
Historia Zespołu Szkół Specjalnych w Dziecięcym Szpitalu  

Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym Rodziny Kolejowej w Rabce Zdrój 

Inicjatorem powstania Zakładu Leczniczo-Wychowawczego Rodziny Kolejowej 

był Aleksander Bobkowski, wiceminister komunikacji w przedwojennej Polsce. 

Zbiórkę pieniędzy przeprowadzili członkowie ,,Rodziny Kolejowej" - kolejarskiej 

organizacji. Specjalną subwencją wspomógł przedsięwzięcie minister komunikacji, 

Janusz Urlych. W kronikach odnotowano szczególne zasługi inż. Józefa 

Wodkanowskiego zajmującego się organizacją budowy w Ministerstwie Komunikacji, 

oraz zasługi architekta Tadeusza Kowalskiego, który nie tylko był projektantem 

budowy obiektu, ale osobiście kierował pracami.  

Organizacja musiała być znakomita, gdyż fundamenty zaczęto kłaść w maju 

1935r. a w dwa lata później - w maju 1937r.-Zakład Leczniczo - Wychowawczy 

Rodziny Kolejowej był już gotowy do przyjęcia pierwszej grupy kolonijnej. Rzeźby 

przedstawiające dzieci - znajdujące się przy bramie wejściowej oraz holu głównym 

wykonał artysta rzeźbiarz Zbigniew Raynocha, piękny witraż wykonała znana 

krakowska firma Żeleńskich. W kronice przeczytamy, że protektorat nad Zakładem, 

który został ,,poświęcony trosce o zdrowie dzieci pracowników kolejowych", objęła 

Aleksandra Piłsudska i jej imieniem nazwano sanatorium do wybuchu wojny.  

3 czerwca 1937r. przyjechało 280 dzieci na pierwszy turnus kolonijny. 

Oficjalnie Zakład Leczniczo - Wychowawczy Rodziny Kolejowej zaczął działać 

od 15 września 1937r., po sezonie kolonijnym. W kronice odnotowano, iż pierwszym 

przyjętym dzieckiem był 6-letni Jerzy Kulig z Krakowa. Pierwszym dyrektorem 

Zakładu został dr Jan Zienkiewicz, a kierownikiem administracyjnym był Stanisław 

Węgrzyński. Obaj brali udział w kampanii wrześniowej 1939r. i obaj zginęli w Katyniu. 

Dnia 15 września 1937r.-jak podaje kronika, zlikwidowano prowizorycznie 

zorganizowaną szkołę w Zakładzie, a otwarto za zezwoleniem władz szkolnych 

prywatną szkołę powszechną, której później nadano prawa publiczności. Na 

kierowniczkę szkoły wyznaczona została przez p. Inspektora Szkolnego Władysława 

Koszyka p. Maria Rączkówna. Ministerstwo przyznało dwa etaty nauczycielskie 

państwowe. 
 

 

Dnia 25 stycznia 1939r. dzieci  

leczone w Zakładzie wręczyły 

 p.Marszałkowej Aleksandrze Piłsudskiej  

księgę pamiątkową Zakładu. 

 

 



We wrześniu 1939r. Niemcy przekształcili sanatorium w szpital wojskowy.  

W styczniu 1945r. armia radziecka również wykorzystywała ten obiekt jako szpital 

wojenny do sierpnia 1946r. Gdy Rosjanie opuścili Rabkę, podjęto organizację 

sanatorium dla dzieci chorych na gruźlicę. Do otwarcia sanatorium bardzo przyczynił 

się dr Jan Porzycki -senior. Pierwszym powojennym dyrektorem był do 1953r. 

Ksawery Mosing, po nim dyrekturę objął dr Jan Porzycki- senior i pozostał na tym 

stanowisku do 1977r. 

Po otwarciu sanatorium rozpoczęła się również praca pedagogiczna.  

17 stycznia 1947r. została uruchomiona Szkoła Podstawowa o trzech nauczycielach. 

Stan uczniów z dn. 15 lutego 194r. wynosił 116 uczniów. 

W listopadzie 1953r. zmieniono nazwę i patrona Zakładu: Sanatorium Kolei 

Państwowych im. Marcelego Nowotki. W 1966r. została zmieniona nazwa na 

Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe-patron pozostał ten sam. Po upadku 

komunizmu patronem Zakładu ponownie zostaje p. Marszałkowa Aleksandra 

Piłsudska. Wówczas pełna nazwa Zakładu brzmiała: Dziecięcy Szpital 

Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny Rodziny Kolejowej im. Aleksandry Piłsudskiej. 

W Zakładzie istniał Zespół Szkół w skład którego wchodziła Szkoła 

Podstawowa i Gimnazjum. Dyrektorem od 1 września 2000r.  była p. mgr Urszula 

Dec-Palarczyk. 

KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY od1947r. 

1947/48 r. - Józefa Ślusarczyk - kierownik 

1948/49 r. - Mieczysław Morasiewicz - kierownik  

1949r.-1975r. - Stanisława Kolasa - kierownik szkoły, dyrektor szkoły 

1975r. - 1978r. - mgr Józefa Motak - dyrektor szkoły 

1978r. - 1984r. - mgr Andrzej Mordarski - dyrektor szkoły  

1984r. - 1989r. - mgr Stanisława Kubik - dyrektor szkoły 

1989r. - 2000r. - mgr Andrzej Mordarski - dyrektor szkoły 

Od 1 września 2000r. - mgr Urszula Dec Palarczyk - dyrektor szkoły 

  

 


