
Streszczenie: 
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zwój i  działalność Szpitala Najświętszej Maryi Panny 
sióstr Zakonu Boromeuszek w Gdańsku w latach 1852-
1945. Zamieszczono życiorysy ordynatorów i  kilku 
byłych polskich lekarzy szpitala. 
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Rys historyczny Dolnego Miasta w Gdańsku
Początki zasłużonego dla Gdańska, charytatyw-

nego, katolickiego Szpitala Najświętszej Maryi Panny 
(Szpital NMP) siegają po-
łowy XIX w. Powstał on na 
terenie tzw. Dolnego Miasta 
(Niederstadt), położone-
go w  północno-wschod-
niej części Gdańska (ryc. 
1), ograniczonego od za-
chodu Nową Motławą (die 
Neue Mottlau), od południa 
i  wschodu potężnymi for-
tyfikacjami bastionowymi 
i  sięgającego na północy 
do tzw. Długich Ogrodów 
(Langgarten), szlaku prowa-
dzącego z Gdańska na Żuła-
wy i  Mierzeję Wiślaną, przy 
którym usytuowane były po-
dłużne działki ogrodowe. Był to obszerny, podmokły 
teren łąkowy zwany „Świńskimi Łąkami” („Schweine-
wiesen”), od XIV w. należący do gdańskich rzeźników 
i służący m.in. do wypasu bydła i trzody chlewnej. 

W XVII wieku wykopano tam sieć kanałów odwad-
niających, wzdłuż których wytyczono ulice. Wraz ze 
stopniowym osuszaniem gruntów, kanały zasypywano 
a  przy ulicach stawiano domy [1, 2 ]. Ze względu na 
gospodarczo i  komunikacyjnie dogodne oraz (w  ra-
zie wojny) bezpieczne położenie, powstawało tam co-
raz więcej budynków mieszkalnych, składy towarów 
i  obiekty przemysłowe. Ok. 1800 r. na skrzyżowaniu 
ulic Weidengasse (obecnie ul. Łąkowa) i Schleusengas-
se 9/10 (po wojnie ul. Śluza, od 
grudnia 1972 r. jej przyszpital-
ny odcinek nosi nazwę ul. Prof. 
Z. Kieturakisa) wybudowano 
wystawny, dwukondygnacyjny 
dworek (ryc. 2), będący wła-
snością gdańskiej, patrycju-
szowskiej rodziny Uphagenów. 
W  1852 r. jego właścicielka, 
Maria Wilhelmina Uphagen 
(1780-1861), z  d. baronówna 
von Paleske, wdowa po kup-
cu i armatorze Johannie Carlu 
Ernstcie Uphagenie (1777-
1843), sprzedała dworek wraz 
z  dużym ogrodem za bardzo przystępną cenę 4300 
talarów gdańskiemu kupcowi Johannowi Gottfriedo-
wi Theodorowi Kuhnowi (1800-1860), który ofiaro-
wał go na lokalizację katolickiego szpitala, pierwszego 

w  Gdańsku od czasów reformacji [2, 3, 4]. Główną 
osią urbanistyczną Dolnego Miasta była i jest nadal ul. 
Łąkowa, wcześniej zwana ul. Wierzbową (niem. We-

idengasse). W  1945 r. polscy 
robotnicy pomylili szyldy 
uliczne. Ten z  napisem ul. 
Łąkowa (Wiesengasse), błęd-
nie umieścili przy pobliskiej, 
byłej ul. Wierzbowej (We-
idengasse) i  odwrotnie. Gdy 
sprawa wyszła na jaw, ówcze-
śni mieszkańcy nie życzyli już 
sobie zmiany nazw ulic i  tak 
to pozostało [5]. 

Walka o powstanie 
katolickiego szpitala na 
Dolnym Mieście w Gdańsku

Od czasu zaprowadzenia 
reformacji w Gdańsku w dru-

giej połowie XVI w., tamtejsi katolicy byli długo i pod 
wieloma względami dyskryminowani przez władze 
miasta [6]. Podobnie działo się w  niektórych innych 
regionach Niemiec.

Rewolucja 1848/49 r. obudziła nie tylko narodo-
wo-wyzwoleńcze i  demokratyczne dążenia w  Niem-
czech [7], ale spowodowała także powstanie licznych 
nowych, katolickich organizacji politycznych i  spo-
łecznych [8]. Jedną z nich było „Stowarzyszenie Piusa 
dla religijnej wolności” („Piusverein für religiöse Fre-
iheit”), powstałe 23 marca 1948 r. w  Moguncji (Ma-
inz) z  inicjatywy kanonika (Domherr) Adama Franza 
Lenniga (1803-1866). Stowarzyszenie to nawiązywa-

ło do liberalnych poglądów gło-
szonych przez papieża Piusa IX 
(1792-1878) na początku jego 
długiego pontyfikatu (1846-1878). 
Postulowano m.in. swobodę wy-
znaniową, wolność prasy, prawo 
gromadzenia się, niezawisłość są-
dów. W  tym okresie nastąpiła też 
radykalna, religijna i  polityczna 
emancypacja szerokich rzesz nie-
mieckich katolików, żadających 
równouprawnienia i niezależności 
Kościoła Katolickiego od państwa, 
dotychczas zdecydowanie fawory-
zującego protestantów. Głównym 

założycielem „Piusverein” w Gdańsku, w dniu 27kwiet-
nia 1848 r., był Heinrich Osterrath, wyższy radca rzą-
dowy (Oberregierungsrat), płomienny katolik, członek 
Niemieckiego Zgromadzenia Narodowego (Deutsche 

Ryc. 2. Dworek Uphagenów ok. 1800 r., jeszcze nad ka-
nałem odwadniającym.
Fig. 2. Uphagen manor house about 1800, still on the de-
hydration canal.

Ryc. 1. Plan sytuacyjny Dolnego Miasta w Gdańsku, ok. 1935 r.
Fig. 1. Situation map of Lowtown of Gdańsk, about 1945.
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Nationalversammlung), później deputowany do Izby 
Posłów (Abgeordnetenhaus) i  współzałożyciel Frakcji 
Parlamentarnej Zentrum (Zentrumsfraktion) [4]. Już 
na samym początku chęć wstąpienia do „Piusverein” 
w  Gdańsku wyraziło ok. 300 osób. Celem katolików 
całych Niemiec było zjednoczenie się pod dachem jed-
nej wiodącej organizacji. Takie Zgromadzenie Ogólne 
(Generalversammlung) ukonstytuowało się w  paź-
dzierniku 1848 r. w Moguncji (Mainz) i zapoczątkowa-
ło tradycyjne „Niemieckie Dni Katolików” („Deutsche 
Katolikentage”), odbywające się do dzisiaj. Ten duch 
katolickiej odnowy i  wzmożonej aktywności, także 
charytatywno-opiekuńczej, nie ominął Gdańska a jego 
owocem było m.in. powstanie w  1852 r. katolickiego 
Szpitala NMP oraz w 1862 r. przynależnego doń kato-
lickiego sierocińca (Waisenhaus) [3, 4]. Decyzję podję-
cia budowy szpitala i zgodę na to władz miejskich przy-
śpieszyły nawracające epidemie cholery, których ofiarą 
padało wielu Gdańszczan. Źródłem zakażenia mieli 
być marynarze przybywający do Gdańska m.in. z Azji, 
oraz flisacy z południowo-wschodnich regionów byłej 
Rzeczypospolitej [9]. Szanse na powstanie katolickiego 
szpitala nie były początkowo duże, brakowało przede 
wszystkim pieniędzy. Gdańscy katolicy byli przeważnie 
niezamożni a na pomoc władz nie można było liczyć. 
Po tym jednak, kupiec Johann Kuhn oddał do dyspozy-
cji zwolenników utworzenia nowego szpitala zakupio-
ny przez siebie „Uphagenhaus” (dworek Uphagenów) 
na Dolnym Mieście oraz podarował na ten cel większą 
sumę pieniędzy, sprawa ruszyła z miejsca. Utworzone 
zostały dwa odrębne, „społeczne” Komitety nadzorują-
ce plan budowy szpitala. Komitetowi Panów przewod-
niczył Heinrich Osterrath.

Na czele Komitetu Pań i Panien (Frauen- und Jung-
frauenkomitee) stanęła księżna Maria von Hohenzol-
lern-Hechingen (1808-1888), przedstawicielka kato-
lickiej linii tej rodziny, bliska krewna dwóch opatów 
Zakonu Cystersów w  Oliwie, biskupa księcia Karla 
Johanna von Hohenzollern-Hechingen (1732-1803), 
oraz jego bratanka i następcy, biskupa księcia Josepha 
Wilhelma von Hohenzollern-Hechingen (1776-1836), 
ostatniego opata Zakonu Cystersów w  Oliwie, które-
go kasacja przez króla Prus nastąpiła 1 października 
1831 r. Ojcem Marii był pruski generał-major, książę 
Hermann Friedrich von Hohenzollern-Hechingen 
(1777-1827), brat wyżej wymienionego opata Josepha 
Wilhelma, a matką Karolina von Weiher (1779-1860), 
córka pruskiego landrata powiatu Lębork-Bytów, baro-
na (Freiherr) Ernesta Carla Ludwiga von Weiher (1751-
1814), właściciela licznych majątków na Kaszubach. 
Księżna Maria zamieszkiwała od 1830 r., wraz ze swoją 
matką w  Gdańsku na Starym Mieście. W  1869 r. po-

zwolono jej przenieść się do Pałacu Biskupiego w Oli-
wie, gdzie (niezamężna i bezdzietna) zmarła w 1888 r. 
Z jej spadku przypadła Szpitalowi Najśw. Maryi Panny 
w  Gdańsku suma 45.768 marek [4]. Akcja zbierania 
środków materialnych na utworzenie katolickiego szpi-
tala na Dolnym Mieście spotkała się z  wielkim odze-
wem nie tylko na Ziemi Gdańskiej, na Warmii, na Zie-
mi Chełmińskiej i w Wielkopolsce, ale także w innych, 
głównie katolickich, częściach ówczesnych Niemiec. 
Wśród darczyńców szczególną aktywnością wyróżniła 
się Felicitas Tietz, gdańska protestantka nawrócona na 
katolicyzm. O jej pochodzeniu i prywatnym życiu wia-
domo niewiele. Katoliczką została w efekcie pierwszej 
akcji misyjnej oo. Jezuitów w Gdańsku w 1852 r. Całą 
swoją energię życiową poświęciła potem sprawie zbie-
rania finansowych środków na budowę Szpitala NMP 
i jego kaplicy. Zjechała w tym celu całą prawie Europę 
pukając do drzwi wszystkich możnych tego świata, ce-
sarza, królów, książąt, kardynałów i biskupów. Musia-
ła odznaczać się szczególną osobowością, bo wszędzie 
znajdowała przyjęcie. Nie ominęła również papieża 
Piusa IX w Rzymie, od którego, poza cennymi podar-
kami, otrzymała także specjalne błogosławieństwo apo-
stolskie. W Wiedniu, na zlecenie cesarza, dworski ju-
biler wykonał dla niej monstrancję wysadzaną drogim 
kamieniami, którą przywiozła do Gdańska. W 1858 r., 
pomimo poważnych problemów zdrowotnych, przy-
była do Anglii i  stamtąd planowała dalszą podróż do 
Ameryki Północnej. Dalsze jej losy nie są znane. Poza 
podarkami, które pozostały w  Szpitalu Najśw. Maryi 
Panny i jego kaplicy (obrazy, naczynia lirurgiczne, me-
dale i  in.), Felicitas Tietz zebrała sumę ponad 10.000 
talarów, którą przekazała Zarządowi szpitala. 

Zakon ss. Boromeuszek i początki Szpitala NMP 
w Gdańsku.

Prowadzenie Szpitala Najśw. Maryi Panny w Gdań-
sku powierzono Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. 
Karola Boromeusza (Congregatio Sororum Misericor-
diae Sancti Caroli Borromaei, CSMCB; Barmherzige 
Schwestern vom hl. Karl Borromäus), potocznie zwa-
nych Boromeuszkami (Borromäerinnen). Zgromadze-
nie to powstało w czerwcu 1652 r. w Nancy/Lotaryngia, 
w  oparciu o  grupę zaangażowanych kobiet wspierają-
cych adwokata i  członka parlamentu w  Metz, Józefa 
Chauvenel (1620-1651), w  jego pełnej poświęcenia 
opiece nad chorymi i ubogimi, ofiarami wojny 30-let-
niej. Gdy Józef Chauvenel zaraził się cholerą i w wieku 
31 lat zmarł, jego ojciec, Emanuel Chauvenel, podaro-
wał byłym towarzyszkom syna przestronny dom, nad 
którego wejściem znajdowała się figurka św. Karola 
Boromeusza (1538-1584). Z  tego powodu miejscowa 
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ludność nazwała nowe zgromadzenie „Soeurs de Saint 
Charles Borromée” (Siostry św. Karola Boromeusza), 
co zostało później formalnie zatwierdzone przez wła-
dze kościelne. Godłem Boromeuszek jest „serce Jezu-
sa przebite strzałami”. Kardynał Karol Boromeusz (wł. 
Carlo Borromeo), arcybiskup Mediolanu, pochodził 
z  arystokratycznej, włoskiej rodziny. Jego ojcem był 
Gilberto Borromeo, hrabia Arony nad Lago Maggio-
re, matką Małgorzata (Margherita) de Medici. Karol 
był bratankiem papieża Piusa IV i  zwolennikiem du-
chowej odnowy Kościoła Katolickiego. Zwalczał nie-
moralne prowadzenie się duchowieństwa, propagował 
ascezę i  służbę bliźniemu, nawoływał do wspierania 
ubogich i  sierot. W  okresach epidemii, nie zważając 
na niebezpieczeństwo, odwiedzał i  pocieszał chorych 
i  umierających, był gorliwym wyznawcą kultu Matki 
Boskiej Maryi. Żył bardzo skromnie, pościł, biczował 
się, zmarł w 46 r. życia, prawdopodobnie z wyczerpa-
nia. Był podziwiany i czczony jeszcze za życia. Papież 
Paweł V ogłosił Karola Boromeusza w  1602 r. błogo-
sławionym i w 1610 r. świętym. Zakon Sióstr Borome-
uszek otrzymał tzw. papieskie prawo, czyli zostały one 
bezpośrednio podporządkowane Watykanowi. W 1811 
r. pierwsze Boromeuszki przybyły z  Nancy do Trewi-
ru (Trier) w  Niemczech. W1846 r. Zakon zadomowił 
się w  Berlinie. Jego członkinie, wzorem swojego pa-
trona, otrzymały za zadanie pielęgnację osób starych 
i chorych, opiekę nad dziećmi i pielgrzymami oraz na-
uczanie ogólne i katechezę w duchu tolerancji i miłości 
bliźniego. Obecnie kilka narodowych Domów Zakon-
nych ss. Boromeuszek ma swoją siedzibę we Francji, 
w Niemczech, Czechach, Austrii i Polsce.

Duża grupa polskich sióstr Boromeuszek przebywa 
aktualnie w Mikołowie i Trzebnicy na Śląsku [10]. Jesz-
cze w końcowej fazie trwania w Gdańsku kolejnej epi-
demii cholery, w dniu 13 listopada 1852 r., przybyły do 
Gdańska trzy pierwsze zakonnice [4, 5]: s. Xaveria Ho-
efer z Koblencji (delegowana na przełożoną), s. Alexis 
Wilhelmy z Trewiru (Trier) i s. Raphaela Noel z Pade-
born, którym towarzyszyły prowincjonalna przełożona 
(Oberin) z  Trewiru s. Xaveria Rudler i  jej asystentka  
s. Angelika Eschweiler z Berlina. W imieniu Komitetów 
Pań i  Panów powitali siostry księżna Maria von Ho-
henzollern i wyższy radca rządowy Pavelt w otoczeniu 
licznych zebranych. Tego samego dnia wieczorem pro-
boszcz miejscowej parafii katolickiej pw. Św. Mikołaja 
(St. Nikolai Kirche) na Dolnym Mieście, ksiądz prałat 
Friedrich Landmesser (1810-1891), dokonał aktu po-
święcenia nowego szpitala i  jego pierwszej, prowizo-
rycznej kaplicy. Wynikało to z  faktu, że kaplica przy-
szpitalna była dla mieszkańców Gdańska rodzajem filii 
kościoła p.w. św. Mikołaja. Budynek szpitala był w tym 

okresie tylko doraźnie przygotowany do pełnienia swo-
jej funkcji, ale radość i chęć pomocy przy jego tworze-
niu, demonstrowane przez katolików Gdańska, były 
olbrzymie.

Od samego początku nosił on miano „St. Marien-
-Krankenhaus” czyli „Szpital Najświętszej Maryi Pan-
ny” (SNMP). Wierzono, że teraz pod wysokim pa-
tronatem Marii, Matki Boskiej i  opieką katolickich 
sióstr zakonnych wzrośnie szansa powrotu chorych do 
zdrowia. Przygotowane statuty Szpitala NMP wysłano 
29.09.1852 r. do biskupa chełmińskiego dr. A. Sedlaga, 
rezydującego w  Pelplinie, który zatwierdził je 4 paź-
dziernika. Ich uznanie przez kancelarię króla Prus Frie-
dricha Wilhelma nastąpiło 9 lutego 1853 r. 

W wolnym tłumaczeniu na język polski, tekst statu-
tów brzmiał następująco:

§ 1. Przekazany Siostrom Miłosierdzia do prowadzenia szpi-
tal wraz z przytułkiem w mieście Gdańsku został w  imie-
niu Trójcy Przenajświętszej otwarty dnia 4 listopada 1852 r. 
i oddany pod szczególną opiekę Swiętej Dziewicy i Boskiej 
Rodzicielki Maryi, której imię Zakład po wieczne czasy no-
sić powinien. Celem Szpitala jest leczenie i opieka nad cho-
rymi obojga płci. Chorzy potrzebujący pilnej pomocy mają 
pierwszeństwo przyjęcia, o ile miejsce i środki Zakładu na 
to pozwalają.
§ 2. Zakład jest instytucją kościelną podporządkowaną 
przewielebnemu biskupowi diecezjalnemu, zgodnie z  roz-
porządzeniem Soboru w Tridencie Sess. XXII Cap. 8 und 9 
und Sess. VII Cap. 15 de reformatione.
§ 3. Szpital Najśw. Maryi Panny wraz z  przytułkiem jest 
i pozostanie całkowicie wolny od kontroli i zarządu władz 
świeckich i  może być poddany państwowemu nadzorowi 
tylko w ramach ogólnych zarządzeń prawnych. Wraz z za-
twierdzeniem niniejszych statutów, Zakład otrzymuje Prawa 
Fundacji Dobroczynnych (Rechte der milden Stiftungen).
§ 4. Powołane do prowadzenia Zakładu Siostry Miłosierdzia 
należą do Domu Zakonnego (Mutterhaus) w  Nancy albo 
w Trewirze (Trier). Zakład jest filią tych Domów Zakonnych 
i podlega tychże regułom i zarządzeniom. Jedna z sióstr za-
konnych powinna prowadzić aptekę przyszpitalną.
§ 5. Gdyby, co niedaj Boże, przez krótki albo długi okres 
czasu, na skutek jakiegoś wydarzenia, prowadzenie domu 
przez Zakon nie było możliwe, albo gdyby szpital i przytu-
łek z  jakiegokolwiek powodu nie mogły dalej istnieć, cały 
majątek Zakładu powinien pozostać pod zarządem aktual-
nego Kuratorium (§ 7), przy czym:
a. przychody Zakładu, bez naruszania jego substancji, po-
winny służyć zaopatrzeniu w żywność (Verpflegung) bied-
nych chorych, najpierw w Gdańsku.
b. jak tylko możliwe należy powołać do życia podobny Za-
kład kierowany przez rzymsko-katolickie Zrzeszenie i prze-
kazać cały majątek na jego rzecz, albo c. zastosować się w tej 
całej sprawie do decyzji przewielebnego biskupa diecezjal-
nego względnie do Jego Swiątobliwości Papieża.
§ 12. Przyjęcie chorego do szpitala wymaga pisemnego zle-
cenia na to lekarza Zakładu.
§ 13. Przyjęciu nie podlegają kobiety ciężarne ani epilepty-
cy, psychicznie chorzy, zaświerzbieni, wenerycznie chorzy, 
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zastrupieni, chorzy na ospę albo nowotworowymi owrzo-
dzeniami dotknięci chorzy. Jeżeli w trakcie pobytu w szpita-
lu pojawią się u nich objawy powyższych chorób, chorzy ci 
będą wypisani do domu.
§ 14. Nieuleczalnie albo chronicznie chorzy, mogą być przy-
jęci na obserwację tylko wyjątkowo i jedynie na krótki okres 
czasu.
§ 15. Chorzy mogą nosić zabrane ze sobą ubrania i używać 
swoich przedmiotów codziennego użytku. Mogą je także 
przechowywać w szpitalnym magazynie. W tym przypadku, 
w razie śmierci chorego, przechodzą one na własność kasy 
chorych a  krewni nie mogą rościć sobie do nich żadnych 
praw.
§ 16. Bez jednoznacznej zgody lekarza lub siostry przeło-
żonej, wychodzenie rekonwalescentów na zewnątrz terenu 
szpitala jest zabronione. Jeżeli takie zezwolenie zostało wy-
dane, chory musi bezwzględnie jeszcze przed kolacją zna-
leźć się ponownie w szpitalu. Potajemne wyjście ze szpitala 
będzie traktowane jako jego samowolne opuszczenie.
§ 17. Zarówno chorzy jak i  rekonwalescenci oraz osoby 
odwiedzające muszą przestrzegać przepisów szpitala oraz 
dostosować się do zaleceń lekarza i  siostry przełożonej. 
W  przeciwnym wypadku pacjenci będą mogli być karnie 
wypisani do domu i zobowiązani do pokrycia kosztów szpi-
talnego wyżywienia.
§ 18. Bezpłatne leczenie może być przyznane tylko tym 
chorym obydwu płci potrzebującym pomocy, gdy oni sami, 
albo ich krewni, nie są w stanie pokryć kosztów lekarskiej 
pomocy, pielęgnacji i  leków i  jeżeli lokalowa i  finansowa 
sytuacja Zakładu na to pozwalają. Zwyczajowa opłata szpi-
talna wynosi 6 groszy za dzień i  osobę. Powinna ona być 
uiszczona z  góry, na początku każdego miesiąca pobytu. 
Choremu przysługuje za to pełne utrzymanie i leczenie.
§ 19. W  wypadku „łóżek fundowanych” („Freibetten”), 
o warunkach bezpłatnego leczenia w szpitalu decyduje wola 
fundatora. Jeżeli takowa nie została sprecyzowana, rozstrzy-
ga Rada Zarządu Szpitala. Rada nie może kierować się przy 
tym religijną przynależnością chorego.

W  niedzielę, 14 listopada 1852 r., radca rządowy 
i szkolny (Regierungs- und Schulrat), Anton Ditki [3, 
11] celebrował pierwszą regularną mszę świętą w szpi-
talu. Tego samego dnia dokonano wyboru członków 
Zarządu Szpitala (Verwaltungsrat), w skład której we-
szli proboszczowie wszystkich gdańskich parafii rzym-
sko-katolickich oraz 6 świeckich, katolickich obywateli 
Gdańska, zatwierdzonych przez biskupa. W  dniu 26 
listopada 1852 r. podpisana została umowa pomiędzy 
Zarządem Szpitala NMP w  Gdańsku i  przedstawi-
cielkami Zakonu Sióstr św. Karola Boromeusza, którą 
w dniu 1 grudnia 1852 r. zatwierdził chełmiński biskup 
diecezjalny Anastasius Johannes Sedlag (1787-1856), 
rezydujący w Pelplinie. Początki funkcjonowania Szpi-
tala NMP w  Gdańsku były trudne [3], liczba leczo-
nych pacjentów rosła jednak systematycznie. W  1853 
r. wyniosła ona 200 chorych, w tym 128 katolików, 68 
protestantów i 4 Żydów; 126 samopłacących i 74 leczo-
nych bezpłatnie. Przeważali mieszkańcy Gdańska (88), 

Prus Zachodnich (62), Prus Wschodnich (8), Pomo-
rza Zachodniego (11) i  pacjenci z  zaboru rosyjskiego 
(13). Wśród nich 145 chorych wypisano do domu jako 
całkowicie wyleczonych, 9 z poprawą, 6 bez poprawy, 
17 osób zmarło w szpitalu. W 1854 r. leczono ogółem 
669 chorych, w tym 296 katolików, 363 protestantów, 4 
Żydów, 4 Greków (prawosławnych) i  innych. Przewa-
żali Gdańszczanie (299) i mieszkańcy Prus Zachodnich 
(186). Zgodnie ze starą zasadą Zakonu ss. Borome-
uszek, Szpital NMP nie mógł być ich własnością. Na-
leżał do regionalnej wspólnoty Kościoła Katolickiego. 
Zakonnice były zobowiązane jedynie do wewnętrznego 
zarządzania szpitalem i  sierocińcem. Do prowadzenia 
interesów ze światem zewnętrznym, kontaktami ze 
zwierzchnością kościelną, cywilnymi władzami miej-
skimi, bankami, przedsiębiorstwami budowlanymi itd. 
upoważnieni byli jedynie członkowie Zarządu Szpi-
tala, odpowiedzialni przed miejscowymi, katolickimi 
władzami kościelnymi. Ich działalność była całkowicie 
honorowa. Za swoją, często bardzo intensywną i odpo-
wiedzialną, pracę nie pobierali żadnego wynagrodze-
nia. 

Siostry Boromeuszki poza mieszkaniem, wyżywie-
niem i  niezbędną odzieżą nie mogły stawiać żadnych 
finansowych żądań. Fundusze na działalność szpitala 
pochodziły z  opłat pobieranych od pacjentów zgod-
nie z  cennikiem (klasy 1-3). Wpływy te nie były jed-
nak w stanie pokryć wszystkich wydatków związanych 
z  funkcjonowaniem i  rozbudową szpitala. Konieczna 
była bezinteresowna, nieodpłatna praca wielu ludzi do-
brej woli oraz duża i nieustanna ofiarność darczyńców.

Pierwszym przewodniczącym Zarządu Szpitala 
NMP w  Gdańsku wybrany został Heinrich Osterrath 
(1805-1880). Był nim krótko. Już jesienią 1853 musiał 
wyjechać na Śląsk. Jego następcą został prałat Friedrich 
Landmesser (1810-1891), który pełnił tą funkcję przez 
kolejne 37 lat, aż do swojej śmierci w styczniu 1891 r. 
Potem przewodzili Zarządowi: w latach 1891-1898 ks. 
Abdon Stengert (1839-1917), w  latach 1898-1905 ks. 
Franz Scharmer (1849-1917), w  latach 1905-1916 ks. 
Adalbert Spors (1851-1918), w  latach 1916-1919 ks. 
Franz Michalski (1867-1935) w latach 1920-1934 czo-
łowy gdański polityk partii Zentrum, ks. Anton Sawatz-
ki (1873-1934), w latach 1934-1937 ks. Paul Czablewski 
(1872-1952), w  latach 1937-1945 E. Rhode, dyrektor 
generalny. Wielkie zasługi dla Szpitala NMP poło-
żył członek Zarządu, gorliwy katolik, Vinzenz Fethke 
(1848-1936), który przez 43 lata prowadził honorowo 
interesy kasowe szpitala i był jego generalnym pełno-
mocnikiem (Generalbevollmächtigte). Udzielał się on 
bardzo aktywnie społecznie, m.in. na rzecz biednych 
dzieci i inwalidów wojennych. Szczególne wyróżnienie 
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należy się też adwokatowi, radcy sądowemu i notariu-
szowi gdańskiemu, Johannesowi Dobe, (1848-1928) 
będącego od 1888 r. radcą prawnym Szpitala NMP. 
Także on, działał charytatywnie, nie pobierając za swo-
ją pracę żadnego wynagrodzenia [4].

Opieka duchowna nad Szpitalem NMP i kaplicą 
przyszpitalną

Od samego początku istnienia Szpitala NMP istnia-
ła potrzeba stałej duchownej opieki nad szpitalem i jego 
kaplicą, regularnego celebrowania mszy, udzielania sa-
kramentów św. itd. Niestety z braku księży w Gdańsku 
oraz niedostatku środków finansowych było to utrud-
nione. W pierwszych latach w niedzielę i w święta msze 
odprawiał w Szpitalu NMP duchowny, radca rządowy 
i  szkolny Anton Ditki. W  dni powszechne, czynili to 
okazjonalnie księża z różnych katolickich parafii gdań-
skich. Dopiero w  kwietniu 1864 r. skierowany został 
przez biskupa, jako tzw. kuratus (kapelan, proboszcz) 
Szpitala NMP, młody ksiądz Joseph Rehbronn (1839-
1877), który pełnił swoje obowiązki do 1868 r. Jego 
następcami byli księża Jakob Bialk (1868-1885), Jakob 
Małecki (1885-1888), Marian Turulski (1888-1889), 
Franz Schröter (1889-1891), Stanisław von Dzięgie-
lewski (1891-1898), Paul Kachellek (1898-1900), Franz 
Sawicki (1900-1901), Theodor Maćkowski (1901-
1907), Bolesław Makowski (1907-1920), Johann Ohl 
(1920-1929), Edmund Kamiński (1929-1937), Alfons 
Skwiercz (1937-1942) i Ernst Borchert (1942-1945). 

Jednym z  najpilniejszych zadań twórców nowego 
szpitala było zbudowanie kaplicy przyszpitalnej, co 
było zresztą wstępnym warunkiem przybycia Sióstr 
Boromeuszek do Gdańska. Póki co, na prowizoryczną 
kaplicę przeznaczono jeden z pokoi na parterze dwor-
ku Uphagenów, oraz postarano się o mały dzwon, który 
został zawieszony w  drewnianej wieżyczce zbudowa-
nej na szczycie budynku. Nowa, obszerna kaplica przy 
Weidengasse, na lewo od dworku Uphagenów, została 
oddana do użytku dopiero w kwietniu 1860 r. Znaczną 
część kosztów jej budowy (6650 talarów) pokryli wspo-
mniani już Johann Kuhn oraz Felicitas Tietz. Nowa, 
w gotyckim stylu zbudowana kaplica mogła jednorazo-
wo pomieścić do 40 osób na chórze obok organów, oraz 
ok. 250 osób na parterze budynku. Jako kamienia wę-
gielnego pod kaplicę użyto odłamka skały z rzymskich 
katakumb, otrzymanej przez Felizitas Tietz w Rzymie 
od papieża. Dwa nowe dzwony otrzymała kaplica w lu-
tym 1862 r. Po kilku latach, z powodu znacznego wzro-
stu liczby wiernych, konieczna była rozbudowa kapli-
cy. Kuratus Szpitala, ks. Stanisław von Dzięgielewski, 
otrzymał w  listopadzie 1893 r. pozwolenie na rozpo-
częcie budowy. Ukończono ją 14 października 1894 r., 

a  uroczyste poświęcenie przez biskupa chełmińskiego 
Leo Rednera (1828-1898), nastąpiło 20 grudnia 1894  r. 
Kaplica mogła pomieścić teraz ok. 500 osób. W 1904  r. 
przybyły organy z napędem elektrycznym a w 1911 r. 
dobudowano jeszcze dużą salę modlitwy dla sióstr 
i  prób kościelnego chóru. Nowy katolicki Dom Boży 
od początku służył nie tylko siostrom Boromeusz-
kom i pacjentom szpitala, ale stał się także regularnym 
miejscem spotkań katolików z Dolnego Miasta i całego 
Gdańska, w tym wielu Polaków. 

Powstanie katolickiego Domu dla Sierot 
i „Kulturkampf ”

Przez stulecia, od czasu reformacji, gdańscy katolicy 
byli przez władze miasta dyskryminowani. Nie mogli 
pełnić wyższych urzędów ani swobodnie praktykować 
swojej religii. Katolickie Domy Dziecka w Gdańsku nie 
istniały. Osierocone dzieci katolickich rodziców mo-
gły być przyjęte do protestanckiego sierocińca tylko 
pod warunkiem, że będą tam wychowywane w religii 
ewangelickiej, na co musieli wyrazić pisemną zgodę 
ich prawni opiekunowie. W przypadku dzieci polskich, 
prawie w  100% pochodzących z  rodzin katolickich, 
był to sposób na ich germanizację. Sprawa ta budziła 
zdecydowany sprzeciw powstałych po 1848 r. społecz-
nych i  politycznych, katolickich organizacji w  Niem-
czech, przede wszystkim „Piusverein”. Jego gdańscy 
członkowie zdawali sobie jasno sprawę z konieczności 
utworzenie tam katolickiego sierocińca. Na stosowny 
wniosek złożony w  1850 r. przez „Piusverein”, pru-
skie Ministerstwo Kultury odpowiedziało odmową. 
Pertraktacje trwały wiele lat. Dużym problemem było 
znalezienie środków finansowych. Dopiero w grudniu 
1861 r. Zarząd Szpitala NMP otrzymał prawo otwarcia 
sierocińca dla dzieci. Jego zaczątkiem stał się w 1862 r. 
mały budynek stojący na wcześniej nabytej, przyległej 
działce przy Schleusengasse 140. Mieścił on 4 małe po-
koiki. Później dokupiono jeszcze jedną, sąsiednią dział-
kę ze stojącym na niej budynkiem, dysponującym 5 
pokojami, do których 1 stycznia 1865 wprowadziły się 
dzieci [4]. Poza biskupem chełmińskim dr. Sedlagem, 
szczególne zasługi w walce o otwarcie w Gdańsku ka-
tolickiego sierocińca położył dr Leo Redner, proboszcz 
Kaplicy Królewskiej, późniejszy biskup chełmiński, 
który kilkakrotnie ratował nawet jego istnienie swoimi 
prywatnymi pieniędzmi.Wśród darczyńców na sieroci-
niec wyróżnili się także biskup chełmiński Johann von 
der Marwitz (1795-1886), ziemianki Klementyna von 
Łaszewska, z  d. von Prądzyńska, Emilia von Łaszew-
ska z d. von Zeromska i Salomea von Nostitz-Jackow-
ska, proboszcz z Oliwy ks. Johann Schweminski, prałat 
z  Fromborka (Frauenburg) ks. Adolf Ramszanowski, 
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kupiec Robert Mehlmann i  proboszcz kościoła p.w. 
św. Józefa w  Gdańsku w  latach 1856-1888, ks. Ignatz 
von Grabowski (1822-1888), który zapisał testamen-
tem Szpitalowi Maryjnemu 6.000 marek [12]. Potrzeby 
gwałtownie rosły. Konieczna stała się budowa nowego 
budynku mogącego pomieścić 35-40 dzieci. Oddano go 
do użytku 15 lutego 1867 r. (ryc. 3), kosztem ok. 4000 
talarów, które ofiarował Robert Mehlmann. 

Ryc. 3. Sierociniec przy Szpitalu NMP, oddany do użytku w 1867 r.
Fig. 3. The orphanage of the St. Mary Hospital, opened in the year 
1867.

W  1870 kompleks szpitalny podłączono do miej-
skiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej [4,13]. Opieka 
nad sierotami należała tradycyjnie do głównych zadań 
sióstr Boromeuszek. Uczyły one dzieci nie tylko pisa-
nia i  czytania, ale także umiejętności praktycznych, 
przydatnych w późniejszym życiu. Zakonnice wpajały 
im również chrześcijańskie zasady moralne, dbałość 
o porządek i czystość, dyscyplinę i szacunek do pracy, 
uczyły katechizmu i pacierza. Pomimo trudności, sie-
rociniec rozwijał się pomyślnie. Sytuacja zmieniła się, 
gdy w drugiej połowie lat 70. XIX stulecia rozgorzała 
w Prusach tzw. walka kultur (Kulturkampf), sterowana 
przez kanclerza Otto von Bismarcka i skierowana swo-
im ostrzem przede wszystkim przeciwko wpływom Ko-
ścioła Katolickiego. Dla Polaków okres ten kojarzy się 
przede wszystkim ze wzmożoną akcją germanizacyjną. 
Dokonano wtedy sekularyzacji większości zakonów ka-
tolickich i konfiskacji ich mienia. 

We wrześniu 1876 r. władze pruskie zamknęły ka-
tolickie Seminarium Duchowne w Pelplinie, co szcze-
gólnie dotknęło ówczesnego biskupa chełmińskiego, 
Johannesa von der Marwitza [14], Niemca rodem z Tu-
chlina koło Sierakowic na Kaszubach, prawego człowie-
ka i dobrego katolika. Założona przez niego i na wyso-
kim poziomie stojąca szkoła średnia dla chłopców, tzw. 

Collegium Marianum, była jedyną w Prusach Zachod-
nich, gdzie przez cały okres zaborów nauczano języka 
polskiego [14]. Biskup von der Marwitz, były pruski 
oficer, nie krył ostrej krytyki wobec postępowania 
władz, za co był sądownie szykanowany. Gdy wysłano 
oddział wojska z  poleceniem aresztowania go, biskup 
wyszedł do żołnierzy w galowym mundurze pruskiego 
oficera huzarów i rozkazał im odmaszerować z powro-
tem, co posłusznie wykonali. Dowódca oddziału bro-
nił się potem, że otrzymał rozkaz aresztowania biskupa 
a  nie pruskiego oficera. W  dniu 1 października 1877 
r. sierociniec przy Szpitalu NMP w Gdańsku zamknię-
to, a  siostrom Boromeuszkom zabroniono wszelkiej 
działalności wychowawczej i  dydaktycznej z  dziećmi 
i młodzieżą. Ponowne otwarcie sierocińca nastąpiło 15 
listopada 1888 r. Początkowo w  Zakładzie znajdowa-
ło się tylko 10 dzieci. Przy szybko rosnącej ich liczbie, 
rozważano plany jego rozbudowy. Wraz z  otwarciem 
w  1894 r., w  Gdańsku-Starych Szkotach (Danzig-Alt-
schottland), innego sierocińca dla chłopców z pomysłu 
tego zrezygnowano. W sierocińcu przy Szpitalu NMP 
pozostały tylko dziewczęta. Z czasem i ich liczba znacz-
nie wzrosła. Po pokonaniu licznych przeszkód i długim 
okresie budowy, dnia 17 grudnia 1908 przy Bastionie 
Bär (obecnie ul. Reduta Miś), oddano do użytku nowy 
sierociniec dla dziewcząt. Był to duży, nowoczesny bu-
dynek (ryc. 4) mogący pomieścić 120 dzieci. Stary sie-
rociniec, po uprzedniej adaptacji, przekazano w 1909 r. 
na potrzeby szpitala. Znalazło się tam miejsce dla 20 
chorych. 

 

Ryc. 4. Nowy sierociniec dla dziewcząt przy Bastion Bär, otwarty 
w 1908 r.
Fig. 4. New orphanage for girls at the Bastion Bear Street, opened in 
the year 1908.
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Rozbudowa Szpitala NMP 
Historia Szpitala NMP i jego sierocińca to niekoń-

czące się dzieje ich rozbudowy i walki o fundusze. Szpi-
tal powstawał i rozwijał się stopniowo. Pierwszą przy-
jętą w  dniu 19 marca 1853 r. pacjentką była gdańska 
służąca ewangelickiego wyznania. W pierwszym roku 
działalności dysponował Szpital NMP tylko trzema za-
konnicami i jednym (honorowym) lekarzem. Pozwala-
ło to na hospitalizację jedynie 24 pacjentów, przy ów-
czesnej liczbie ludności Gdańska liczącej 63.900 osób, 
w tym 13.400 katolików. Rozbudowę pierwotnego bu-
dynku szpitalnego (dworek Uphagenów) rozpoczęto 
już w 1853 r. zyskując miejsce dla 45 chorych, pralnię 
oraz pomieszczenia kuchenne. Kolejne miesiące i  lata 
przynosiły nieustanne zmiany i udoskonalenia w obrę-
bie kompleksu Szpitala, które można przedstawić w ni-
niejszej pracy tylko w  ogólnych zarysach. Ich szcze-
gółowy opis zawierają głównie publikacje C. Lüdtke 
i F. Steffena (3, 4). W latach 1856-57, w przedłużeniu 
dworku Uphagena od strony Schleusengasse, wybudo-
wano duży, trzypiętrowy budynek mogący pomieścić 
100 chorych oraz salę operacyjną, pokój konferencyjny 
i inne pomieszczenia.

W 1867 r. wybudowano od strony ogrodu wolno-
stojący, dwupiętrowy budynek, przeznaczony na pral-
nię, który później, w 1895 r., przebudowany został na 
Oddział Zakaźny. W 1889 r. przeniesiono kuchnię do 
nowego, dużego budynku przy Schleusengasse, na pra-
wo od dworku Uphagenów. Były budynek kuchenny 
graniczący z kaplicą zaadaptowano na mieszkanie dla 
kuratusa szpitala, którym był w owym czasie wikariusz, 
dr Franz Schröter, brat lekarza dr Paula Schrötera. 
Wiosną 1894 r. przy Schleusengasse, w  przedłużeniu 
już stojącego, powstał duży, 4-kondygnacyjny budynek 
(tzw. Herzogsbau od nazwiska budowniczego), gdzie 

znalazły miejsce pokoje dla chorych, pralnia, szwalnia, 
prasowalnia i inne pomieszczenia. Za kostnicę szpitala 
od 1854 r. służył były budynek stajenny, usytuowany 
przy Weidengasse. Nowy budynek kostnicy powstał 
w 1897 r. na rogu Schleusengasse (obecnie ul. Kietura-
kisa) i Bastionu Bär (obecnie ul. Reduta Miś) (ryc. 5).

 Dużym i  drogim przedsięwzięciem było wznie-
sienie przy Schleusengasse, w  przedłużeniu tzw. He-
rzogsbau, nowego, wysokiego budynku dla Oddziału 
Chirurgicznego, który dobrze służył tym samym celom 
także po 1945 r. Budowa ta, rozpoczęta w końcu 1898 r., 
została ukończona w listopadzie 1900 r. Dodatkowe jej 
koszta wynikły z konieczności wzmocnienia bagniste-
go gruntu pod fundamenty licznymi drewnianymi pa-
lami 8-metrowej długości. W efekcie Szpitalowi NMP 
przybyło 90 łóżek III klasy, 15 łóżek II klasy i 5 łóżek 
I klasy. Główne wejście na nowy oddział znajdowało się 
przy Schleusengasse (obecnie ul. Prof. Kieturakisa). 

Szerokie schody prowadziły na wysoki parter bu-
dynku, gdzie mieściły się pokoje pacjentów I  i  II kla-
sy oraz Oddział Rentgenowski. Na pierwszym piętrze 
znajdowały się sale dla chorych III klasy, dwie izolatki, 

gabinet opatrunkowy i sterylizacyjny oraz nowocześnie 
wyposażona,wyłożona kafelkami, duża, widna sala ope-
racyjna (ryc. 6) z półokrągłą, oszkloną scianą i szklanym 
dachem nadbudówki. W  suterenie budynku zlokalizo-
wane było ambulatorium (Poliklinika), pomieszczenia 
gospodarcze i  inne. Budynek był ogrzewany centralnie 
parą wodną. 

Oświetlenie było częściowo elektryczne, częściowo 
jeszcze gazowe. W budynku zainstalowano nowoczesny, 
elektryczny dźwig osobowo-towarowy, łączący poszcze-
gólne piętra z  salę operacyjną. Szczególnym wydarze-
niem był pożar Szpitala, który wybuchł w  niedzielę, 
25 lutego 1912 r., po godzinie 21, w  małym warszta-
cie stolarskim na poddaszu Oddziału Chirurgicznego 
i  strawił cały drewniany dach budynku. Dzięki szyb-

Ryc. 5. Budynek Oddziału Chirurgii z kostnicą i kapliczką na 
skrzyżowaniu  ulic Schleusengasse i Bastion Bär, 1935 r.
Fig. 5. The building oft the Surgery Department with the 
mortuary and chapel at the junction of the Schleusengasse 
and the Bastion Bear Street, 1935.

Ryc. 6. Sala operacyjna Oddziału Chirurgii, 1900 r.
Fig. 6. Operating theatre of the Surgery Department, 1900.
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kiej interwencji straży pożarnej, udało się go stosun-
kowo szybko ugasić. Ewakuacja pacjentów przebiegła 
wzorowo, nikt nie doznał obrażeń. Materialne szkody 
były jednak ogromne. Poza dachem budynku dłu-
gości 50   m, zniszczeniu uległ aparat rentgenowski, 
dźwig, aparatura medyczno-mechaniczna oraz pokoje 
chorych na poddaszu. Do tego doszły szkody wodne 
w  obrębie całego budynku, powstałe w  trakcie gasze-
nia pożaru. Pomimo tego że szpital był ubezpieczony, 
suma wypłaconego odszkodowania (27.209 marek) nie 
w pełni pokryła wszystkie koszta jego remontu (około 
40.000 marek). W 1924 r. zakupił Szpital NMP, kosztem 
60.000 guldenów, nową aparaturę rentgenowską. Jej 
obsługę powierzono radiologowi, doktorowi Vleugels, 
byłemu asystentowi Szpitala Miejskiego w  Gdańsku-
-Wrzeszczu. Dzięki temu, możliwe stało się w szpitalu 
nowoczesne diagnozowanie i  leczenie chorych m.in. 
z urazami układu narządu ruchu, chorobami narządów 
wewnętrznych, gruźlicą czy nowotworami złośliwymi. 
W  pobliżu aparatu rentgenowskiego, na tym samym 
wysokim parterze budynku, zainstalowano aparaturę 
do elektroterapii i  światłolecznictwa. W  1926 r. ko-
nieczną stała się budowa nowoczesnej kotłowni szpi-
tala, służącej ogrzewaniu całego kompleksu budynków 
szpitalnych, oraz dostarczaniu ciepłej wody dla kuch-
ni, pralni, łazieneki innych pomieszczeń. Jej instalacja 
kosztowała 202.789 guldenów. W analogicznym okre-
sie wybudowano na terenie szpitala nowoczesną pie-
karnię, której piec wykorzystywał energię cieplną pary 
wodnej z centralnej kotłowni (220-260 st. C). W 1927 
r. otrzymał Szpital NMP, kosztem 17.242 guldenów, 
nowoczesną instalację elektryczną [4]. Wtedy też za-
instalowano w  całym szpitalu elektryczne urządzenie 
alarmowe (Rufanlage), znacznie ułatwiające kontakt 
personelu z pacjentami i poprawiające warunki bezpie-
czeństwa.

 
Ogród przyszpitalny

Wkrótce po adaptacji dworku Uphagenów na szpi-
tal, jego rozległy, uprawiany 
przez siostry ogród dostar-
czał dużej ilości warzyw dla 
personelu i  chorych.Wraz 
z powstawaniem nowych bu-
dynków powierzchnia ogro-
du kurczyła się. W  miejsce 
warzywników powstał stop-
niowo piękny, zadbany teren 
ogrodowy pełen ozdobnych 
krzewów, drzew i  kwiatów, 
służący relaksowi personelu 
szpitala i  rekonwalescencji 

chorych. Także otwarte tarasy do leżakowania dla cho-
rym, wychodzące na zewnątrz budynków, usytuowane 
były od strony ogrodu.

Do jego atrakcyjności przyczyniło się zbudowanie 
tam w 1905 r. imitacji skalistej groty maryjnej z Lour-
des/Francja, ze sztucznym źródełkiem i wodospadem. 
Było to ulubione miejsce spotkań służące też modlitwie 
lub medytacji. 

Szpital NMP w trakcie i po I wojnie światowej 
Wraz z  wybuchem I  wojny światowej, Szpital 

NMP przekazał wojsku 200 łóżek na lazaret dla ran-
nych i chorych żołnierzy. Poza cywilnymi pacjentami, 
w  okresie od sierpnia 1914 r. do grudnia 1919 r., le-
czono w  Lazarecie Wojennym Szpitala ogółem 4743 
żołnierzy, w  tym 446 oficerów, 4282 żołnierzy niższej 
szarży i 15 jeńców wojennych. W tej liczbie było 1767 
katolików, 2927 protestantów i  31 Żydów. W  księdze 
pamiątkowej szpitala zachowały się liczne wpisy żoł-
nierzy ze słowami podzięki za doskonałą opiekę oraz za 
wyśmienite jedzenie... wolne od dni bezmięsnych. 

Powojenny kryzys finansowy spowodował, że Szpi-
tal NMP stał w latach 1920-1923 na granicy bankructwa 
i  likwidacji. Dramatyczne, publiczne apele gdańskich 
księży katolickich (w  tym wielu Polaków) spowodo-
wały, że dary na rzecz Szpitala NMP zaczęły napły-
wać obficiej. Poprawiło się też obłożenie pacjentami 
a wprowadzenie w 1923 r. w Wolnym Mieście Gdań-
sku stabilnej waluty w guldenach zatrzymało inflancję. 
Pomimo tego sytuacja była nadal poważna. Szpitalowi 
brakowało funduszy na bieżące remonty i zakupy. Gdy 
w 1926 r. ks. prałat Anton Sawatzki (1873-1934), prze-
wodniczący Zarządu, uzyskał w  argentyńskim ban-
ku Weil & Edelstein korzystną pożyczkę w wysokości 
200.000 guldenów, szpital odzyskał równowagę finan-
sową.W 1927 r. pacjentów obsługiwały 43 siostry Boro-
meuszki, dwóch ordynatorów, czterech lekarzy asysten-
tów i jeden lekarz radiolog. Kilku dodatkowych lekarzy 
specjalistów konsultowało chorych szpitala i przyjmo-

wało pacjentów z miasta.
Liczba łóżek szpitalnych wzro-

sła w 1927 r. do 300. W okresie 75 
lat istnienia (1852-1927), leczo-
no w  Szpitalu NMP (ryc. 7) ok. 
100.000 pacjentów. Od początku 
jego działalności, intencją szpita-
la było udzielanie bezpłatnej po-
mocy lekarskiej i  pielęgnacyjnej 
możliwie dużej liczbie najbied-
niejszych chorych.

Rocznie korzystało z  tego 
przywileju około 100 osób. Część 

Ryc. 7. Szpital NMP od strony Schleusengasse, ok. 1927 r.
Fig. 7. St. Mary Hospital of the side of Schleusenstreet, abo-
ut 1927.
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z nich zajmowała stałe, tzw. „wolne łóżek dla ubogich 
pacjentów” („Freibetten für arme Kranke”), które 
długofalowo opłacali fundatorzy. Innym pomagali na 
bieżąco bogatsi lub biedniejsi darczyńcy. Niestety, po-
wojenna inflacja i finansowy kryzys Szpitala NMP spo-
wodowały drastyczny spadek możliwości bezpłatnego 
leczenia chorych, co było wielką troską Zarządu i per-
sonelu szpitala. 

Siostry Boromeuszki w Szpitalu NMP w Gdańsku 
W 1713 r., podczas potwierdzania statusu sióstr Bo-

romeuszek w Nancy, biskup François Blouet de Camilly 
przywołał w swojej mowie wyjątkowe przymioty tych 
zakonnic. Nazwał je do dobrowolnymi „ofiarnicami”, 
których życiowym powołaniem jest pełna wyrzeczeń 
i  bezgranicznej miłości bliźniego służba cierpiącym, 
umierającym, ubogim i  samotnym [4], którym słu-
żąc gotowe były umrzeć. Te same ideały przyświecały 
siostrom Boromeuszkom prowadzącym Szpital NMP 
w Gdańsku. Ciche i pracowite, bez rozgłosu, nie zwa-
żając na ryzyko zakażenia, poświęcały swoją młodość, 
zdrowie i  nierzadko życie chorym i  potrzebującym, 
z  radością i  w  niezachwianym przekonaniu, że zapła-
tę za to otrzymają od Pana Boga po śmierci, w  życiu 
wiecznym. 

Pierwszą przełożoną sióstr Boromeuszek w Szpita-
lu NMP w Gdańsku była s. Xaveria Höfer (1852-1857), 
urodzona 29.11.1824 r. w Koblencji (Koblenz),

W  1847 r. wstąpiła ona, podobnie jak później jej 
dwie siostry, do kongregacji ss. Boromeuszek w Nan-
cy, by potem przenieść się do Akwizgranu (Aachen) 
i  Trewiru (Trier), skąd w  listopadzie 1852 r. przybyła 
do Gdańska. Przepojona głęboką wiarą, optymizmem 
i ofiarnością w służbie potrzebującym, zaraziła się ty-
fusem od chorego, którego pielęgnowała w jego nędz-
nej chacie. Zmarła 26.04.1857 r., w wieku zaledwie 33 
lat. Została pochowana w  kruchcie kościoła p.w. św. 
Mikołaja w  Gdańsku. Jej kondukt żałobny, w  którym 
uczestniczyło kilka tysięcy wiernych, był pierwszym 
od kilkuset lat oficjalnie dozwolonym przemarszem 
katolików przez Gdańsk, prowadzonym przez księży 
w  szatach liturgicznych [4]. Kolejnymi przełożonymi 
gdańskich ss. Boromeuszek były: w  latach 1857-1887 
s. Elisabeth Berres (1820-1891), w latach 1887-1902 s. 
Theodora Schwenger (1839-1902), w latach 1902-1905 
s. Bernardine Effing, w  latach 1905-1919 s. Raphaele 
Ahren, w  latach 1919-1925 s. Julianna Teitz, od 1925 
r. s. Aloysia Greve. Z grona szeregowych Boromeuszek 
zmarło w  młodym wieku w  Gdańsku (do 1926 roku) 
trzynaście sióstr zakonnych [4].

Ordynatorzy Szpitala NMP
Pierwszym lekarzem 

naczelnym Szpitala NMP 
w  Gdańsku był w  latach 
1853-1894 dr Eduard Hilde-
brandt (ryc. 8), ur. 28.03.1811 
r. w  Zukczynie (Suck-
schin) pow. Pruszcz Gdań-
ski (Praust), gdzie ukończył 
Gimnazjum [3, 4, 15]. Medy-
cynę studiował na Uniwersy-
tetach w  Królewcu (Königs-
berg) i Halle. Po studiach był 
początkowo lekarzem ogólnym w  swoim rodzinnym 
mieście, skąd przeniósł się do Gdańska i  zamieszkał 
przy Jopengasse 19 (obecnie ul. Piwna), prowadząc 
tam praktykę prywatną. Jako zaangażowany katolik, 
należał do głównych założycieli zarówno „Piusverein” 
jak i Szpitala NMP w Gdańsku, wspierając je także fi-
nansowo. W pierwszym okresie funkcjonownia szpita-
la całkowicie lub częściowo zrezygnował z pobierania 
wynagrodzenia za swoją pracę, aby nie pogarszać jego 
materialnej sytuacji. Dr. Hildebrandtowi podlega-
li zarówno internistyczni, jak i  chirurgiczni pacjenci. 
W 1894 r., z powodu ciężkiej choroby, musiał odejść ze 
szpitala, pozostając jeszcze formalnie jego lekarzem na-
czelnym.W 1897 r. zamieszkał w Sopocie, gdzie w dniu  
1 sierpnia 1900 r. zmarł w wieku 89 lat. Pochowany zo-
stał trzy dni później w Gdańsku na katolickim cmen-
tarzu „An der Schießstange“ (obecnie tzw. Strzelnica 
przy ul. Kurkowej). Od 1860 r. posiadał tytuł radcy sa-
nitarnego (Sanitätsrat) i od 1887 tajnego radcy sanitar-
nego (Geheimer Sanitätsrat). Był odznaczony pruskim 
Orderem Czerwonego Orła (Roten Adler Orden).

W  1894 r. stanowisko or-
dynatora Oddziału Chirur-
gicznego objął dr med. Paul 
Schröter (ryc. 9), ur. w  1853 
r. w  Schönlanke (Trzcianka) 
koło Piły (Schneidemühl) 
w  Wielkopolsce. Był synem 
Josefa Schrötera, żandarma 
(Gendarmeriewachmeister). 
Gimnazjum ukończył w  1873 
r. w  Braniewie (Braunsberg) 
w  Prusach Wschodnich. Po 
studiach medycznych i  obro-
nie doktoratu w  Berlinie, po-
święcił się karierze lekarza wojskowego. Po 8 latach 
pracy w  różnych garnizonach, został skierowany do 
Gdańska, gdzie przyjął stanowisko asystenta w  Od-
dziale Chirurgicznym Lazaretu Miejskiego u  dr Bau-

Ryc. 8., Fig. 8. Dr Eduard 
Hildebrandt (1811-1900)

Ryc. 9., Fig. 9. Dr Paul 
Schröter (1853-1913)
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ma. Oddziałem Chirurgii Szpitala NMP w  Gdańsku 
kierował w latach 1894-1913, czyli przez 19 lat [3, 4]. 
Prowadził ponadto praktykę prywatną przy Hundegas-
se 101 (obecnie ulica Ogarna). Był świetnym lekarzem, 
bardzo zdolnym chirurgiem i  ogólnie lubianym czło-
wiekiem. Zmarł 13 lutego 1913 r. w Gdańsku, w wieku 
59 lat, w 4 dni po ciężkim ataku duszności i przeprowa-
dzonej tracheotomii. 

Następcą dr Hilde-
brandta na stanowisku 
ordynatora Oddziału 
Wewnętrznego został 
w  1895 r. dr Emil Frie-
drich Götz II (ryc. 10), 
ur. 18.04.1855 r. w  Ko-
lonii (Kiel). Pochodził 
ze starej gdańskiej ro-
dziny, której przedsta-
wiciele od trzech poko-
leń wykonywali zawód 
lekarza [3, 4, 16, 17]. 
Jego dziadek, dr Gott-
fried Götz (1774-1844), 
był lekarzem praktycz-
nym w Gdańsku a ojciec, prof. dr Emil Friedrich Götz 
senior (1806-1858), ordynator Lazaretu przy Olivaer 
Tor (Brama Oliwska, obecnie ul. Dyrekcyjna), odzna-
czony w 1849  r. za walkę z cholerą honorowym oby-
watelstwem Gdańska [18], objął w 1853 r. stanowisko 
profesora patologii Uniwersytetu w Kilonii. Emil Frie-
drich Götz junior po uzyskaniu w 1874 r. świadectwa 
maturalnego, rozpoczął studia medyczne na Uniwer-
sytecie w  Würzburgu, które ukończył, wraz z  obro-
ną pracy doktorskiej w 1879 r. w Kilonii. Po odbyciu 
rocznej służby wojskowej, objął w 1880 r. stanowisko 
asystenta w  Zakładzie Psychiatrycznym w  Szlezwiku. 
W październiku 1881 r. został asystentem Kliniki Chi-
rurgicznej Uniwersytetu w Wiedniu, kierowanej przez 
słynnego profesora Theodora Billrotha (1829-1894). 
Jesienią 1882 r. otworzył ogólną praktykę prywat-
ną w  Gdańsku. W  maju 1883 r. otrzymał stanowisko 
asystenta Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu 
NMP, gdzie w 1895 r. został następcą dr. Hildebrandta 
[16]. W latach 1892-1921 zamieszkiwał Götz prywat-
nie przy Langer Markt 14 (Długi Targ).W 1902 r. przy-
znano mu tytuł tajnego radcy sanitarnego (Geheimer 
Sanitätsrat). W okresie I wojny światowej kierował la-
zaretem wojskowym w Szpitalu NMP, za co został od-
znaczony Medalem Czerwonego Krzyża (Roten Kreuz 
Medaille) i Krzyżem Żelaznym na Biało-Czarnej Wstę-
dze (Eisernes Kreuz am weiß-schwarzen Bande). Dr 
Emil Friedrich Götz II przepracował w Szpitalu NMP 

ss. Boromeuszek 43 lata. Chociaż był protestantem, 
jego współpraca z  katolickimi zakonnicami i  lekarza-
mi była bardzo harmonijna. Zmarł w Gdańsku 4 lipca 
1926 r., w wieku 71 lat. Jego syn, dr Adalbert Friedrich 
Robert Götz (1890-1939), prowadził w Gdańsku ogól-
nolekarską praktykę prywatną.

Po śmierci dr. Paula Schröte-
ra, ordynatorem Oddziału 
Chirurgicznego Szpitala NMP 
mianowany został w  1913 
roku dr med. Anton Schulz 
(ryc. 11), urodzony 22.01.1863 
r. w  Pruszczu Gdańskim 
(Praust). Studia medyczne 
ukończył wraz pracą doktorską 
w 1890  r. w Lipsku. Po dyplo-
mie przez ponad 3 lata prowa-
dził ogólnolekarską praktykę 
prywatną w  Gdańsku-Siedl-
cach (Danzig-Schidlitz). Potem 
odbył dłuższą podróż studyjną. 
W dniu 1 grudnia 1894 r. został asystentem w Szpita-
lu NMP w Gdańsku, pracując na różnych oddziałach. 
W  latach 1898-1905 poświęcił się już tylko chirurgii. 
Jednocześnie prowadził ogólną i  chirurgiczną prakty-
kę prywatną w mieście. Po niespodziewanej śmierci dr 
Schrötera w lutym 1913 r. został Schulz jego następcą. 
Mieszkał przy Strandgasse 4 (obecnie ul. Królikarnia). 
Był ordynatorem Oddziału Chirurgii prawdopodobnie 
do 1927  r. Zmarł po 1930 r.

W latach 1926-1945, po 
śmierci dr Götza, stanowi-
sko ordynatora Oddziału 
Chorób Wewnętrznych 
pełnił dr med. Franz Josef 
Cramer (ryc. 12). Urodzo-
ny 30.05.1895 r. w Düssel-
dorfie. Katolik. Świadec-
two maturalne uzyskał w 
1914  r. w Gymnasium Pau-
linum w Münster i tam też 
rozpoczął studia medycz-
ne. W latach 1915-1918  r. 
brał udział w  I  wojnie 
światowej. W  październiku 
1918 r. powrócił na studia, 
które ukończył w 1920 r. w Münster. Doktoryzował się 
na Uniwersytecie Berlińskim. Po studiach latach był 
asystentem i starszym asystentem w Oddziale Chorób 
Wewnętrznych Szpitala św. Jadwigi (St. Hedwig-Kran-
kenhaus) w  Berlinie, prowadzonego przez ss. Boro-
meuszki. W  dniu 1 czerwca 1926 r. uzyskał specjali-

Ryc. 10., Fig. 10. Dr Emil Friedrich 
Götz II (1855-1926)

Ryc. 11., Fig. 11. Dr Anton 
Schulz (1863-po 1930)

Ryc. 12., Fig. 12. Dr Franz Josef 
Cramer (1895-1954) 
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zację z  interny i  wkrótce potem przybył do Gdańska. 
Zamieszkiwał przy Horst-Hoffmann- Wall 3 (obecnie 
ul. 3 Maja), a potem we Wrzeszczu (Danzig-Langfuhr) 
przy Uphagenweg 15 (obecnie ul. Uphagena). Człon-
kiem NSDAP (nr 5942387) został 1 maja 1938 r. [19]. 
Należał do SS od 8.11.1936 (nr 273300), od 21.06. 1943 
r. w  randze SS-Hauptscharführera (Oberfeldwebel). 
Członkiem NSD-Ärztebundu został 15.06.1942 r. Był 
żonaty z Kathariną z d. Kasper ur. 24.10.1900 r. w Bi-
schofsheim. Mieli dwoje dzieci. Według anonsu za-
mieszczonego w gazecie „Unser Danzig” (nr 12/1954) 
dr Cramer zmarł w 1954 r., w wieku 59 lat.

W latach 1927(?)-1945 ordynatorem Oddziału Chi-
rurgicznego, jako następca dr Antona Schulza, był dr 
med. Bernhard Neukirch. Jego biografia jest mało zna-
na. Jego zdjęcia nie udało się autorowi odnaleźć. We-
dług dokumentów odnalezionych ostatnio w  Bunde-
sarchiv w Berlinie [20], (Wilhelm) Bernhard Neukirch 
urodził się 1 lipca 1900 r. w Ochtrup/Münster (West-
falia). Podyplomowe szkolenie lekarskie odbył w Poli-
klinice Chorób Wewnętrznych w Tybindze (Tübingen) 
pod kierunkiem prof. Wilhelma Weitza (1881-1969), 
znanego internisty i specjalisty higieny rasowej a potem 
na oddziałach interny, ginekologii, chirurgii i urologii 
Szpitala św. Jadwigi (St. Hedwig-Krankenhaus) w Berli-
nie. Odbył też dwumiesięczny staż w Oddziale Chirur-
gii Urazowej (Unfallchirgische Abteilung) w Kranken-
haus Bergmannsheil w  Bochum, prowadzonym przez 
prof. Georga Magnusa (1883-1942). Według Hübnera 
[21], stanowisko starszego lekarza (Oberarzt) na Od-
dziale Chirurgii Szpitala NMP w Gdańsku objął Neu-
kirch w 1931 r., a jego ordynatorem miał zostać w 1933 
r., co nie zgadza się z  innymi informacjami [20]. Był 
żonaty z Hedwig z d. Ruess. Mieli troje dzieci. Zamiesz-
kiwali prywatnie przy Taubenweg 4 (obecnie ul. Pniew-
skiego). Do NSDAP (nr 3774700) należał Neukirch 
od 1.02. 1937 r. Był członkiem SS od 28.06.1933 (nr 
255450), od 13.09.1936 w stopniu SS - Hauptscharfüh-
rera (Oberfeldwebel). Do NSD-Ärztebundu należał od 
10.03.1941 r. Po wojnie, w 1948 r., został dr Bernhard 
Neukirch ordynatorem Oddziału Chirurgii w St. Wil-
lehad-Hospital w Wilhelmshafen. Dalsze jego losy nie 
są znane. 

Lekarze okresowo związani ze Szpitalem NMP 
w Gdańsku

Poza wyżej wymienionymi ordynatorami, w Szpita-
lu NMP w Gdańsku pracowali do 1945 r. następujący 
lekarze asystenci i  specjaliści (w porządku alfabetycz-
nym): dr Becking, dr Anton Behrendt (laryngolog), dr 
Willibald Boecker, dr Boretius, dr Gronau, dr Rudolf 
Helmbold (okulista), dr Walter Jenssen, dr Johannes 

Jalkowski, dr Knetsch (radiolog), dr Josef Korte (la-
ryngolog), dr Aleksander Majkowski, dr Mierendorff, 
dr Polenz, dr Ludwik Rydygier, dr Artur Schucht, dr 
Spohn, dr Hans Semrau (laryngolog), dr Leo Schmidt, 
(okulista), dr Georg Schlomann (laryngolog), dr Julius 
Schulz, dr Adolf Schulz (laryngolog), dr Alois Swie-
rzewski, dr Max Szpitter (okulista), dr Aloysius Teme-
rowski, dr Artur Truhardt, dr Vleugels (radiolog), dr 
Wallenberg, dr Alfons Weiß (laryngolog) i dr Józef von 
Wybicki. 

Nieco obszerniej wypada przypomnieć losy trzech 
znamienitych polskich lekarzy, którzy pracowali 
w Szpitalu NMP ss. Boromeuszek w Gdańsku okreso-
wo. Byli to prof. Ludwik Rydygier, wybitny chirurg i na-
ukowiec, dr Józef von Wybicki, pediatra i czołowy po-
morski polityk, oraz dr Aleksander Majkowski, lekarz 
ogólny, literat i kaszubsko-polski społecznik.

Prof. dr med. Rydygier Ludwik (1850-1920) urodził 
się 21 sierpnia 1850 r. w miejscowości Dusocin (niem. 
Schöntal) koło Grudziądza, jako trzynaste dziecko Car-
la Riedigera i  Elisabeth z  domu König. Nauki szkol-
ne pobierał w  Collegium Marianum w  Pelplinie oraz 
w  Gimnazjach w  Chojnicach (Konitz) i  w  Chełmnie 
(Culm). Po uzyskaniu matury w  1869 r. odbył studia 
medyczne na Uniwersytach w Gryfii (Greifswald), Ber-
linie i w Straßburgu. Lekarski egzamin państwowy zdał 
w 1873 r. w Gryfii. Rok później obronił pracę doktorską 
i przybył do Gdańska, gdzie został asystentem w Od-
dziale Chirurgicznym Szpitala NMP ss. Boromeuszek. 
W 1877 r. otrzymał etat asystenta Kliniki Chirurgicznej 
w Gryfii u prof. Carla Huetera (1838-1882). W 1878 r. 
habilitował się na Uniwersytecie w  Jenie na temat le-
czenia stawów rzekomych kości (Eine neue Methode 
zur Behandlung von Pseudoarthrosen). Działał tam 
do 1879 r. jako docent prywatny i wizytował europej-
skie kliniki chirurgiczne m.in. w Warszawie i Wiedniu. 
W 1880 r. powrócił do Chełmna, gdzie objął prywatną 
klinikę chirurgiczną, dokonując tam wielu skompli-
kowanych, pionierskich operacji. Dnia 2 lipca 1887 r. 
otrzymał Ludwik Riediger nominację na profesora 
zwyczajnego chirurgii na Uniwersytecie Jagielońskim 
w Krakowie.

W tym okresie zaczął używać spolonizowanego na-
zwiska Rydygier. W 1897 r. przeniósł się na Uniwersy-
tet Lwowski, gdzie przez 23 lata prowadził intensywną 
działalność zawodową i naukową, pełniąc m.in. funkcje 
dziekana Wydziału Medycznego i rektora (1901-1902). 
Nobilitowany przez cesarza Franciszka Józefa, otrzymał 
nazwisko: Ludwig Ritter Rydygier von Riediger i tytuł 
radcy dworu (k.k. Hofrat). Był jednym z  pierwszych 
chirurgów, którzy wykonali operację pylorostenozy 
przy wrzodzie żołądka (1881).
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Po I  wojnie światowej brał udział w  tworzeniu 
Wydziału Medycznego nowo powstałego Uniwersyte-
tu w  Poznaniu oraz odznaczył się w  obronie Lwowa. 
W  1920 r. jako generał brygady walczył z  bolszewi-
kami, pełniąc obowiązki dowódcy Wojskowej Służby 
Sanitarnej. Zmarł 25 czerwca 1920 r. we Lwowie. Po-
chowany został z wojskowymi honorami na Cmentarzu 
Łyczakowskim [22]. 

Dr med. (von) Wybicki Józef, Antoni, Wacław, uro-
dził się 3.09.1866 r. w  Niewierzu (niem. Neuheim), 
koło Brodnicy (niem. Strasburg), jako syn Michała 
Euzebiusza von Wybickiego (1840-1907) i Heleny z Su-
lerzyskich (1843-1915). Wbrew rozpowszechnionemu 
mniemaniu, nie był on ani wnukiem ani prawnukiem 
Józefa Rufina Wybickiego (1747-1822), słynnego poli-
tyka i żołnierza, twórcy tekstu polskiego hymnu naro-
dowego. Byli spokrewnieni. Pradziadek dr med. Józefa 
Wybickiego, Jakub von Wyben-Wybicki, był bratem 
stryjecznym słynnego Józefa Rufina [23, 24]. Swia-
dectwo maturalne uzyskał w 1888 r. w Brodnicy. Stu-
dia medyczne odbył na uniwersytetach we Wrocławiu, 
Berlinie i Lipsku. Ożenił się jeszcze w trakcie studiów 
ze swoją krewną, Janiną Chełmicką (1872-1934), cór-
ką właściciela dóbr ziemskich w Okalewie w powiecie 
rypińskim. W 1895 r. osiadł wraz z żoną w Gdańsku, 
gdzie okresowo pracował w Szpitalu NMP Sióstr Boro-
meuszek na Dolnym Mieście. Zamieszkiwał przy Lang-
gasse 9 (obecnie ul. Długa). Pediatryczną praktykę pry-
watną prowadził w Gdańsku przy Reitbahn 3. Przez cały 
okres pobytu w tym mieście brał czynny udział w życiu 
Polonii Gdańskiej. Jego żona była współorganizatorką 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku i niosła po-
moc tamtejszej biednej ludności polskiej. W  grudniu 
1918 r. Naczelna Rada Ludowa w  Poznaniu powie-
rzyła Wybickiemu stanowisko podkomisarza na teren 
Gdańska. Od tego czasu przestał używać niemieckiej 
partykuły „von” przy nazwisku. W styczniu 1920 r. wi-
tał polskie oddziały wojskowe generała J. Hallera wkra-
czające na Pomorze, oraz brał udział w organizowaniu 
uroczystości zaślubin Polski z morzem w Pucku w dniu 
10 lutego 1920 r. Od 1 lipca 1920 r. urzędował jako 
pierwszy Pomorski Starosta Krajowy w  Toruniu [25], 
tworząc zręby polskiej administracji. Od października 
1921 r. do kwietnia 1922 r. pełnił obowiązki ministra 
byłej Dzielnicy Pruskiej. W maju 1922 r. Sejmik Woje-
wództwa Pomorskiego wybrał go ponownie, na okres 
12 lat, Pomorskim Starostą Krajowym. Dr Wybicki 
dwoił się i  troił, aby podołać niezliczonym obowiąz-
kom politycznym i społecznym. Na działalność lekar-
ską brakło mu już czasu, także na odpoczynek i troskę 
o własne zdrowie. W dniu 28 kwietnia 1929 ostry atak 
serca zakończył w Toruniu jego pracowite życie. Pocho-

wany został 2 maja 1929 r., w grobowcu rodzinnym na 
cmentarzu parafialnym w Mszanie, niedaleko Niewie-
rza [24]. W okresie swojego zamieszkiwania i lekarskiej 
pracy zawodowej w  Gdańsku (1895-1918) cieszył się 
dr med. Józef Wybicki sympatią i uznaniem nie tylko 
wśród Polaków, ale także wśród niemieckich kolegów 
i pacjentów [26]. 

Dr med. Aleksander Majkowski (1876-1938), uro-
dził się w Kościerzynie jako syn Jana, rolnika i Józefiny 
z  Basków. Szkołę powszechną i  progimnazjum ukoń-
czył w  rodzinnym mieście. Świadectwo maturalne 
otrzymał w gimnazjum w Chojnicach. Studia medycz-
ne rozpoczął w 1897 r. w Berlinie. Od 1900 r. konty-
nuował je w Gryfii (Greifswald). Relegowany z uczel-
ni za aktywną działalność propolską, przeniósł się do 
Monachium, gdzie ukończył studia i w 1904 r. obronił 
pracę doktorską na temat rozpadu czerwonych krwi-
nek przy zatruciu organizmu ołowiem. W tymże roku 
przybył do Gdańska, gdzie odbył roczny staż lekarski 
w Szpitalu NMP ss. Boromeuszek na Dolnym Mieście 
[27]. W 1905 r. został redaktorem naczelnym „Gazety 
Gdańskiej”. Rok później przeniósł się do Kościerzyny, 
gdzie otworzył lekarską praktykę prywatną i  rozwinął 
szeroką działalność społeczno-narodową i  publicy-
styczną, krzewiąc polskość i kulturę kaszubską. W 1911 
r. zamieszkał w Sopocie, gdzie w 1913 r. utworzył Mu-
zeum Kaszubsko-Pomorskie. I wojnę światową spędził 
jako niemiecki lekarz wojskowy na frontach w  Pru-
sach Wschodnich, na Ukrainie, w  Rumunii i  Francji. 
W 1921 r. ożenił się i rok później osiadł w Kartuzach, 
gdzie podjął pracę na stanowisku lekarza powiatowego 
i gdzie urodziło mu się czworo dzieci, trzy córki i syn. 
Był to też okres jego intensywnej pracy literackiej i re-
daktorskiej. Zmarł 10 lutego 1938 r. w  szpitalu Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Gdyni. Pocho-
wany został na cmentarzu w Kartuzach. 

Podsumowanie
Otwarty w 1852/53 r. na Dolnym Mieście pierwszy 

od czasów reformacji katolicki Szpital NMP w Gdań-
sku odegrał wielką i zasłużoną rolę w dziejach Gdańska 
XIX i XX w. Jego początki były skromne a prowadzą-
cy go wraz siostrami Boromeuszkami administrato-
rzy i lekarze borykali się stale z licznymi problemami, 
szczególnie natury finansowej. Tylko dzięki ich poświę-
ceniu oraz niezwykłej ofiarności licznych darczyńców 
z Gdańska i całego Pomorza, udało się zachować nie-
przerwaną działalność szpitala. Liczni pacjenci Szpitala 
NMP, wielu związanych z nim księży i kilku jego lekarzy 
było Polakami. Wraz z rozwojem, rosła sława szpitala. 
Wyjątkowa ofiarność, troskliwość i  fachowość sióstr 
Boromeuszek w stosunku do wszystkich pacjentów, bez 
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względu na ich wiek, 
narodowość, status 
społeczny, stan posia-
dania czy wyznawaną 
religię, budziły po-
dziw i  szacunek. Peł-
ne miłości bliźniego 
poświęcenie się opie-
ce nad chorymi było 
niestety przyczyną 
przedwczesnej śmier-
ci wielu gdańskich 
Boromeuszek, które 
zaraziły się od nich. 
Szpital NMP w Gdań-
sku, jako rezerwo-
wy lazaret wojskowy, 
przetrwał II wojnę 
światową i  zdobycie 
miasta przez oddzia-
ły Armii Czerwonej 
prawie nieuszkodzo-
ny. W  lutym/marcu  
1945 r. był pełen ran-
nych żołnierzy niemieckich. Wielu z  nich udało się 
jeszcze ewakuować w stronę Westerplatte i Helu a po-
tem drogą morską na Zachód. Po zdobyciu Gdańska 
rosyjski komendant szpitala zapełnił go rannymi żoł-
nierzami sowieckimi. Opiekowały się nimi siostry 
Boromeuszki. Jeszcze w  kwietniu 1945 r. Rosjanie 
przekazali Szpital Miejski we Wrzeszczu (Medizini-
sche Akademie Danzig) oraz Szpital NMP władzom 
polskim. Ten ostatni dysponował w  lipcu 1945 r. 150 
łóżkami dla chorych [28]. 

Do 1947 roku kościół przyszpitalny służył jego 
pracownikom i  pacjentom, okolicznym mieszkańcom 
oraz wiernym z parafii św. Mikołaja w Gdańsku, z którą 
był formalnie związany [29]. Od września 1947 roku 
stał się niezależną od szpitala placówką duszpasterską. 
W  dniu 21 stycznia 1949 roku erygowana została na 
jego bazie nowa parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. Obecnie jej proboszczem 
jest ks. Piotr Dobek. Kościół św. Mikołaja był jedyną 
gdańską świątynią w pełni ocalałą z wojennej pożogi. 
Przed jego podpaleniem powstrzymał sowieckich żoł-
nierzy odważny proboszcz ks. Magnus Bruski (1886-
1945), a może i sentyment Rosjan do św. Mikołaja, ich 
narodowego patrona. Siostry Boromeuszki opuściły 
Szpital NMP prawdopodobnie w październiku 1945 r. 
Szpital przejął początkowo PCK. W dniu 22 kwietnia 
1948 przekazano go Wydziałowi Zdrowia Urzędu Wo-
jewódzkiego w Gdańsku. W marcu 1949 r. utworzono 

tam Samodzielny Publiczny 
Szpital Kliniczny nr 3 Aka-
demii Medycznej, gdzie zlo-
kalizowano cztery kliniki: 
chirurgii, chorób wewnętrz-
nych, kardiologii i urologii. 
Przez wiele lat pracowali 
w nich tacy wybitni lekarze 
jak prof. Zdzisław Kietu-
rakis (1904-1971) chirurg 
ogólny i jego następcy prof. 
Zdzisław Wajda i prof. Zbi-
gniew Gruca (żyjący nadal), 
prof. Jakub Penson (1899-
1971), internista-nefrolog 
i  jego następca prof. Mie-
czysław Gamski (1913-
1989), kardiolog, polyglota, 
humanista i poeta, oraz wie-
lu innych wybitnych leka-
rzy, których niesposób tutaj 
wymienić. Zyskali oni sobie 
wielkie uznanie i  wdzięcz-
ność tysięcy pacjentów. 

W 2004 r. szpital zamknięto z powodu ogromnego za-
dłużenia i  wystawiono na sprzedaż. W  grudniu 2015 
r. zakupiła go firma Arche z Siedlec, z przeznaczeniem 
na budowę luksusowego hotelu (ryc. 13). W  latach 
2016-2017, z inicjatywy prof. Bolesława Rutkowskiego 
z  Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w  „Gazecie 
AMG” ukazał się cykl artykułów zatytułowanych „Kli-
nika na peryferiach – ostatni rozdział?”, w których jej 
byli lekarze dzielili się swoimi wspomnieniami o szpi-
talu. Istnieje inicjatywa, aby zbiór tych wspomnień wy-
dać w postaci specjalnej monografii. 
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