


Szczyt to ozdobne zwieñczenie fasady budynku (czyli œciany, w której znajduje siê 
wejœcie g³ówne). Bogato zdobione szczyty zas³aniaj¹ dach i stanowi¹ ozdobê budowli.
Ile szczytów ma szpital œw. El¿biety?
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Prezbiterium koœcio³a œw. El¿biety (czêœæ koœcio³a, w której stoi o³tarz) 
ozdobione jest ceglanymi pinaklami. Pinakiel to ozdoba w postaci 
smuk³ej wie¿yczki. Ile pinakli zdobi koœció³ œw. El¿biety?

Na fasadzie koœcio³a œw. Józefa widzimy dwie rzeŸby. 
Kogo przedstawiaj¹?3

Eliasza i Elizeusza – pierwszych patronów koœcio³a

Józefa i Mariê 

œw. Piotra i œw. Paw³a 

W budynku Muzeum Poczty i Telekomunikacji wci¹¿ dzia³a poczta.
Jaki jest numer urzêdu pocztowego, który siê tu mieœci?5

Na jednej z tablic znajduj¹cych siê na Domu Dobroczynnoœci 
i Sierot mo¿na zobaczyæ nazwiska osób, które wspomog³y ubogich.  
Wœród nich jest wymieniony znany  gdañski  burmistrz. Który?
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KOŒCIO£Y I SZPITALE STAREGO MIASTA cz.III

Dofinansowano ze œrodków 
Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

z partnerami:

patroni medialni:

Owocnych poszukiwañ ¿ycz¹:



Kościoły i szpitale Starego Miasta, cz. III 

W trakcie czerwcowych Miniatur będziemy zwiedzać kościoły i szpitale położone  

w centrum miasta. Nieduży kościół św. Elżbiety, stojący przy Podwalu Grodzkim, mija 

codziennie wiele osób, ale mało kto tu zagląda. Jeszcze mniej osób wie, że  

w przylegającym do niego żółtym budynku, gdzie mieszkają księża pallotyni, 

znajdował się szpital, założony jeszcze w średniowieczu (okres pomiędzy V a XV 

wiekiem).  

Tuż za szpitalem i kościołem św. Elżbiety wznosi się jeszcze jedna świątynia  

i klasztor. Kościół św. Józefa, którym obecnie opiekują się misjonarze oblaci, jest 

małym obiektem, ale zgodnie z pierwszymi planami miała tu powstać duża świątynia 

wielkości gdańskich kościołów św. Jana czy św. św. Piotra i Pawła. O planach tych 

przypomina stojąca samotnie przed kościołem brama. Pierwotnie do niej sięgać miał 

kościół.  

Po zwiedzeniu tych obiektów udamy się na Osiek, który był kiedyś samodzielną 

osadą zamieszkaną przez rybaków, lecz pod koniec XV wieku został przyłączony do 

Starego Miasta. Znajdują się tu dwa ciekawe zabytki. Biały jednopiętrowy budynek 

przy placu Obrońców Poczty Polskiej nie jest zwykłym domem – zbudowano go  

w 1699 roku z myślą o najuboższych oraz o porzuconych dzieciach i sierotach. 

Dzieciom oprócz schronienia i wyżywienia zapewniano także zdobycie 

wykształcenia, a później pomagano znaleźć odpowiednią pracę. Nazwa placu 

natomiast odnosi się do polskich pocztowców, którzy 1 września 1939 roku próbowali 

odeprzeć atak sił niemieckich. Niewiele osób pamięta, że budynek, w którym 

znajduje się obecnie Muzeum Poczty Polskiej, zbudowano jako szpital wojskowy  

w latach 1843–1844, a pocztę ulokowano tu dopiero po utworzeniu Wolnego Miasta 

w 1920 roku. 

1. Szpital św. Elżbiety i dawny dom dziecka, ulica Elżbietańska 1  

Początki szpitala św. Elżbiety sięgają końca XIV 

stulecia. Pierwotnie w tym miejscu znajdował się 

przytułek dla ubogich, który powstał w ostatnich 

latach XIV wieku. Zakon krzyżacki, który rządził 

wtedy w Gdańsku, pozwolił na budowę szpitala 



w 1394 roku. Instytucja przeznaczona była dla chorych, ubogich, pielgrzymów i dla 

osób starszych. Postanowienie Krzyżaków potwierdził papież Bonifacy IX. Szpital 

otrzymał prawo do przejmowania majątku osób, które w nim zmarły, został także 

zwolniony z płacenia podatków. Obiektem zarządzał urzędnik nazywany 

szpitalnikiem, który podlegał zakonowi krzyżackiemu.  

Kiedy Krzyżacy opuścili Gdańsk (w wyniku wojny trzynastoletniej, która toczyła się  

w latach 1454–1466), szpital przeszedł pod zarząd Rady Miasta. Był jedną  

z najbogatszych tego typu placówek w średniowiecznym Gdańsku. Aby utrzymać 

chorych oraz opłacić ich opiekunów i służbę szpitalną, szpitalowi św. Elżbiety nadano 

na własność kilka wsi, m.in. Zakoniczyn i Piecki, które są obecnie dzielnicami 

Gdańska. Dochody płynące z tych dóbr pozwalały na prawidłowe funkcjonowanie 

obiektu. Pod koniec XV wieku posiadłości szpitala św. Elżbiety powiększono  

o majątek zlikwidowanego wtedy szpitala św. Rocha, który znajdował się na terenie 

Młodego Miasta. Kasę zasilały również darowizny bogatych mieszczan  

i mieszczanek. Jednym z nich był Jan Connert, mieszkający przy ulicy Długiej 45  

w jednej z najpiękniejszych gdańskich kamienic (obecnie jest to siedziba Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – PTTK). Jan Connert zasiadał w Radzie 

Miasta. Słynął z zamiłowania do sztuki, ale był też wrażliwy na ludzką krzywdę.  

W 1547 roku nakazał przy szpitalu św. Elżbiety zbudować dom, w którym mogły się 

schronić sieroty i porzucone dzieci. Ponadto Connert wystarał się u polskiego króla 

Zygmunta Augusta o przywilej dla nieślubnych dzieci przebywających w budynku 

jego fundacji. W tamtym okresie dzieci, których rodzice nie byli ze sobą w związku 

małżeńskim, nie miały wielu praw: nie mogły kształcić się w pewnych szkołach ani 

wykonywać niektórych zawodów. Przywilej polskiego władcy zrównywał nieślubne 

potomstwo z dziećmi, których rodzice mieli ślub (mówiono o nich, że były legalnie 

poczęte). W 1541 roku w domu ufundowanym przez Connerta przebywało  

40 maluchów, w 1599 – już 102, a w 1729 – 309. W 1867 budynek domu dziecka 

kupiło miasto. Wychowankowie zostali przeniesieni do nowego zakładu w Oliwie,  

a w budynku umieszczono osoby chore psychicznie, bezdomne i cierpiące na 

choroby zakaźne.  

W 1916 roku ze względu na zły stan techniczny dom dziecka został rozebrany. 

Uratowano jednak portal – czyli ozdobne wejście główne – który wmurowano  

w budynek, stojący obecnie na miejscu dawnego domu dziecka (dziś jest to siedziba 



Prokuratury Okręgowej w Gdańsku). Na portalu znajduje się podobizna dobroczyńcy 

i fundatora: Jana Connerta.  

Inaczej potoczyły się losy samego szpitala. Kompleks popadł w ruinę, a po jego 

rozbiórce w 1618 roku wzniesiono nowy solidny gmach. W 1752 roku budynek 

spłonął, został jednak szybko odbudowany. Projekt obiektu wykonał znany gdański 

rzeźbiarz Krzysztof Strzycki.  

Kościół w 1844 roku zakupiły władze wojskowe. Urządzono tu sąd i areszt wojskowy. 

Dawny szpital św. Elżbiety spłonął w 1945 roku. Trud jego odbudowy podjęli księża 

pallotyni, którzy mieszkają tu do dziś.  

 

2. Kościół św. Elżbiety, ulica Elżbietańska 1 

Do budynku szpitala św. Elżbiety przylega kościół pod tym 

samym wezwaniem. Powstał jako kaplica przyszpitalna, 

zajmująca jedną z sal szpitala. Na początku XV wieku obok 

kompleksu szpitalnego zbudowano niewielki kościół  

z wieżyczką, nadwieszoną nad wejściem głównym.  

W drugiej połowie XV wieku świątynię połączono ze 

szpitalem szerokim przejściem, tak aby pacjenci mieli do 

niej wygodny i stały dostęp. Gdy w XVI wieku powstawały 

nowe fortyfikacje (ich pozostałością jest widoczny po 

drugiej stronie ulicy Podwale Grodzkie bastion  

św. Elżbiety), wejście główne kościoła zostało zasłonięte 

potężnymi wałami. Dlatego też zdecydowano się je zamurować. Wybito za to boczne 

wejście i ślady po nim są do dziś widoczne w murze od strony południowej (od strony 

budynku prokuratury). 

W okresie reformacji, czyli zmian, do jakich doszło w chrześcijaństwie w XVI wieku 

(była o tym mowa w poprzednich Miniaturach), świątynia przeszła w ręce kalwinów.  

W 1844 roku kościół, podobnie jak szpital, został przejęty przez wojsko. Pełnił odtąd 

funkcje świątyni garnizonowej, to znaczy korzystali z niego żołnierze i wojskowi 

stacjonujący w tutejszych koszarach. W wyniku I wojny światowej Gdańsk stał się 

Wolnym Miastem. Zyskał niezależność, aby pogodzić interesy dwóch krajów. 

Zarówno bowiem Niemcy, jak i Polacy chcieli, by miasto znalazło się w granicach ich 

państw. Ostatecznie mocarstwa, które odniosły zwycięstwo w I wojnie światowej: 



Wielka Brytania, Francja oraz Stany Zjednoczone, postanowiły nadać Gdańskowi 

i jego najbliższym okolicom status Wolnego Miasta. Jednym z postanowień 

pokojowych była demilitaryzacja, czyli usunięcie wojska z obszaru Gdańska. Kościół 

św. Elżbiety przestał być wtedy kościołem garnizonowym. W 1945 roku, w czasie  

II wojny światowej, świątynia została poważnie zniszczona – spłonęło jej wnętrze,  

a także dach i hełm wieży. Kościół został jednak szybko odbudowany. Od 1945 roku 

jego gospodarzami są księża pallotyni. Wyposażenie wnętrza jest współczesne, 

główny element dekoracyjny stanowią witraże, czyli ozdobne wypełnienia okien, 

autorstwa Zofii Baudouin de Courtenay.   

 

3. Kościół św. Józefa, ulica Elżbietańska 9/10 

 

Naprzeciwko szpitala i kościoła św. Elżbiety 

znajduje się nieduży kościół św. Józefa, 

powstały dzięki zakonowi karmelitów, którzy 

osiedlili się w tej części Starego Miasta  

w 1464 roku. Wcześniej, bo od 1391 roku, 

zakonnicy mieszkali na terenie Młodego 

Miasta (obecnie okolice ulicy Jana z Kolna), którego zabudowania, w tym klasztor 

karmelitów, rozebrano w trakcie wojny trzynastoletniej. Mnisi w zamian otrzymali 

budynki szpitala i kaplicy św. Jerzego, znajdujące się na wprost szpitala  

św. Elżbiety. Szpital św. Jerzego powstał w połowie XIV wieku, a leczono w nim 

osoby, które zapadły na trąd (ciężką chorobę skóry). Z czasem opiekę nad 

trędowatymi przejął kościół Bożego Ciała, a do szpitala św. Jerzego zaczęły trafiać 

osoby stare i ubogie. Nowy kościół karmelitów został zbudowany przy kaplicy  

św. Jerzego. Początkowo otrzymał wezwanie św. św. Eliasza i Elizeusza, patronów 

zakonu karmelickiego. Zakonnicy mieli duże trudności finansowe, więc poważne 

prace budowlane ruszyły dopiero w 1482 roku. Pierwsze plany były bardzo ambitne – 

zamierzano wybudować duży, trzynawowy kościół (nawa to część kościoła 

przeznaczona dla wiernych), który miał sięgać aż do ulicy Elżbietańskiej (do wolno 

stojącej obecnie bramy). Jednakże z powodu reformacji i przejścia licznej grupy 

gdańszczan i gdańszczanek na luteranizm lub kalwinizm rozbudowa katolickiego 

kościoła nie była już potrzebna.  



Większość mieszczan i mieszczanek była wyznania luterańskiego i nie chciała, aby  

w mieście mieszkali katolicy. Z tej przyczyny w Gdańsku dochodziło do niesnasek na 

tle religijnym. Pierwsze zamieszki wybuchły w 1523 roku. Splądrowano wtedy kościół 

i wykradziono zeń srebrne i złote naczynia. Sprzęty oddano mnichom trzy lata 

później. Do największych strat doszło jednak w 1678 roku. Karmelici urządzili 

procesję religijną do Oliwy, w czasie której doszło do kłótni z luteranami. W odwecie 

luteranie napadli na klasztor. Mnisi zostali poturbowani, zniszczono bibliotekę  

i zapasy żywności, uszkodzono organy, a dzwony kościelne wrzucono do kanału 

Raduni. Za zniszczenia karmelici otrzymali odszkodowanie, które Rada Miasta 

wypłaciła do 1680 roku.  

Władze Prus (państwo, które zajęło Gdańsk w 1793 roku) zlikwidowały gdański 

zakon karmelitów w 1823 roku. Budynki klasztoru przejęło wojsko, a kościół w 1840 

stał się świątynią parafialną. Jej nowym patronem został św. Józef. Kościół pełnił 

funkcję świątyni parafialnej do 1945 roku, kiedy to został spalony. Odbudowy obiektu 

podjęli się misjonarze oblaci. Kościół św. Józefa, podobnie jak kościół św. Elżbiety, 

ma współczesne wyposażenie, a w jego wnętrzu najbardziej zwraca uwagę witraż 

nad ołtarzem głównym. Wykonała go Barbara Massalska. Szklane prace artystki  

w kościele św. Barbary poznaliście w trakcie poprzednich Miniatur.    

  

4. Dom Dobroczynności i Sierot, ul. Sieroca 6 

Biały jednopiętrowy budynek stojący przy 

ulicy Sierocej nie jest zwykłym domem. 

Zbudowano go w 1699 roku z myślą  

o najuboższych. Nazwany został Domem 

Dobroczynnym, a zarządzał nim Urząd 

Dobroczynności. Organizacja dysponowała 

pieniędzmi pochodzącymi z dobrowolnych składek i darowizn gdańszczan  

i gdańszczanek. Osobom, które tu przebywały, nie tylko udzielano schronienia, ale 

także pomagano znaleźć pracę. Od 1788 roku budynek służył wyłącznie porzuconym 

dzieciom i sierotom, dlatego zmieniono nazwę na Dom Dobroczynności i Sierot. 

Dzieciom oprócz schronienia i wyżywienia zapewniano zdobycie wykształcenia,  

a później pomoc w znalezieniu odpowiedniego zajęcia. Nauczyciel uczył pisania, 

czytania, liczenia oraz zapoznawał podopiecznych z zasadami katechizmu. 



Chłopcom szukano zatrudnienia w licznych w Gdańsku zakładach rzemieślniczych, 

dziewczynki zaś kierowano na posady służących.  

W tutejszej szkole uczyły się także ubogie dziewczęta mieszkające poza zakładem. 

W 1702 roku król August II rozszerzył przywilej obejmujący dom dziecka przy 

kościele św. Elżbiety także na Dom Dobroczynności i Sierot. Przebywające w nim 

nieślubne dzieci zostały więc zrównane w prawach z pozostałymi. W 1788 roku 

przebywało tu 426 wychowanków. Wspomagano także osoby ubogie mieszkające 

poza domem. W roku 1768 zapomogi udzielono aż 5 238 razy. Dom Dobroczynności 

i Sierot przeniesiono z tego miejsca w 1906 roku, a w jego dawnej siedzibie 

urządzono mieszkania. I tak jest do dzisiaj, ponieważ obiekt nie został zniszczony  

w czasie ostatniej wojny. 

 

5. Szpital Garnizonowy/Poczta Polska, plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2   

Nazwa placu, przy którym stoi budynek, 

odnosi się do polskich pocztowców, którzy  

1 września 1939 roku próbowali odeprzeć atak 

sił niemieckich. Obiekt, w którym znajduje się 

obecnie Muzeum Poczty, zbudowano jako 

szpital wojskowy w latach 1838–1844. Pocztę 

ulokowano tu dopiero po utworzeniu Wolnego 

Miasta w 1920 roku.  

Pierwszy szpital dla żołnierzy powstał w Gdańsku w 1807 roku w czasie wojen 

napoleońskich. Mieścił się w Gimnazjum Akademickim przy kościele św. Trójcy 

(obecnie znajduje się tu Oddział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego). Na potrzeby 

licznych wojsk stacjonujących w Gdańsku w 1830 roku założono drugi szpital  

w dawnym domu poprawy. W działającym od 1629 roku domu poprawy przebywały 

osoby bezdomne, żebrzące oraz nieposłuszni uczniowie i dzieci, którzy w ramach 

kary pracowali na potrzeby społeczności miasta. Od końca XVIII wieku znajdowało 

się tu więzienie. Ostatecznie budynek zakupiło wojsko z przeznaczeniem na szpital. 

Obiekt był jednak w bardzo złym stanie i został w 1839 roku rozebrany. Na jego 

miejscu stanął potężny gmach z czerwonej cegły, do którego przeniesiono także 

szpital garnizonowy znajdujący się dotychczas w Gimnazjum Akademickim. W latach 

1878–1879 dobudowano do niego skrzydło dla osób cierpiących na choroby zakaźne 

(od strony Zespołu Szkół Łączności). Chorymi, oprócz pielęgniarek, opiekowały się 



także siostry boromeuszki (zakonnice z tego zgromadzenia zajmowały się chorymi 

również w szpitalu na Dolnym Mieście, który mieliście okazję poznać w trakcie 

kwietniowych Miniatur). W 1920 roku, po usunięciu z miasta wojska, szpital 

garnizonowy stał się niepotrzebny.  

Gdańsk był w tym czasie Wolnym Miastem, ale Polska mogła posiadać na jego 

terytorium własne instytucje. Jedną z nich była poczta. Główną siedzibę Poczty 

Polskiej w Wolnym Mieście ulokowano w dawnym szpitalu garnizonowym. Właśnie 

od ataku na Pocztę Polską i Wojskową Składnicę Tranzytową na Westerplatte  

1 września 1939 roku Niemcy rozpoczęły II wojnę światową, największy konflikt  

w dziejach świata. Pracownicy poczty bohatersko bronili budynku, lecz siły wroga 

były nieporównanie liczniejsze.  

Wydarzenie to dokładnie opisuje nasza gra: http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/wp-

content/uploads/2015/03/IX_nowa-trasa_14_godzin_obrony_Poczty_Polskiej.pdf 

Obronę upamiętnia niezwykły pomnik ze stali nierdzewnej, stojący na placu. 

Przedstawia boginię zwycięstwa Nike, która przejmuje karabin od śmiertelnie 

rannego pocztowca. Dramaturgii dodają gołębie unoszące się nad głową Nike oraz 

listy wysypujące się z torby umierającego.  

Obecnie w budynku znajduje się urząd pocztowy oraz Muzeum Poczty  

i Telekomunikacji, będące oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. 

   

Czy wiesz, że: 

 

 Młode Miasto zostało zbudowane przez Krzyżaków w 1380 roku. Miało 

stanowić konkurencję dla Starego i Głównego Miasta. Na terenie Młodego 

Miasta znajdowały się: ratusz, kościół i szpitale. Po wypędzeniu Krzyżaków  

z Gdańska w wyniku wojny trzynastoletniej (1454–1466) mieszczanie  

i mieszczki rozebrali zabudowania Młodego Miasta. 

 

 Gdańsk dwa razy w historii był Wolnym Miastem. Pierwszy raz zyskał ten 

status w latach 1807–1815. W tym czasie niemal cała Europa ogarnięta była 

wojnami prowadzonymi przez cesarza Francuzów Napoleona I Bonaparte. I to 



on właśnie zdecydował, że Gdańsk zostanie wolnym miastem. Za drugim 

razem taką decyzję podjęły zwycięskie państwa po zakończeniu I wojny 

światowej. Gdańsk był wolnym miastem po raz drugi w okresie 1920–1939. 

 

 Osiek powstał w 1308 roku jako osada dla rybaków. Mieszkali tu ludzie 

ubodzy, którzy oprócz łowienia ryb zajmowali się zbieraniem bursztynu. Pod 

koniec XV wieku teren ten został formalnie przyłączony do Starego Miasta,  

ale zachował specyficzny klimat. Uliczki są tu wąskie, a stojące przy nich 

kamieniczki – niewysokie.  

 

 Krzysztof Strzycki, jeden z najbardziej znanych gdańskich rzeźbiarzy, mieszkał  

w pięknej kamieniczce przypominającej pałacyk – w Domu pod Murzynkiem, 

który jest ozdobą ulicy Szafarnia. 
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