
Szpitale i przytułki    

„Zdrowie nie jest wszystkim, ale bez zdrowia wszystko jest niczym” – powtarzamy za 
filozofem Schopenhauerem, poznając dawne szpitale i przytułki Gdańska. 

Jakże prawdziwe są słowa wypowiedziane przez pesymistę Artura Schopenhauera. 
Gdy przychodzi choroba, wszystko inne przestaje mieć znaczenie. Tegoroczny temat 
Gdańskich Miniatur „Gdańsk kiedyś i dziś: Medycyna” jest bliski każdemu człowiekowi. 
Zdrowie jest przecież najcenniejsze. Jak o nie dbać, dowiadujemy się w pierwszej ko-
lejności od rodziców, później od pediatry, pani w przedszkolu, w szkole czy z książek. 
A co, gdy zdarzy się wypadek, ciężka choroba, gdy potrzebujemy większej pomocy? 
Udzieli nam jej lekarz w szpitalu. Nikt nie lubi tam przebywać, ale często jest to jedyna 
możliwość, by wrócić do zdrowia. Czy tak było zawsze? Przekonajmy się. Zabieramy 
Was na wędrówkę szlakiem wybranych szpitali, przytułków i domów sierot. Zajrzymy 
na Stare i Główne Miasto. Ruszajmy!

#3

INTERAKTYWNY PDF – kliknij ikonkę,          aby posłuchać,         by przeczytać



Do najbardziej znanych gdańskich prowizorów należał Arend Dick- 

mann, kupiec, a także szanowany i doświadczony żeglarz, który za-

słynął jako dowódca w zwycięskiej bitwie pod Oliwą w 1627 roku, 

gdzie poniósł prawdziwie bohaterską śmierć. Został pochowany 

w kościele Mariackim w Gdańsku. Przez wiele lat zarządzał szpi-

talem św. Jakuba. 

Błogosławiona Dorota z Mątów jest patronką Pomorza, kobiet, 

matek i małżeństw w potrzebie. Urodziła się w XIV wieku w Mą-

towach Wielkich koło Malborka. Młodo wyszła za mąż i urodziła 

dziewięcioro dzieci, z których siedmioro zmarło w wyniku pande-

mii. Od najmłodszych lat podejmowała intensywną pokutę. Bar-

dzo wcześnie zaczęła przeżywać stany mistyczne w najwyższych 

formach: widzeń i poufałej rozmowy z Chrystusem, otrzymywa-

nia nadprzyrodzonych nakazów itp. Pragnęła życia zakonnego. 

Do dziś uchodzi za jedyną osobę wśród polskich świętych, która 

wybrała życie rekluzy, czyli otrzymała pozwolenie na całkowite 

odcięcie się od świata przez zamurowanie w celi w kościele ka-

tedralnym w Kwidzynie. Po czternastu miesiącach zmarła. Przy 

jej grobie modlił się król Władysław Jagiełło po zwycięstwie pod 

Grunwaldem w 1410 roku. 

Cyrulik to osoba, która dawniej zajmowała się zawodowo między 

innymi goleniem, kąpaniem, rwaniem zębów, nastawianiem zła-

mań, a także przeprowadzaniem nieskomplikowanych operacji 

i leczeniem lekkich chorób. Bardziej skomplikowanymi przypad-

kami zajmowali się wykształceni na uniwersytetach medycy.

Quiz Czy wiesz, że...?

Owocnych poszukiwań życzą

1  W którym roku praski biskup Wojciech odwiedził Gdańsk?

 a) 997

 b) 966

 c) 1000

2  Na bramie kościoła św. Józefa widnieje herb zakonu karmelitów. 

Co trzyma ręka na herbie?

 a) róg

 b) tarczę

 c) miecz

3  Czym zajmował się miejski fizyk?

 a) codziennym mierzeniem temperatury 

     powietrza w mieście

 b) obliczaniem wyporności statków budowanych 

      w stoczniach

 c) czuwaniem nad stanem zdrowotnym miasta

4  Na Domu Dobroczynności znajduje się tablica poświęcona pa-

mięci osoby zamordowanej przez hitlerowców w 1937 roku 

oraz pamięci wszystkich Polaków i Niemców, którzy walczy-

li z hitlerowskim bezprawiem w Wolnym Mieście Gdańsku. 

Sprawdź, kim jest ta osoba.

 a) Günter Grass

 b) Hans Wichmann

 c) Alfons Flisykowski

5  Na dawnym budynku kościoła św. Ducha, gdzie dziś mieści 

się Szkoła Podstawowa nr 50, znajduje się tablica upamięt-

niająca kilka wydarzeń. Jest na niej imię i nazwisko kobiety 

będącej patronką szkoły. O kogo chodzi?

 a) o Joannę Schopenhauer

 b) o Emilię Plater

 c) o Elżbietę Koopman Heweliusz

Drzwi kościoła św. Elżbiety



Naszą opowieść zaczniemy od szpitala św. Elżbiety, a zakończymy 

przy szpitalu św. Ducha. To dwie najstarsze i najlepiej wyposa-

żone lecznice dawnego Gdańska.  Zanim jednak przyjrzymy im 

się z bliska, dowiedzmy się więcej o historii pierwszych takich 

placówek. 

Powstanie najstarszych szpitali chrześcijańskich wynikało 

z potrzeby opiekowania się cierpiącymi ubogimi, którzy na czas 

choroby chronili się w kościołach. W średniowieczu szpitale, 

połączone z kaplicami, nie służyły wcale do leczenia chorych. 

Trafiały tu osoby stare, samotne, zniedołężniałe, sieroty, a także 

wdowy, które po stracie męża otrzymywały w szpitalu opiekę 

i wsparcie. Dobroczyńcy mogli liczyć na modlitwę za ich dusze, 

co skłaniało ich do przekazywania darowizn na rzecz ubogich. 

W ten sposób obie strony – darczyńca i obdarowany – mogły 

„zapracować” na życie wieczne. Z czasem i to zaczęło się zmieniać. 

Jak wyglądała codzienność w szpitalu doby nowożytnej? O tym 

opowiemy w dalszej części spaceru. Więcej o samej historii 

szpitali posłuchacie w nagraniu, a teraz powróćmy do szpitala 

św. Elżbiety i do znajdującego się przy nim kościoła. 
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Czy wiecie, kim była św. Elżbieta z Turyngii? Zmarłą przedwcze-

śnie księżniczką węgierską, oddaną za życia modlitwie, pokucie 

i uczynkom miłosierdzia, która założyła szpital i osobiście po-

magała w nim chorym. Znana jest legenda o tym, jak to kiedyś, 

niosąc w tajemnicy chleb ubogim, została przyłapana przez 

swojego męża, który nie pochwalał jej działań. Chleb zamienił 

się w róże i mąż nie miał powodu do gniewu. Elżbieta należała 

do świętych najbardziej promowanych przez zakon krzyżacki. 

Dziś jest patronką Turyngii, ubogich, żebraków oraz piekarzy, 

a wśród jej atrybutów znajdziemy wspomniane róże i chleb. 

Jest taki piękny obraz Adama Elsheimera zatytułowany Wizyta 

św. Elżbiety z Turyngii w szpitalu (około 1598), ukazujący ją 

w trakcie spełniania posługi przy potrzebujących. Załączamy 

go w artykule. 

Zwróćcie uwagę na bryłę kościoła i na barokowy budynek dawnej 

placówki dla potrzebujących. Powstanie szpitala św. Elżbiety 

w Gdańsku związane było z gildią ubogich oraz z założeniem 

Dworu Ubogich, który w 1394 roku na mocy postanowienia 

wielkiego mistrza Konrada von Jungingena został przekształ-

Budynek dawngo szpitala św. Elżbiety
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cony w szpital dla ubogich, pielgrzymów i chorych. Zmiany 

wprowadzone przez Krzyżaków potwierdził papież Bonifacy IX. 

Szpital został zwolniony z podatków, otrzymał także prawo do 

przejmowania majątku osób, które w nim zmarły. Całym obiek-

tem zarządzał urzędnik nazywany szpitalnikiem, który podlegał 

zakonowi krzyżackiemu. Część izb szpitala przeznaczono dla 

sierot i wkrótce powstał tu sierociniec, który od połowy XVI 

wieku działał jako odrębna instytucja. 

Pierwszym kapłanem, szpitalnikiem, a zarazem przełożonym 

placówki został Mikołaj von Hohenstein, znany w pismach hi-

storycznych także jako Mikołaj z Pszczółek. W Gdańsku pojawił 

się już około 1370 roku. Był kaznodzieją, studiował w Wiedniu, 

a około roku 1379 został spowiednikiem błogosławionej Doroty 

z Mątów, znanej patronki Pomorza. Brał udział w pielgrzymce 

jubileuszowej do Rzymu. Wszystkie te działania budowały jego 

autorytet wśród społeczności wiernych w Gdańsku. Wraz z ob-

jęciem funkcji szpitalnika oraz wstąpieniem do zakonu krzyżac-

kiego Mikołaj von Hohenstein stał się reprezentantem polityki 

krzyżackiej w mieście, co nie podobało się wielu gdańszczanom. 

Szpitalnikowi zawsze pomagał niższy personel, w tym także 

kobiety. W zapiskach znajdziemy informacje o tym, co wchodziło 

w skład  placówki. Były to: budynek szpitalny, dom pielgrzymów 

z oddzielnym pomieszczeniem dla kobiet i mężczyzn, piętrowy 

budynek przełożonego, kuchnia, piekarnia, łaźnia, chlewnia 

i ogród. 

W średniowieczu szpital św. Elżbiety należał do najbogatszych 

tego rodzaju obiektów w mieście. Sam wielki mistrz Michał 

Küchmeister, wspominając o wielu dziełach miłosierdzia i o dobru, 

jakie spotyka tu chorych, biednych i dzieci, uznał, że zakład nie 

może funkcjonować bez hodowli bydła. Wszak posiłki mleczne 

działają krzepiąco na słabych i chorych. Wy też pewnie pijecie 

mleko z miodem, gdy jesteście przeziębieni? Mistrz nadał więc 

zakładowi łan łąki kośnej graniczący ze wsią Roszkowo. Do 

szpitala należały także inne wsie: Zakoniczyn, Łapino, Widlino, 

z których uzyskiwano dochody pozwalające na prawidłowe 

funkcjonowanie placówki. Pod koniec XV wieku jej posiadłości 

powiększyły się o nowe tereny. W pierwszej połowie XVI wieku 

szpital dotknął kryzys finansowy, lecz po nim już do końca XVIII 

stulecia instytucja zachowała swój dobry status materialny. 

Szpital przechodził różne koleje: zły stan techniczny budynków, 

powstanie nowych zabudowań, pożar, odbudowę w zmienionej 

postaci i ostatecznie zmierzch działania. W XIX wieku znajdowało 

się tu biuro garnizonowego sądu wojskowego i areszt, a w cza-

sie II Wolnego Miasta Gdańska – jeden z dwunastu rewirów 

policyjnych. Zniszczony w 1945 roku budynek, po wojnie został 

odbudowany i dziś zajmują go księża pallotyni. 

Wspomnieliśmy, że od połowy XVI wieku sierociniec utworzony 

przy szpitalu działał jako odrębna instytucja. Tu warto przywołać 

pewną ważną postać, a mianowicie Hansa Connerta – kupca, 

rajcę, mecenasa sztuki, który łożył znaczne sumy na utrzymanie 

szpitala i sierocińca, ale przede wszystkim w 1552 roku wystarał 

się u króla Zygmunta Augusta o przywilej zrównujący prawnie 

wychowanków domów dziecka poczętych w związkach legalnych 

(których rodzice zawarli ślub) i w związkach pozamałżeńskich 

(których rodzice nie mieli ślubu). To dawało równe szanse na 

zdobycie wykształcenia i na równe traktowanie wszystkim dzie-

ciom bez względu na ich pochodzenie. W początku XIX wieku 

sierociniec został przemianowany na Dom Dziecka i Sierot. 
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Adam Elsheimer, Wizyta św. Elżbiety z Turyngii w szpitalu,  
ok. 1598, fragment



Przyjmowano do niego dzieci od szóstego roku życia. Dziewczynki 

nosiły czerwone mundurki, a chłopcy niebieskie. Budynek nie 

przetrwał do dziś. Zachował się jedynie jego wystrój kamienny, 

między innymi rzeźba portretowa Hansa Connerta, wkompono-

wana w nowe zabudowanie stojące na miejscu dawnego. Czy 

spróbujecie ją odnaleźć?

Do budynku szpitala św. Elżbiety przylega kościół pod tym samym 

wezwaniem. Nie jest tak często odwiedzany przez gdańszczan 

jak inne świątynie, na przykład pw. św. Katarzyny, Brygidy czy 

kościół Mariacki, ale warto do niego zajrzeć. Początkowo była 

to kaplica związana ze szpitalem, potem powstał jednonawowy 

kościół z wieżą, połączony przejściem ze szpitalem, dzięki czemu 

chorzy mogli w łatwy sposób dostać się do świątyni. W czasie 

reformacji obiekt przeszedł w ręce kalwinów, w XIX wieku prze-

jęło go wojsko, a w 1945 roku został zniszczony. Odbudowany 

jako jeden z pierwszych kościołów w Gdańsku, przykuwa dziś 

uwagę zwiedzających dwiema niezwykłymi parami drzwi ze 

zdobieniami: z okazji 1000-lecia pobytu w Gdańsku św. Wojciecha 

oraz z okazji jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa i 20-lecia 

pontyfikatu Jana Pawła II. Drzwi zostały wykonane w brązie przez 

prof. Czesława Dźwigaja z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 

Przypatrzcie się im dokładnie i sprawdźcie, które z nich nawią-

zują do której rocznicy. 

Dokładnie naprzeciwko omówionych właśnie obiektów znajduje 

się nieduży kościół św. Józefa, który przez większą część swoich 

dziejów miał innych niż dziś patronów. Co najmniej od 1355 roku 

stał tutaj kościół i szpital św. Jerzego, związany z bractwem 

rycerskim, które założyło Dwór Artusa przy Długim Targu. Ulice 

Garncarska i Elżbietańska nosiły wtedy nazwę „Drogi do św. 

Jerzego”. Szpital ten był przytułkiem dla starców i schroniskiem 

dla pielgrzymów. Pomoc znajdowali tu również chorzy na trąd. 

Z czasem opiekę nad trędowatymi przejął szpital Bożego Ciała. 

Dalsza historia świątyni wiąże się z zakonem karmelitów, którzy 

osiedlili się w tej części Starego Miasta w drugiej połowie XV 

wieku. Otrzymali oni kościół św. Jerzego wraz z dzwonnicą i z do-

mami od dawna należącymi do tego zakładu, używanymi przez 

przebywających tu trędowatych i przez innych pensjonariuszy. 

Mnisi rozebrali budynki i zaczęli wznosić świątynię, najpierw 

pod wezwaniem NMP Śnieżnej, a potem także św. św. Eliasza 

i Elizeusza – patronów zakonu karmelitów. Kościół miał być 
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dużo większy, niż jest obecnie – zabudowania miały sięgać aż 

do samej ulicy Elżbietańskiej, do dzisiejszej wolnostojącej bramy. 

Jednak nadejście reformacji wstrzymało te plany, wywołało 

także liczne nieporozumienia na tle religijnym. W XIX wieku 

kościół stał się świątynią parafialną, a jej patronem został św. 

Józef. Spalony w czasie II wojny światowej obiekt odbudowali 

misjonarze oblaci.

W drodze do następnych punktów na naszej trasie mijamy ko-

ścioły św. Katarzyny i św. Brygidy. Pierwszy z nich jest związany 

z postacią Jana Heweliusza, znanego rajcy, browarnika, ale 

przede wszystkim miłośnika nieba, gwiazd i nauk przyrodniczych. 

Ten zaprzyjaźniony z samym królem Janem III Sobieskim uczony 

żył w XVII wieku, w okresie wielkiego rozwoju miasta i rozwoju 

nauk. Na wysokim poziomie była na przykład ówczesna medy-

cyna. Gdańscy lekarze dość dobrze orientowali się w anatomii 

Dom Dobroczynności i Sierot, widok z zewnątrz, rycina Samuela Donneta 
wg rys. Johanna Jacoba Feyrabenta, 1707

Dom Dobroczynności i Sierot, widok wnętrza, rycina Samuela Donneta wg 
rys. Johanna Jacoba Feyrabenta, 1707
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nia, gdzie można wyrwać zęby i upuścić krew? Otóż informowały 

o tym cztery talerze wywieszone w dwu rzędach nad drzwiami. 

W pierwszej połowie XVI wieku przystąpiono do reformy lecznic-

twa. Utworzono instytucję „miejskiego fizyka”, którego zadaniem 

było czuwanie nad stanem zdrowotnym miasta, zwalczanie 

zarazy, kontrola działalności lekarzy, chirurgów i gęstej sieci 

aptek. Aptekarze bardzo często udzielali porad medycznych, 

mimo że im tego zakazywano. Sprzedawali leki sporządza-

ne głównie z ziół, substancji chemicznych, wina, miodu, octu 

i wódki w formie plastrów, pigułek, syropów i proszków. Na 

różne dolegliwości zalecano bardzo popularny plaster zwa-

ny „łaską bożą”, sporządzany z soku biedrzeńca, koszyczka, 

bukwicy, z dodatkiem białego wina, żywicy sosnowej, wosku, 

myrry, kadzidła, mastyki, terpentyny i lipożywicy galbanowej. 

Używalibyście? Brzmi okropnie. Jak dobrze, że dziś mamy 

dużo lepszy dostęp do lekarstw i że z całą pewnością są one 

skuteczniejsze. Zażywać je trzeba jednak z głową. Pamiętacie, 

jak Pippi zapragnęła kiedyś kupić „likorstwo”? Tak na wszelki 

wypadek. Likorstwo na krztusiec, odrę, szumy w uszach, roz-

strój żołądka, usuwanie pestki z nosa i na brudne nogi. A gdy 

dostała kilka buteleczek syropów, zaczęła je zlewać do jednej 

dużej butelki. Na szczęście jej przyjaciele wiedzieli, że to może 

zaszkodzić zamiast pomóc. I Wy o tym pamiętajcie. 

Tymczasem udajmy się w stronę dawnego Domu Dobroczynności 

i Sierot. W szpitalach doby nowożytnej obowiązywały pewne 

zasady. Ubodzy tworzyli w nich mały, zamknięty świat, niewielką 

społeczność, a każdą chwilę, od przyjęcia do szpitala aż po dzień 

pogrzebu, wypełniały czynności wykonywane na chwałę Boga 

Kościół św. Józefa Widok na pomnik Jana Heweliusza, Wielki Młyn i kościoł św. Katarzyny

ludzkiego ciała, przeprowadzali sekcje zwłok ludzkich i zwie-

rzęcych, organizowali wykłady i publiczne pokazy anatomiczne. 

Jakże wielką sensację wzbudziła wiadomość o publicznej sekcji 

zwłok krokodyla! 

Zanim jednak dokonał się postęp, sytuacja wyglądała nieco 

inaczej. W XIV i XV wieku medycyna miała wielu „adeptów”. 

Porad medycznych udzielał golibroda, złamane kości nastawiał 

kat, a maści, zioła i plastry przygotowywali rozmaici znachorzy. 

Walka z partaczami była niezwykle trudna. Tym bardziej że 

wciąż były wydawane zezwolenia na handel podejrzanymi sy-

ropami i praktykowano leczenie za pomocą różnych cudownych 

kuracji. Medykamenty często zawierały takie obrzydliwości, 

jak żabie oczy, krowie łajno czy silnie trujące zioła i jagody. 

Z czasem sytuacja zaczęła się poprawiać i przybywało lekarzy 

posiadających dyplomy uniwersyteckie zdobyte w kraju lub za 

granicą. Oprócz internistów działali także chirurdzy, zrzeszeni 

w specjalnych cechach. 

Gdańskie szpitale, jak już wiemy, były tak naprawdę schroniskami 

dla ubogich, chorych i słabych. W XVI wieku podejmowano próby 

reformy szpitali, ale ich sieć pozostawała wciąż niewystarcza-

jąca. Wiele miejsc było zajętych przez osoby, które wykupywały 

prawo dożywotniego przebywania w zakładzie. Bogacze, patry-

cjusze, zamożni kupcy i rzemieślnicy mogli pozwolić sobie na 

chorowanie w domu, pod opieką służby i dobrego lekarza. Wielu 

biednych chorych – robotników portowych, domokrążców, kobiet 

trudniących się posługami – lądowało na bruku. 

A jeśli wizyta w szpitalu nie była możliwa, to skąd wiedziano, 

w którym domu leczy się rany i uszkodzenia ciała lub owrzodze-
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i na pożytek ludziom. Na czele szpitala stał prowizor, osoba 

zazwyczaj wielce szanowana i godna zaufania. Prowizorowi 

podlegał zarządca, doglądający pensjonariuszy i odpowiedzialny 

za zaopatrywanie ich w najpotrzebniejsze rzeczy. Dbał o spi-

żarnię, rozdawał pensjonariuszom posiłki, zabezpieczał na 

rzecz szpitala majątek po zmarłym. Pod zarządcą znajdowały 

się kolejne osoby, należące do szpitalnej służby: szafarka lub 

szafarz, opiekunka chorych, dziewka służebna, kantor, kalikant, 

zakrystian oraz grabarz. A wśród pensjonariuszy były osoby 

ubogie oraz ci, którzy prawo pobytu nabywali na mocy kontraktu 

między nimi a prowizorami.

Wspominaliśmy wcześniej, że w okresie nowożytnym zmieniło 

się postrzeganie ludzi ubogich. Człowiek biedny, w którym do 

tej pory widziano odbicie Chrystusa, zaczął być postrzegany 

jako osoba żerująca na wysiłku ludzi pracy. Nauki Marcina Lutra 

spowodowały, że zaczęto nawoływać do wyplenienia żebractwa. 

W pierwszej połowie XVI wieku powołano w Gdańsku Urząd 

Dobroczynności, którego zadaniem było gromadzenie datków 

podczas zbiórek w kościołach i domach prywatnych, a potem 

rozdzielanie ich między potrzebujących. Niestety w połowie 

XVII wieku sytuacja w mieście się pogorszyła, a dodatkowo 

do Gdańska napływało coraz więcej obcych osób żebrzących. 

Pojawił się więc pomysł utworzenia zamkniętego zakładu dla 

żebraków oraz osieroconych i ubogich dzieci. Tak powstał Dom 

Dobroczynności i Sierot. Żebrakom zapewniano tam opiekę 

i przydzielano ich do pracy ręcznej. Dzieci miały zapewnioną 

naukę w szkole oraz przyuczenie do rzemiosła czy innego zawo-

du. Z czasem jednak budynek zaczął służyć wyłącznie dzieciom 

i stał się w pełni sierocińcem. Czy chcecie wiedzieć, jak działał? 

Można się o tym przekonać, odczytując pewien… komiks. Tak, 

grafika Samuela Donneta według rysunków Johanna Jacoba 

Feyrabenta wygląda zupełnie jak komiks i stanowi niewątpli-

wy skarb. Można tu zobaczyć i sieroty, którymi opiekują się 

pracownicy zakładu, i dorosłych ubogich, którzy są poddawani 

resocjalizacji poprzez pracę. Spójrzcie na ilustrację pierwszą. 
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Dawny Dom Dobroczynności i Sierot

Przed bramą Domu stoi odźwierny z pękiem kluczy. Uwagę 

przykuwają grupki bawiących się radośnie dzieci. Po lewej stro-

nie pracuje dwóch mężczyzn, w oddali zaś widać szachulcowy 

budynek przeznaczony na piekarnię, a obok niego studnię. Przy 

wschodniej ścianie Domu znajduje się budynek szafarki pełniący 

funkcję łaźni dla dzieci. Jednak najbardziej interesujące są sceny 

po prawej stronie ilustracji. Mamy tam ogrodzenie, przy nim 

budę i uwiązanego do niej psa oraz niewielki budynek z oknami 

zakrytymi okiennicami, będący ciemnicą dla zbuntowanych osób. 

Tuż obok dwóch pachołków piłuje belkę. Zobaczcie: jeden z nich 

przykuty jest łańcuchem do drewnianego kloca, drugi zaś do 

drewnianego kozła, na którym wykonuje pracę. Są też wójtowie 

żebraczy, których zadaniem było ograniczanie działalności że-

braków. Pomiędzy wójtami widać rozkuwanego z kajdan i prze-

słuchiwanego żebraka, który najprawdopodobniej jest silnym 

i zdrowym mężczyzną i tylko z lenistwa udaje ubogiego kalekę. 

Przejdźmy do drugiej ryciny, do wnętrz Domu. W przedsionku, 

tuż obok skarbony na datki dla ubogich stoją dwie skromnie 

ubrane dziewczynki z puszkami na pieniądze. Na prawo, w izbie 

jałmużniczej, czyli tam, gdzie składa się ofiary na biednych, 

właściwie nie ma mebli. Przy okrągłym stole siedzi prowizor 

i robi notatki. Oprócz niego w izbie znajdują się sami ubodzy 

oraz osoby ubogim pomagające. W izbie kobiet przebywają 



kobiety zajmujące się przędzeniem i innymi pracami. Są tu 

łóżka, na których śpią, i szafy z naczyniami kuchennymi. Po 

lewej stronie od przedsionka znajduje się izba chorych. Nad 

leżącymi w łóżkach czuwają dwie opiekunki, które w wolnych 

chwilach przędą. Przy okrągłym stole stoi cyrulik wypisujący 

recepty. Tuż obok znajduje się izba dziewcząt. Dzieci zajmują 

się dzierganiem i szyciem, a naucza je starsza kobieta. Są tu 

łóżeczka dla podopiecznych i ubranka wiszące na ścianach. Przy 

stołach bawią się najmłodsze dziewczynki. Zwróćcie uwagę na 

panią, która sprawdza czystość głowy jednej z wychowanek. 

Wejdźmy na pierwsze piętro i zacznijmy zwiedzanie od samego 

środka. To izba prowizorów, których widzimy zgromadzonych 

przy okrągłym stole. Jest i osoba odwiedzająca, zapewne przy-

nosząca datek, i drugi gość, a także wójt żebraczy z trzema 

żebraczkami w różnym wieku. Na omówienie czeka jeszcze 

największa z izb – kaplica. Po lewej stronie, w jej przedsionku 

znajdują się ubodzy modlący się wokół nauczyciela. Zostali po-

dzieleni ze względu na wiek i płeć. W kaplicy jest ołtarz, ambona, 

organy i zegar wybijający godziny. Obok ołtarza naszkicowano 

stalle (ozdobne ławy) prowizorów, przed którymi zasiada pięć 

kobiet w strojach charakterystycznych dla wyższych warstw 

społecznych. Być może są to żony i córki prowizorów. Na czte-

rech składanych krzesełkach siedzą skromnie odziane kobiety. 

Za nimi widzimy ubogie pensjonariuszki Domu, a zupełnie z tyłu, 

na ławkach, dzieci. Gdy spojrzycie na lewą stronę pierwszego 

piętra, zobaczycie miejsca spożywania posiłków. Strych wypeł-

niają sprzęty codziennego użytku. 

Co jeszcze ciekawego dostrzegacie na grafice? Na pewno nie 

widać tu zatłoczonych pomieszczeń. Przykro jednak czytać o tym, 

jakoby pod koniec XVIII wieku sierociniec był przepełniony, co 

spowodowało znaczne pogorszenie stanu zdrowia podopiecznych. 

Stłoczeni po 30–40 osób w jednym pokoju, chorowali oni szcze-

gólnie na świerzb. Chorobom, nie tylko skórnym, sprzyjały: brak 

odpowiedniej dbałości o czystość, a także brak świeżych owoców 

i warzyw w posiłkach. Dziś jest to tak samo ważne i potrzebne do 

tego, by być zdrowym, prawda? Postanowiono działać i wkrótce 

pomieszczenia zostały odnowione, zakupiono też nowe ubrania, 

pościel i łóżka. Śmiertelność dzieci znacznie spadła. W 1906 

roku, po dwóch stuleciach działania Dom Dobroczynności i Sierot 

przeniesiono do Wrzeszcza. W czasie wojny budynek nie został 

zniszczony. Dziś trwa tu remont, a w planach jest utworzenie 

Domu Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa. 

Przestrzeń, w której się znajdujemy, ma wielkie znaczenie hi-

storyczne. Tuż obok Domu stoi dawny szpital garnizonowy, czyli 

szpital dla żołnierzy, późniejsza siedziba Poczty Polskiej, dziś 

Muzeum Poczty Polskiej, oddział Muzeum Gdańska. Pierwszy 

szpital garnizonowy utworzono w Gdańsku w 1807 roku w cza-

sie wojen napoleońskich. Mieścił się on w budynku Gimnazjum 

Akademickiego, który dziś zajmuje Oddział Sztuki Dawnej 

Muzeum Narodowego. Ponieważ wojsk przybywało, założo-

no drugi szpital w dawnym domu poprawy, gdzie mieszkały 

i w ramach kary pracowały na potrzeby miasta osoby żebrzące, 

ubogie, a także nieposłuszni uczniowie i dzieci. Budynek kupiło 

wojsko w celu zorganizowania w nim lazaretu, czyli szpitala 

wojskowego. W 1839 roku został rozebrany ze względu na zły 

stan techniczny i w jego miejscu stanął nowy obiekt, murowany 

Dawny szpital garnizonowy, dziś budynek Poczty Polskiej
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z czerwonej cegły. Od 1880 roku funkcjonowały tu oddziały: we-

wnętrzny, chirurgiczny, okulistyczny, laryngologiczny, chorych 

wenerycznie oraz dla więźniów. Kompleks miał łaźnię i kostnicę. 

Po I wojnie światowej garnizon zlikwidowano, a budynek został 

przekazany władzom Gdańska. To tu 1 września 1939 roku 

bohatersko bronili się polscy pocztowcy, odpierając napaść 

sił niemieckich. Broniło się 58 osób, śmierć poniosły 53 osoby, 

wśród nich 10-letnia Erwinka Borzychowska, pierwsza tak młoda 

ofiara II wojny światowej w Gdańsku. 

Na zakończenie spaceru zapraszamy Was do szkoły, w której 

dzieci na lekcjach WF-u biegają po dawnym kościele, a wejścia 

do dawnego szpitala strzegą Anna i Jakub. Mowa o – stojących 

tuż obok siebie – szpitalu św. Ducha i kościele pod tym samym 

wezwaniem. Jest to najstarsza znana placówka tego rodzaju 

w Gdańsku i od lat toczą się spory, czy powstała jeszcze w cza-

sach przedkrzyżackich, czy też stanowiła pierwszą fundację 

szpitalną zakonu w mieście. Wiadomo, że pierwsza wzmianka 

o szpitalu pochodzi z 1333 roku. Obiekt znajdował się przy ulicy 

św. Ducha, nazwanej tak od patrona szpitala, jednak dość szybko 

został przeniesiony na obecne miejsce, blisko murów miejskich, 

i tu zachował się do dziś. W drugiej połowie XIV wieku wielki 

mistrz krzyżacki przekazał zarząd szpitala Radzie Głównego 

Miasta, zobowiązując ją jednak do opieki nad starymi i chorymi 

Krzyżakami z zamku gdańskiego. Powoływanie i odwoływanie 

kapelana szpitala miało odbywać się w porozumieniu z gdań-

skim komturem domowym. Do szpitala trafiali chorzy i ubodzy 

z Głównego Miasta. By placówka mogła dobrze funkcjonować, 

otrzymywała liczne darowizny, nadania majątku i jałmużny. Tu 

również wykupywano dożywotni pobyt. 

Problemy zaczęły się, gdy dobiegło końca panowanie Krzyżaków 

i zmienił się system zarządzania szpitalem. Pojawili się nieuczci-

wi zarządcy, a wraz z nimi długi. Gdy zadbano wreszcie o nowy 

zaufany zarząd, placówka zaczęła odrabiać straty. Początkowo 

szpital był połączony z kaplicą św. Ducha, a następnie z kościo-

łem św. Ducha. Rozbudowano go w pierwszym ćwierćwieczu 

XV stulecia, ale niestety na początku XVII wieku popadł w ruinę 

i trzeba go było rozebrać. Nowy, już samodzielny obiekt z 25 

izbami mieszkalnymi został wybudowany bliżej murów miejskich 

i zachował się do dziś. W południowej ścianie szpitala, naprzeciw 

kościoła, umieszczono portal będący główną ozdobą budynku. 

Za chwilę zdradzimy, co się na nim znajduje. 

Kościół także był rozbudowywany. W XV wieku przeszedł w ręce 

protestantów, a w XVII wieku stał się wolnostojącą świątynią. 

Dwukrotnie go uszkodzono – w pierwszej połowie XIX wieku, 

a potem poważniej w 1945 roku. Po wojnie obiekt nie pełnił 

już funkcji kościoła, został połączony ze Szkołą Podstawową 

nr 50 i dziś uczniowie tej szkoły ćwiczą na jednej z najbardziej 

oryginalnych sal gimnastycznych. Również budynek szpitala 

nie jest już szpitalem, lecz obiektem mieszkalnym. O dawnych 

dziejach przypomina niezwykły portal z figurami Anny i Jakuba, 

przyjaciół z dzieciństwa wspierających się podczas nauki w szko-

le parafialnej. Na starość ich losy znów się połączyły właśnie 

w przytułku św. Ducha. Jak głosi legenda, Anna, tak jak dawniej, 

podpowiadała Jakubowi, jednak tym razem podczas egzaminów 

ze znajomości modlitw. Czy Wy także macie oddanego przyja-

ciela? Jeśli tak, to wspaniale! Dbajcie również o jego zdrowie. 

Dawny szpital garnizonowy, dziś budynek Poczty Polskiej

9 ↣GDAŃSKIE MINIATURY #3 – SZPITALE I PRZYTUŁKI

http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202212-szpitale//szpitale-edit-07.mp3
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202212-szpitale//szpitale-edit-07.docx


tekst: Danuta Ślipy

zdjęcia: archiwum autorki

redakcja, korekta: Anna Mackiewicz

opracowanie graficzne: Jan Rosiek

pomysłodawczyni projektu: Małgorzata Kmicińska

koordynacja: Joanna Raftopulos, Urszula Żebrowska

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury

M. Bogucka, Życie codzienne w Gdańsku. Wiek XVI–XVII, Państwowy 

Instytut Wydawniczy, Warszawa 1967

W. Długokęcki, Przyczynki do dziejów szpitali gdańskich w śre-

dniowieczu, „Studia Historica Gedanensia” 2020, t. XI

A. Januszajtis, Opowieści Starego Gdańska, Marpress, Gdańsk 2009

A. Szarszewski, A. Piwek, P. Samól, J. Dargacz, K. Darecka, Ubodzy, 

chorzy, sieroty. Szpitale dawnego Gdańska w okresie średniowiecza 

i nowożytności, Muzeum Gdańska, Gdańsk 2019

gedanopedia.pl

https://www.academia.edu/

http://dorotazmatow.pl/sanktuarium/

https://gdansk.gosc.pl/

http://www.gedanopedia.pl
https://www.academia.edu/38175684/MIKOŁAJ_Z_PSZCZÓŁEK_1350_1420_SPOWIEDNIK_BŁ_DOROTY_Z_MĄTÓW_I_GDAŃSKI_SZPITALNIK_pdf_NICHOLAS_OF_HOHENSTEIN_1350_1420_CONFESSOR_TO_BL_DOROTHEA_OF_MONTAU_AND_HOSPITALER_IN_GDAŃSK?email_work_card=abstract-read-more
http://dorotazmatow.pl/sanktuarium/
https://gdansk.gosc.pl/doc/2139149.Kaplica-pelna-niespodzianek

