerzy Struś 



„Chciałbym powiedzieć także  o ekstremalnych  ilościach  ropy. Wszystko było absolutnie 
pełne ropą. Te trzy przypadki, o których  już  wam opowiedziałem, te gdzie mieliśmy do 
wykonywania  powtórne  amputacje  uda, były niemiłosiernie  cuchnące ropą. Podnosząc 
nogi do góry , wypływały z niej cienkie strumienie zielonkawej ropy; wszystko powoduje  
też u pacjentów  stosunkowo mały wzrost temperatury, oraz majaczenia w stanie 
delirycznym. Nie pamiętam do końca , ale w całym szpitalu miałem do czynienia z 
trzema,do czterech przypadków delirium. 

Fot. 11-Widok na jeden z rezerwowych lazaretów kozielskich umiejscowiony w dawnej szkole ludowej23 (Być 
może  jest to wspomniana placówka , do której został przydzielony dr John Lancer)Zbiory-Jacek Jerzy Struś

Ludzie wykazywali ekstremalną wytrzymałość w tym zakresie. Nigdy się nie skarżyli , i jest 
coś jeszcze autentycznego o Rosjanach. W naszym szpitalu  znajdowało się ok  
siedemdziesiąt lub osiemdziesiąt rannych Rosjan , otrzymywali takie samo leczenie i opiekę 
jak wszyscy, jedyną różnice stanowiła straż postawiona przy drzwiach..Opowiem również 
wszystkim zainteresowanym , że posiadam swoją przepustkę Niemieckiego Czerwonego 
Krzyża, a także niemiecki hełm ,został mi on ofiarowany przez jednego z żołnierzy w 
szpitalu . Gdziekolwiek w Niemczech przebywaliśmy, otrzymaliśmy najbardziej uprzejme 
traktowanie   i opiekę. Wszystko było robione dla naszego komfortu, zarówno przez władze 
wojskowe i cywilne”24.

23 Tamże
24 Tamże.



Fot.12-Zdjęcie wykonane w latach 40-tych , czyli długo  później po wizycie amerykańskiej , jednakże w 
głębi fotografii widać zabudowania solarium wzniesionego dzięki datkom i staraniom Amerykańskiego 
Czerwonego Krzyża w latach 1914-1915. Zbiory-Roland Skubała 

Wiadomym jest  również iż Lazaret garnizonowy został przekształcony w marcu 1915 roku 
w centralną stację operacyjną dla Koźla  i wszystkie ciężkie przypadki zanim trafiły na 
własne oddziały -pozostawały pod opieka amerykańską. Służba była bardzo ciężka dla 
wszystkich  pielęgniarek. Dr. Gilbert A. Bailey z Chicago został powołany na zastępstwo 
Dr. Bradburego i przybył on  do Koźla dnia  12 marca 1915 roku  wraz z jedną osobą do 
pomocy , siostrą  Caroline Bauer. Newman zastępuje jednak  Dr.Baileya na stanowisku 
dyrektora oddziału „G” dnia 22 kwietnia 1915 roku . W lipcu przybywają do Europy i 
trafiają do Koźla dwie pielęgniarki na podmianę. Kiedy zespół amerykańskiego 
Czerwonego Krzyża opuszczał  lazaret garnizonowy   w dniu 15 września 1915 roku , przez
cały czas trwania misji pod amerykańską opieką znalazło się   750 przypadków 
chorobowych , które wyleczono i przeprowadzono łącznie 275 poważnych operacji. 



Należy dodać że znamienitym było również wybudowanie tzw .sali słonecznej dla 
kuracjuszy lazaretu ze środków amerykańskiego czerwonego krzyża , zwanej potocznie 
solarium .Budynek był oszklony , co widać na załączonych fotografiach. Niestety posiadał 
konstrukcję drewnianą i nie uchował się do naszych czasów . Zaledwie  kilku lekarzy i 
pielęgniarek powróciło bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych.  Tuż po przybyciu do 
Berlina w  drodze powrotnej z Gliwic i Koźla do Ameryki ,a także przed wypełnieniem 
następnych misji w nowych lokalizacjach   , lekarzom oraz  pielęgniarkom  z 
amerykańskich jednostek „I” oraz „G” zostały przyznane  w zasłudze medale niemieckiego 
czerwonego krzyża drugiej klasy”25.Zarówno doktor Newman i dr.Lien wraz z siostrą 
przełożoną Frances i siedmioma pozostałymi z ich oddziału dołączyli do grupy 
Dr.Snoddyego  w Berlinie do służby pomiędzy niemieckimi jeńcami wojennymi w 
Moskwie i na Syberii.,,26  Opisana historia oddziału „G” może nam wszystkim śmiało 
przypomnieć o tym,iż zabudowania podzamcza gościły niegdyś w swoich murach ogrom 
ludzi potrzebujących pomocy , jak i tych którzy swoją humanitarną pomoc nieśli. W chwili 
obecnej jednak zniszczone i zaniedbane przez „właścicieli” podzamcze ,związane z 
dawnym lazaretem garnizonowym wciąż oczekuje na rewitalizacyjny cud , tym razem 
troszkę większy , niż ten niesiony ludzkimi rękami przez pomoc przybyłą do Koźla zza 
oceanu ponad sto lat temu...

25 James Watson Gerard , str.215
26 Lavinia.L.Dock, The History of American Red Cross Nursing ,Nowy Jork 1922  rozdział IV str. 166 .Tłumaczenie 
autorskie-Jacek Jerzy Struś


