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Źródła epidemii 

 

Epidemie chorób zakaźnych na stałe wpisały się w dzieje ludzkości. Dawniej 
towarzyszyły człowiekowi nieustannie, powracały z zadziwiającą regularnością         
i rozprzestrzeniały się błyskawicznie, zbierając śmiertelne żniwo. Zazwyczaj były 
konsekwencją innych nieszczęść, z reguły poprzedzały je wojny (przemarsze wojsk, 
migracje ludności), klęski urodzaju (głód osłabiał układ odpornościowy) i powodzie 
(rozniesienie nieczystości). Ówcześni medycy nie znali przyczyn chorób zakaźnych, 
stąd na ten temat pojawiały się różne teorie. Zwiastunów epidemii doszukiwano się 
w nadzwyczajnych zjawiskach, jak pojawienie się komety na niebie, obecność 
ogromnej liczby żab czy gwałtowne zmiany pogody. Za przyczynę uważano grzechy 
ludzkie, za które Bóg wymierzał ludziom karę. W grę wchodziło też świadome 
wywoływanie chorób przez grabarzy, cyrulików i znachorów, chcących wzbogacić 
się na medykamentach lub organizacji pogrzebów.  

 



 
Dzieje epidemii 

 

 

Przekleństwem średniowiecza i czasów nowożytnych była dżuma. W połowie XIV w. 
przywleczona z Azji „czarna śmierć” zabiła od 30–60% ludności ówczesnej Europy. 
Na szczęście, na skutek zamknięcia granic przez króla Kazimierza Wielkiego, nie 
spowodowała większych strat na ziemiach polskich. Dżuma powracała jednak przez 
kolejne trzy stulecia, choć już nie na tak wielką skalę. Towarzyszyły jej epidemie 
czerwonki, tyfusu, gruźlicy i ospy prawdziwej. W XIX w. pojawiła się cholera, która 
swoje korzenie również ma w dalekiej Azji. Prawdopodobnie jej ofiarą stał się 
najwybitniejszy wieszcz polski – Adam Mickiewicz. Wiek XX to przede wszystkim 
grypa „hiszpanka”, przeniesiona do Europy przez żołnierzy amerykańskich, która 
na całym świecie zabiła, według różnych szacunków, od 50 do 100 mln.  



Zwycięstwo nad epidemią 

 

Pokonanie bądź ograniczenie chorób zakaźnych można uznać za jeden                
z najważniejszych sukcesów ludzkości w dziejach świata. Dawniej znano tylko 
jeden sposób uniknięcia zakażenia – izolacja. Ucieczka z zaludnionych miast na 
prowincję nie dawała jednak gwarancji, a ponadto nierzadko wpływała na 
rozprzestrzenianie się zarazy. W końcówce XVIII w. nastąpił przełom w walce     
z epidemią. Wynaleziono wówczas szczepionkę i dostrzeżono związek między 
chorobą a brakiem higieny. Od tego czasu rozpoczęła się budowa nowoczesnych 
wodociągów i kanalizacji, rozgęszczenie zabudowy miast (m.in. dzięki parkom), 
wprowadzanie przepisów zabraniających wylewania nieczystości do rynsztoków 
i na ulicę, a także rozpoczęto kontrolę jakości wody i sprzedawanej żywności.  

 



Polska w okresie międzywojennym, 
Warszawa 1923, sygnatura C III 6 

W zbiorach WiMBP zachowały się 
materiały świadczące o stałym 

zagrożeniu wybuchem epidemii   
w Polsce. Władze starały się 

zapobiegać niebezpieczeństwu, 
poprzez wydawanie zarządzeń 

sanitarnych, promowanie 
zdrowego stylu życia i szczepionki. 

Najlepiej udokumentowany,         
w postaci zachowanych 

dokumentów życia społecznego 
(obwieszczenia, zarządzenia, 
odezwy i ulotki), jest okres 

dwudziestoletnia 
międzywojennego.  

 



[Plakat] :  
[Incipit:] Przed gruźlicą można się 
uchronić - Dni Przeciwgruźliczne, 

Kwiecień 1927 r. /  
Polski Związek Przeciwgruźliczy, 

sygnatura: DZS IX.7/4293 



[Rozporządzenie] : Rozporządzenie Pana Wojewody Lubelskiego z 
dn.14.XII.1927 r. L 6281/Z w sprawie stanu sanitarnego wsi. Łuków, 
dn. 3 marca 1928 r. Do Wójtów i Sołtysów pow. Łukowskiego / 
Starostwo Łukowskie ; Starosta Łukowski, sygnatura: DZS IX.7/4290 



[Plakat] : 
 [Incipit:] 1928. Chrońmy 

dzieci przed gruźlicą,  
sygnatura: DZS IX.7/4292 



Ogłoszenie : na temat przestrzegania 
czystości i dbania o porządek przez 

właścicieli nieruchomości,  
Brzeziny, dn. 10.IX.1928 r. /  

Magistrat m.Brzezin, W. Niedźwiedź, 
sygnatura: DZS IX.7/4287 



Ogłoszenie : [Inc.:] […] Strzeżcie się Tyfusu i Dysenterji.  
Brzeziny, dn. 10.X.1928 r. / Magistrat m. Brzezin, burmistrz W. Niedźwiedź, 

sygnatura: Dżs IX.7/4282 



Ogłoszenie : na temat dbania o 
porządek i czystość przy 
nieruchomościach w m. 

Brzeziny (ustępy, uprzątnięcie 
śniegu z podwórza itp.), 

Brzeziny dn. 15.III.1929 r. /  
burmistrz W. Niedźwiedź, 
sygnatura: DZS IX.7/4285 



Ogłoszenie na temat przestrzegania zasad czystości w m. Mławie i okolicach, 
aby zapobiec pojawienia się duru brzusznego  

Mława, dn. 23.III.1929 r. / starosta Godlewski, burmistrz Koszutski, 
sygnatura: Dżs IX.7/4280 



Ogłoszenie : na temat dbania o porządek i czystość, sprawdzania studni, 
ustępów itp., dla właścicieli nieruchomości m. Brzeziny,  

Brzeziny, dn. 5.IV.1929 r. / W. Niedźwiedź, sygnatura DZS IX.7/4286 



Ogłoszenie : na temat dbania o czystość 
jezdni, chodników, ścieków, rynsztoków, 

regularnego usuwania śmieci, odpadów, o 
sprzątaniu bram, suteren, dziedzińców, klatek 

schodowych, piwnic, sieni, ustępów.  
Brzeziny, dn. 10.V.1929 r. / W. Niedźwiedź, 

sygnatura: DZS IX.7/4288 



Ogłoszenie dla mieszkańców m. Brzezin w sprawie podniesienia 
zdrowotności i wyglądu kraju […] należy przestrzegać następujące 
wymagania sanitarne, dotyczące sprzedaży artykułów spożywczych 
na placach targowych i przewozu środków spożywczych,  
Brzeziny, dn. 17.V.1929 r. / burmistrz W. Niedźwiedź,  
sygnatura: Dżs IX.7.4281. 



Ogłoszenie : w sprawie podniesienia 
zdrowotności i wyglądu kraju […] (dla 

sklepów spożywczych), Brzeziny, 
dn.17.V.1929 r. / 

burmistrz W. Niedźwiedź,  
sygnatura DZS IX.7/4284. 



Rozporządzenie w sprawie 
porządków sanitarnych. Do 

mieszkańców wsi i osiedli pow. 
Mławskiego. 

Mława, dn.20.VI.1929 r., 
starosta M. Godlewski 

sygnatura: Dżs IX.7/4279 
. 



[Zarządzenie:] Zgodnie z art. 1 Rozp. Prez. 
Rz. P. z dnia 22.VII.1927 r. o zwalczaniu 

zaraźliwych chorób zwierzęcych /  
Starosta W. Makowski,  

sygnatura: DZS IX.7/4289 



Ogłoszenie :  
Brzeziny dn. 24 lipca 1929 r. /  

burmistrz W. Kozłowski 
sygnatura: DZS IX.7/4283 



[Obwieszczenie] : Do Mieszkańców 
Pomorza - "Pokaż mi jak mieszkasz - 

powiem ci kim jesteś". Toruń, IV.1938 r. / 
Wł. Raczkiewicz, 

 sygnatura DZS IX.7/4291 



[Plakat] : [Incipit:] Początkowe 
objawy gruźlicy płuc.  
Seria IV. Tablica III. /  

Polski Związek Przeciwgruźliczy,  
sygnatura: Dżs IX.7/4294 



[Plakat] :  
[Incipit:] Jak zapobiec jaglicy?,  

sygnatura: Dżs IX.7/4295 


