
07 grudnia 2017 roku Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM  

im. prof. T. Sokołowskiego obchodził  Jubileusz 70 – lecia. 
Z tej okazji odbyła się uroczysta Gala w Auli Szpitala. Obchody Jubileuszu objęte zostały 

honorowym patronatem Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła. Uroczystości patronowali 

również: Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski, Marszałek Województwa Olgierd 

Geblewicz, Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek, JM Rektor PUM prof. Bogusław Machaliński 

oraz byli Rektorzy PUM: prof. Seweryn Wiechowski, prof. Wenancjusz Domagała, prof. Przemysław 

Nowacki, prof. Andrzej Ciechanowicz, byli Dyrektorzy Szpitala: Maria Ilnicka – Mądry,  Stanisław Tęgi, 

Paweł Zienkiewicz, Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału PCK Joanna Łaskarzewska, Dyrektor 

NFZ Andrzej Jacyna oraz ZOW NFZ Dariusz Ruczyński, Prezes OIL Magda Wiśniewska i OIPiP Gabriela 

Hofman. Na uroczystą Galę przybyli  przedstawiciele władz województwa zachodniopomorskiego, 

miasta Szczecina, władze powiatu polickiego, wikariusz biskupi ds. miasta Szczecina Ks. Prałat 

Aleksander Ziejewicz, władze Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektorzy placówek 

medycznych,  byli i aktualni pracownicy oraz całe grono Przyjaciół Szpitala. 

 

Gościem szczególnym Jubileuszu była Pani Barbara Kośmicka, która jest pierwszym dzieckiem 

urodzonym w naszym Szpitalu w czasie, kiedy miała miejsce jego organizacja, a mianowicie we 

wrześniu 1946 roku. Na jej ręce Dyrektor Konrad Jarosz  przekazał bukiet kwiatów oraz życzenia. Pani 

Barbara została gorąco przywitana brawami przez zgromadzonych gości. 

 

 



Po przywitaniu gości Dyrektor Konrad Jarosz przedstawił prezentację, będącą chwilą 

wspomnień tego, jak powstał Szpital, jak tworzył się przez lata jego nowy obraz oraz co ważnego 

działo się w ciągu ostatnich lat.   

Swoją działalność placówka rozpoczęła w 1947 roku od 9 oddziałów, które w roku następnym 

mogły funkcjonować jako Kliniki i Zakłady. Do końca roku 1948 zatrudniała 270 pracowników.  Liczba 

łóżek w roku 1948 wynosiła 630. W podsumowaniu całego roku w szpitalu leczono wówczas 14634 

pacjentów. Inaczej wygląda aktualna statystyka. Wzrosła liczba łóżek do 820, zwiększyła się 

diametralnie liczba  pacjentów hospitalizowanych. W ubiegłym roku wynosiła ponad  50 tysięcy. 

Obecnie to jeden z najnowocześniej działających, wielospecjalistycznych szpitali województwa 

zachodniopomorskiego.  Posiada 3 lokalizacje: w Szczecinie przy Unii Lubelskiej i Broniewskiego oraz  

w Policach przy Siedleckiej. Na bieżąco wprowadzany jest nowy sprzęt medyczny i innowacyjne 

techniki leczenia oraz sukcesywnie modernizowana jest infrastruktura.  SPSK 1 posiada 30 oddziałów 

szpitalnych, nowocześnie wyposażony blok operacyjny, pion diagnostyki medycznej, 41 poradni 

specjalistycznych. W roku 2016 udzielono ponad 155 tys. porad ambulatoryjnych, przeprowadzono 

16,2 tys. zabiegów operacyjnych. Placówka wykonuje wysokospecjalistyczną diagnostykę obrazową 

posiadając rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy oraz nowe aparaty ultrasonograficzne. 

Wysoka jakość diagnostyki w połączeniu z wysokimi kwalifikacjami i umiejętnościami  pracowników  

medycznych gwarantuje odpowiedni zakres i poziom leczenia oraz bezpieczeństwo pacjentów. Szpital 

prowadzi także działalność dydaktyczno-naukową realizując program szkoleń m.in. dla lekarzy, 

pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych. SPSK 1 posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz 

zajmuje wysoką pozycję w ogólnopolskich rankingach. Zatrudnia 2054 osoby. Miejmy nadzieję, że 

kolejne lata przyniosą Szpitalowi jeszcze lepsze wyniki.  

Prezentacje zakończono przedstawieniem zgromadzonym gościom odrestaurowanych 

witraży, które przez wiele lat zdobiły okna budynku głównego Szpitala a które należało zdemontować 

podczas prac związanych z termomodernizacją budynków. 

 

W części oficjalnej odbyły się przemówienia: JM Rektora PUM prof. Bogusława 

Machalińskiego, przedstawiciela Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – Ryszarda Mićko, 

Prezydenta Miasta Szczecina Piotra Krzystka, Przewodniczącego Rady Powiaty Polickiego – Cezarego 

Arciszewskiego oraz prof. Barbary Wiszniewskiej – Przewodniczącej Rady Społecznej Szpitala.  



 

 

W uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego uchwałą Zarządu Województwa 1739/2017 

nadano złotą Odznakę Gryfa Zachodniopomorskiego pracownikom:  

Pani Elżbiecie Gawrych i Panu Sebastianowi Woźniakowi oraz srebrną Odznakę Honorową Gryfa 

Zachodniopomorskiego Pani Ewie Marzec- Lewenstein. 

 

 

 



Po raz drugi w 70 letniej historii Szpitala wręczony został medal „Za zasługi dla Szpitala”. 

Autorem projektu jest dr n. med. Mieczysław Chruściel. Awers medalu przedstawia pomnik 

Samarytanina, w otoku umieszczono SPSK 1 PUM, lata 1947-2017. Na rewersie obok laski Eskulapa 

znajduje się napis „Za zasługi dla Szpitala”. Medal wykonany z brązu został przyznany 67 

pracownikom Szpitala. 

 

Od wielu lat Szpital ma wiernych przyjaciół wśród instytucji, które wspomagają nas w naszych 

potrzebach, stąd dziękując za dotychczasową współpracę  medale zostały wręczone 

Przedstawicielom Powiatu Polickiego: Beacie Chmielewskiej, Cezaremu Arciszewskiemu oraz 

Władysławowi Diakunowi oraz Prezesowi Laboratorium Diagnostyka Andrzejowi Rybkiewiczowi. 

Z okazji Jubileuszu zostało wręczone jeszcze jedno wyróżnienie. Na ręce Prezes Okręgowej 

Izby Lekarskiej Pani Magdy Wiśniewskiej został przekazany medal „Za Zasługi dla Szpitala” 

dr Franciszkowi Fudali, który był w gronie pierwszych pracujących lekarzy w naszym Szpitalu. 

Przepracował z nami 25 lat. Natomiast 5 grudnia 2017 obchodził 100 urodziny. 

Uroczystość uświetnił występ Chóru Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcją 

prof. Ryszarda Handke.  

 


