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Wrocław, wiosna 2020 r. W całej Polsce (i nie tylko) szaleje koronawirus. 
13 marca umiera we Wrocławiu 73-letni mężczyzna – jest pierwszą ofiarą 

śmiertelną COVID-19 we Wrocławiu, drugą w Polsce. 
Wrocław, wiosna i lato 1963 r. Ospa prawdziwa – jeszcze nierozpoznana  
– po cichu wkrada się do stolicy Dolnego Śląska. 8 lipca umiera Leonia (Zofia) 

Kowalczyk – pierwsza ofiara „czarnej pani” we Wrocławiu.

8 LIPCa 
Pierwsza ofiara „czarnej pani”

WROCŁaWSKIE HISTORIE 

Białaczka krwotoczna o ostrym przebiegu – zda- 

niem lekarzy to była przyczyna śmierci Leonii 

Kowalczyk. O ospie prawdziwej we Wrocławiu 

nikt jeszcze wtedy nie mówił. Nikt się jej nawet  

nie spodziewał, choć w samych tylko niespełna  

dwóch powojennych dekadach w Europie poja- 

wiała się aż 69 razy! W Polsce szalała ostatnio 

w latach 1920–1922 i myślano, że już nigdy nie  

powróci… Tymczasem „czarna pani”, jak określa  

się ospę prawdziwą, przez nikogo nierozpozna- 

na aż przez 47 dni, po cichutku wkradła się do 

Wrocławia wprost z Indii na pokładzie samo- 

lotu…

Leonia (w niektórych źródłach określana jako 

Zofia) Kowalczyk miała 27 lat. Pracowała jako 

pielęgniarka w Szpitalu im. Ludwika Rydygiera 

przy ul. Rydygiera we Wrocławiu. 3 lipca 1963 r.  

zemdlała nagle podczas egzaminu na doszka-

lającym kursie dla pielęgniarek. Szybko prze-

wieziono ją do szpitala, w którym na co dzień 

pracowała. Jej stan był zły i w błyskawicznym 

tempie stale się pogarszał. Zdiagnozowano u niej  

białaczkę, która miała niespotykanie gwałtow- 

ny przebieg. Podstawą do takiej diagnozy było 

znaczne zwiększenie się liczby leukocytów, czyli 

tzw. odczyn białaczkowy. Usta, nos a nawet 

spojówki oczu Leonii zaczęły pokrywać krwawe 

wybroczyny. Na ciele zaczęły pojawiać się ciem- 

ne pęcherze. Zapaleniu płuc towarzyszyły m.in.  

liczne krwawienia wewnętrzne, które uznano 

za objaw alergii na podany antybiotyk. Agonia  

trwała pięć dni. 8 lipca Leonia zmarła. 

Obowiązujące wówczas przepisy sanitarne na- 

kazywały w takich nietypowych przypadkach 

pochowanie zwłok w ciągu 24 godzin. Tak się 

jednak nie stało, pogrzeb młodej pielęgniarki 

odbył się bowiem dopiero po kilku dniach. Pod-

czas pożegnania wieko trumny było otwarte. 

Mimo iż pokrywające niemal całe ciało krwawe 

czarne pęcherze próbowano ukryć pod grubą 

warstwą mąki, to i tak było je widać… 

Leonia była córką Janiny Powińskiej – salowej, 

która pracowała w szpitalu MSW przy ul. Oł- 

bińskiej. W czerwcu pojawiła się u niej wysypka. 

Wtedy przypuszczano, że to ospa wietrzna i dla- 

tego skierowano ją na obserwację do Szpitala 

Zakaźnego przy ul. Piwnej, gdzie była leczona 

od 22 czerwca do 3 lipca. Nikt wtedy nie 

połączył jej choroby z faktem, że miała kontakt  

z płk. Bonifacym Jedynakiem – funkcjonariu-

szem służby bezpieczeństwa we Wrocławiu, 

który w połowie maja powrócił z Delhi – indyj-

skiego miasta, gdzie panowała epidemia ospy 

prawdziwej. Na początku czerwca u Jedynaka 

zdiagnozowano malarię. Gdy jego stan się po- 

prawił, po dwóch tygodniach pobytu w szpitalu 

MSW, wypisano go domu. Nikt jeszcze wtedy 

nie wiedział, że zaraził on sprzątającą jego 

szpitalną izolatkę salową. Zaraził ją jednak nie  

rzekomą malarią, na którą był leczony, ale ospą  

prawdziwą, którą przywiózł z Indii… Nieświa-

doma tego faktu kobieta zaraziła trzy kolejne 

osoby – swoją córkę Leonię, a także syna oraz  

znajomego lekarza. U obu mężczyzn rozpozna- 
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no ospę wietrzną. Dopiero po pewnym czasie 

okazało się, że wszyscy byli chorzy na ospę 

prawdziwą i to ona była przyczyną ich śmierci. 

Dopiero po kilku dniach od śmierci Leonii leka- 

rze zorientowali się, że do Wrocławia zawitała  

„czarna pani”. Władze początkowo próbowały 

utrzymywać ten fakt w tajemnicy, choć już  

16 lipca ogłoszono stan alarmowy. Prześledzo- 

no wszystkie kontakty zmarłej 8 lipca Leonii  

i okazało się, że mogła ona zarazić przynajmniej 

30 osób – uczestniczek kursu w Szkole Pielę-

gniarek przy ul. Krakowskiej. Pech chciał, że  

miała także kontakt z wieloma innymi osobami,  

pomagała bowiem swojej przyszłej szwagierce 

organizować wesele. W mieście powoli zaczy-

nała się gehenna, wiadomo już było bowiem, że 

we Wrocławiu zaczyna się epidemia…

Przypomnienie o jednej zasad bezpieczeństwa przy kontaktach osobistych – jedno z wielu, jakie widniały we Wrocławiu 
latem 1963 r. Obecnie, w dobie epidemii koronawirusa, nadal jest aktualne, fot. domena publiczna
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