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W oparciu o postępy w medycynie i higienie dokonujące się w XIX wieku, 
pojawiały się nowe koncepcje dotyczące budowy szpitali i budynków dla osób 
potrzebujących opieki. A takich osób w XIX-wiecznych miastach nie brakowało. 
Dynamiczny postęp i rozwój miał też ciemne strony – pogorszyła się sytuacja 
zdrowotna, wybuchały epidemie, porzucano dzieci, szukano najmniejszego 
wsparcia w nieszczęściu. Wojny, których w tych czasach nie brakowało, także 
przyczyniały się do konieczności tworzenia placówek dla ofiar, w  pierwszej 
kolejności dla żołnierzy, ale też sierot i  uciekinierów z  terenów objętych 
konfliktami. Powstawaniu takich miejsc przyświecała empatia i  dobroć 
wynikające z  przesłanek religijnych i  obyczajowych, z  czasem opieka nad 
potrzebującymi stała się obowiązkiem władz państwowych wobec obywateli. 

Architekci, którzy podejmowali się zaprojektowania tego typu obiektów, 
nie mieli łatwego zadania – działali w przestrzeni bólu, cierpienia, samotności, 
a  zaofiarować musieli, wspierając personel, budynki „przywracające” wiarę 
i  nadzieję. Stąd, mając na uwadze racjonalne rozwiązanie wnętrz, nie 
zapominano o miejscach wspólnych, o zieleni (na werandach i w ogrodach 
czy na dziedzińcach), rozpatrywano rolę światła, kolorów ścian, wydzielano 
strefy sacrum (kaplice). Czy zawsze udawało się stworzyć optymalne warunki 
dla potrzebujących? Jak szczytne idee miłosierdzia zderzały się z  trudną 
rzeczywistością XIX i  początku XX wieku? Na takie pytania próbowali 
odpowiedzieć naukowcy z  polskich ośrodków akademickich, z  muzeów, 
centrów kultury. Wyniki ich badań złożyły się na kolejny zbiór studiów 
wzbogacających wiedzę na temat urbanistyki i architektury XIX i XX wieku.

Oryginalnym uzupełnieniem artykułów są rysunki wykonywane „na 
gorąco” w  trakcie wystąpień prelegentów podczas konferencji. Ich autorem 
jest mgr inż. Bogusław Małusecki z Archiwum Państwowego w Katowicach 
Oddział w Gliwicach, któremu bardzo dziękujemy za niebanalne spojrzenie 
na poruszane w artykułach zagadnienia.

Od redakcji
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Wprowadzenie

Na przełomie XVIII i  XIX wieku w  granicach współczesnej Częstochowy 
współistniały dwa sąsiadujące ośrodki miejskie – Stara i Nowa Częstochowa. 
Pierwsze miasto, leżące nad rzeką Wartą, było własnością królewską 
z  prawami miejskimi nadanymi przed rokiem 13771. Jego życie społeczne 
i  gospodarcze skupiało się na rynku – głównym placu handlowym i  węźle 
komunikacyjnym o  ponadlokalnym charakterze. Tam, do 1809 roku istniał 
budynek magistratu z  urzędującym burmistrzem oraz radą miasta i  sądem. 
Nieopodal ratusza w  południowo-zachodnim narożu rynku, rozpościerał się 
teren najstarszego cmentarza parafialnego, ogrodzony kamiennym murem. 
Jedynym wówczas kościołem parafialnym dla miasta i okolicy była fara pw. św. 
Zygmunta. W badanym okresie liczba ludności Starej Częstochowy wzrastała, 
w 1791 roku miasto zamieszkiwało 1427 osób (w tym 100 Żydów, 2 Greków2  

1 M. Wilska, Częstochowa, [w:] Atlas historyczny Polski. Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku,  
cz. 2, Komentarz, indeksy, red. H. Rutkowski, Warszawa 2008, s. 232.

2 W źródle użyte jako określenie wyznawców prawosławia; vide: Z. Włodarczyk, Próby utworzenia parafii ewange-
licko-augsburskiej w Częstochowie w początkach XIX w., „Rocznik Wieluński”, t. 13, 2013, s. 140.

Badania nad topografią szpitali-przytułków  
w przestrzeni miejskiej Starej i Nowej 
Częstochowy przełomu XVIII i XIX wieku

Amadeusz Szklarz-Habrowski
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i 1 Węgier), domów było 2703. W 1808 roku miasto liczyło już 1907 mieszkańców 
(w  tym 495 Żydów) w  305 domach4. W  okresie pruskim (1793–1807) Stara 
Częstochowa była największym miastem powiatu i jego stolicą.

Drugie miasto, Nowa Częstochowa, nazywana wymiennie Częstochówką (od 
wcześniejszej nazwy wsi), stanowiło własność duchowną leżącą w dominium 
klasztoru paulińskiego. Prawa miejskie Częstochówka uzyskała staraniem 
klasztoru od Augusta II w 1717 roku, w związku z uroczystościami koronacji 
obrazu Matki Boskiej, diamentami ofiarowanymi przez króla5. Jednak data 
i okoliczności nadania Częstochówce pierwotnego przywileju lokacyjnego są 
kwestionowane6. W latach 1799–1801 władze pruskie sekularyzowały miasto, 
odbierając je paulinom. Podniesienie Częstochówki do rangi pruskich miast 
rządowych7 znacznie rozszerzyło jej prawa miejskie8. Zabudowa, głównie 
drewniana, koncentrowała się wokół placu targowego zwanego Rynkiem 
Wieluńskim (u  północnego podnóża jasnogórskiego klasztoru) oraz ulicy 
prowadzącej z  rynku do cmentarza św. Rocha. Po południowej stronie 
Jasnej Góry działał klasztor nowicjacki i  kościół Paulinów pw. św. Barbary  
i św. Andrzeja. Niewielkie osady św. Barbary i św. Rocha powstające wzdłuż ulic 
wylotowych, były od czasów pruskich przedmieściami Nowej Częstochowy9. Na 
przełomie XVIII i XIX wieku miasto notowało wzrost liczby ludności: w 1791 
roku liczyło 915 mieszkańców i 193 domy10, w 1808 roku Nową Częstochowę 
zamieszkiwały 1442 osoby w 248 domach11. W mieście, zarówno klasztornym, 
jak po jego pruskiej sekularyzacji obowiązywał zakaz osiedlania się Żydów12. 

Obie miejscowości miały charakter rzemieślniczo-agrarny, a  w  Starej 
Częstochowie od średniowiecza utrzymywał się także handel i  wyszynk. 
W 1791 roku istniały tam cechy sukienników, prasołów13, rzeźników, kuśnierzy, 
krawców, szewców, garncarzy, piekarzy i  szynkarzy14. Z  kolei obecność 
klasztoru jasnogórskiego w  granicach Nowej Częstochowy dodatkowo 

3 F. Kiryk, J. Rajman, Częstochowa w latach 1660–1793, [w:] Częstochowa. Dzieje miasta i Klasztoru Jasnogórskiego,  
t. 1, Okres staropolski, Częstochowa 2002, s. 380.

4 H. Grossman, Struktura społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego na podstawie spisów ludności 1808–1810, 
Warszawa 1925, s. 92–94.

5 F. Kiryk, J. Rajman, op. cit., s. 359.
6 Ibidem, s. 360.
7 S. Szymański, Administracyjne i przestrzenne przeobrażenia Częstochowy w latach 1815–1830, „Ziemia Częstochow-

ska”, t. 5, 1965, s. 9.
8 D. Złotkowski, Pod pruskim zaborem 1793–1806, [w:] Częstochowa. Dzieje miasta i Klasztoru Jasnogórskiego, t. 2, 

W okresie niewoli 1793–1918, Częstochowa 2005, s. 359.
9 R. Kołodziejczyk, Na drodze do połączenia Starej i Nowej Częstochowy, [w:] Częstochowa. Dzieje miasta i Klasztoru 

Jasnogórskiego, t. 2, s. 234.
10 F. Kiryk, J. Rajman, op. cit., s. 380.
11 H. Grossman, op. cit., s. 93.
12 Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), zesp. 1, sygn. 226, Akta w przedmiocie opisu m. Nowej Częstochowy, 

k. 14.
13 Kupcy zajmujący się sprzedażą soli, a także mięsa; vide: Z. Gloger, hasło: „prasoł”, [w:] Encyklopedia staropolska 

ilustrowana,  t. 4, Warszawa 1903, s. 112. 
14 F. Kiryk, J. Rajman, op. cit., s. 372.
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stymulowała rozwój profesji związanych z  obsługą ruchu pątniczego – 
malarstwa, introligatorstwa czy złotnictwa15. 

Badane miejscowości w  całej swej historii przynależały do tych samych 
jednostek administracji terytorialnej państwa16. Pod względem administracji 
kościelnej ich obszary podlegały rozległej parafii św. Zygmunta17, wraz 
z przedmieściami: Zawodzie, Kucelin, Kule (w Starej Częstochowie), św. Barbary 
i św. Rocha (w Nowej Częstochowie) oraz trzydziestoma trzema okolicznymi 
wsiami i  przysiółkami18. W  1826 roku decyzją Rady Administracyjnej 
Królestwa Polskiego końca dobiegł proces scalania ich w  jeden organizm 
miejski. Symbolem jego zakończenia stało się wytyczanie działek przy nowej, 
głównej arterii komunikacyjnej połączonego miasta – alei Panny Maryi, 
zaprojektowanej przez inż. geometrę Jana Bernharda19.

Specyfika badań

Obraz częstochowskiego szpitalnictwa i  opieki społecznej przełomu 
XVIII i  XIX wieku jest w  literaturze przedmiotu właściwie nieobecny. 
Z  licznych publikacji historycznych prezentujących monograficzne ujęcie 
dziejów miasta tylko marginalnie pojawia się wątek organizacji opieki nad 
chorymi. Chronologia prac monograficznych dotyczących szpitalnictwa 
i  ochrony medycznej rzadko wykracza poza wiek XIX. Szereg publikacji ma 
charakter branżowy, a  ich głównym celem jest ukazywanie sylwetek lekarzy 
zasłużonych dla miejscowej opieki medycznej. Publikacje naukowe o bardziej 
ogólnym, syntetycznym charakterze, gromadzące dane o  poszczególnych 
szpitalach-przytułkach w  danej diecezji czy prowincji zakonnej (szpitale 
u  schyłku XVIII wieku były instytucjami kościelnymi) obarczone są 
pewnymi błędami. Jednym z  najczęstszych jest niejednoznaczne stosowanie 
nazwy miejscowej „Częstochowa”, mogącej równolegle definiować trzy 
różne jednostki administracji terytorialnej20. Zarówno te sprzed roku 1826, 
tj. miasta Starą Częstochowę i  Nową Częstochowę,  jak po 1826 roku – 
miasto połączone. Określenia używa się także do zdefiniowania terytorium 

15 APŁ, zesp. 1, sygn. 226, k. 9.
16 W okresie Pierwszej Rzeczypospolitej miasta znajdowały się w powiecie lelowskim województwa krakowskiego, po 

przyłączeniu do Królestwa Prus w 1793 r. – w powiecie częstochowskim departamentu łęczyckiego, następnie piotr-
kowskiego, w Księstwie Warszawskim zmienionego na departament kaliski. Po utworzeniu w 1815 r. Królestwa 
Polskiego znalazły się w powiecie wieluńskim województwa kaliskiego (od 1837 r. nazwanego gubernią kaliską).  
D. Złotkowski, Rozwój urbanistyczny i przynależność administracyjna Częstochowy od schyłku XVIII wieku do końca 
I wojny światowej, [w:] Region częstochowski, Częstochowa 2006, s. 122–123.

17 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 3, Warszawa 1902, s. 332.
18 Stan na rok 1802 wg Archiwum Jasnej Góry (dalej: AJG), sygn. 496, Consignatio Omnium ad Parochialem Ecclesiam 

Parochiam, in Oppido Częstochowa, s. 45.
19 D. Złotkowski, hasło: „Bernhard Jan Fryderyk Karol”, [w:] Słownik biograficzny ziemi częstochowskiej, t. 1. Często-

chowa 1998, s. 21–22.
20 P. Gach, Sieć szpitali w diecezji krakowskiej w połowie XVIII wieku, „Roczniki Humanistyczne”, t. 21, z. 2, 1973,  

s. 252–253.
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parafii częstochowskiej, obejmującej obszar obu miast z  kościołem farnym 
w  pierwszym z  nich21. Brak powyższego rozróżnienia uniemożliwiał pełne 
odwzorowanie stanu szpitalnictwa funkcjonującego w okresie wielu przemian 
politycznych i administracyjnych przełomu XVIII i XIX wieku.

Głównym celem niniejszego tekstu jest zaprezentowanie topografii sieci 
szpitalnej funkcjonującej zarówno w  Starej, jak i  w  Nowej Częstochowie na 
przełomie XVIII i XIX wieku, opartej na wynikach badań, które prowadziłem 
w  Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego w  latach 2015–2017. 
Stanowiły one próbę rekonstrukcji tejże sieci, popartą o  identyfikację 
i  charakterystykę poszczególnych szpitali-przytułków do niej należących. 
Istnienie dawnych placówek opiekuńczych, ich działalność, chronologia oraz 
rozmieszczenie geograficzne, zostały wówczas udokumentowane na podstawie 
źródeł kartograficznych, akt metrykalnych, wizytacyjnych kościelnych oraz 
wyników badań archeologicznych22. Wyniki naniosłem na plan dołączony do 
niniejszej publikacji.

Charakterystyka sieci szpitalnej

Lokalizacja szpitali-przytułków opisana została na podstawie najstarszych 
zachowanych planów kartometrycznych miast autorstwa inż. Jana Bernharda 
z  lat 182323 i  182924. Plany te po raz pierwszy ukazują szczegółowy podział 
gruntów z oznaczeniem numerycznym działek – katastralnym i regulacyjnym. 
Połączenie danych zawartych w  rejestrach katastralnych i  pomiarowych 
Starej i Nowej Częstochowy ze wspomnianymi planami umożliwiło dokładną, 

21 Przykładem są ustalenia Elżbiety Mazur opublikowane w książce Szpitale w Królestwie Polskim w XIX wieku, 
Warszawa 2008, s. 170. Autorka pisząc o stanie szpitalnictwa „Częstochowy” w pierwszej połowie XIX w., 
wspomina wyłącznie szpital-przytułek dla ludności żydowskiej. Informacja źródłowa zaczerpnięta z Opisania 
historycznego oraz topograficzno-statystycznego (ze zbiorów APŁ) spisanego w 1818 r., prezentuje warunki pa-
nujące w mieście nad Wartą. Tymczasem ze źródeł metrykalnych wiemy o mieszkańcach Starej Częstochowy, 
którzy byli podopiecznymi szpitala nowoczęstochowskiego, zarówno w czasach istnienia dawnych szpitali- 

-przytułków, jak i później, gdy szpital w Nowej Częstochowie stał się głównym zakładem opiekuńczo- 
-medycznym dla parafii i powiatu częstochowskiego, przyjmującym ludność miejscową i przybywającą.

22 A. Szklarz-Habrowski, Szpitale-przytułki Starej i Nowej Częstochowy oraz ich podopieczni na przełomie XVIII i XIX 
w., Warszawa 2017, mps. pracy w Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego.

23 Plany miast autorstwa Jana Bernharda zachowały się w kilku wersjach. Starą Częstochowę ukazuje Plan Sytuacyjny 
Miasta Starej Częstochowy w Powiecie Częstochowskim Obwodzie Wieluńskim w Województwie Kaliskiem sytu-
owanej w skali 1:1500 z 1823 r., istniejący w dwóch odmiennych wariantach. Pierwszy znajduje się w Archiwum 
Głównym Akt Dawnych (dalej: AGAD), druga wersja planu przechowywana w Archiwum Państwowym w Ło-
dzi (dalej: APŁ), zesp. 609, sygn. 184. Nową Częstochowę obrazuje Plan Sytuacyjny Miasta Nowej Częstochowy 
wraz z Przedmieściem św. Barbary w Powiecie Częstochowskim Obwodzie Wieluńskim w Województwie Kaliskiem 
sytuowanej w skali 1:1500. Pierwsza wersja planu znajduje się w AGAD, zesp. 402, sygn. 112-7, drugi egzemplarz 
przechowuje APŁ, zesp. 609, sygn. 216, trzeci pozostaje w posiadaniu Muzeum Częstochowskiego nr inw. M.Cz.
III 1108/D.

24 Teren oddzielający miasta Starą i Nową Częstochowę przedstawia Plan Sytuacyjny okazujący Stare i Nowe Miasto 
Częstochowę iak przez nowo uregulowaną aleję Panny Maryi są połączone znajdujący się w AGAD, zesp. 402, sygn. 
112-8, sporządzony w 1829 r. oraz Plan Sytuacyiny Ról do Miasta Nowey Częstochowy używanych, przechowywany 
w APŁ, zesp. 609, sygn. 183; obydwa w skali 1:5000.
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retrospektywną lokalizację posesji i zabudowań dawnych szpitali-przytułków. 
Budynki szpitala w  Nowej Częstochowie i  przypuszczalnie lazaretu 
żydowskiego, istniały jeszcze w  latach sporządzania planów J. Bernharda. 
Pozostałe – spalone pożarami miasta z  1790 roku (św. Zygmunta) i  podczas 
wojny z  Austrią w  1809 roku (św. Barbary i  św. Jakuba) figurowały już jako 
puste posesje szpitalne. Ustalenia topograficzne zostały uzupełnione o wiedzę 
pozyskaną z  opracowanych wcześniej wzmianek źródłowych. Dodatkową 
pomocą była nieliczna ikonografia oraz przewodniki dla jasnogórskich 
pątników publikowane w latach 1846–190925.

Pierwsza niezidentyfikowana fundacja szpitalna działała w  mieście pod 
zwierzchnictwem parafii staroczęstochowskiej przypuszczalnie już w  XV 
wieku26. Rok jej ustanowienia i  szczegóły działalności nie są znane. Również 
bracia paulini według niektórych badaczy, prowadzili na terenie klasztoru 
jasnogórskiego szpital-przytułek powstały w  1585 roku27. Możliwe, że 
bezpośrednią kontynuacją pierwszej fundacji szpitalnej Starej Częstochowy 
był przytułek św. Barbary, lokowany w XVI wieku „post civitatem”. U schyłku 
tego stulecia w  graniach obszaru lokacyjnego Starej Częstochowy28 powstała 
także kaplica św. Jakuba wraz ze szpitalem. Wiek XVI przyniósł dwie nowe 
fundacje, mieszczańską, przytułku parafialnego św. Zygmunta oraz królewską, 
ofiarowaną paulinom przez Jana III Sobieskiego (której nie uruchomiono). 
W  XVIII wieku miasta zyskały szpital przy Rynku Wieluńskim, który do 
1800 roku29 lub 1806/7 pozostawał pod zarządem klasztoru jasnogórskiego30, 
a następnie magistratu Nowej Częstochowy. Z kolei w początkach wieku XIX, 
nim w  mieście ruszył pierwszy komunalny szpital medyczny, uruchomiono 
dwa lazarety, żydowski oraz wojskowy. Ten drugi działał okresowo w  latach 
wojen napoleońskich.

25 J. Lompa, Przewodnik dokładny dla odwiedzających święte, od wieków cudami słynące miejsce w obrazie Najświętszej 
Panny Maryi na Jasnej Górze, Warszawa 1860; F. Romanowski, Przewodnik po Częstochowie dla pątników i turystów 
z dodaniem wiadomości o przemyśle i handlu, Kraków 1893; zob. R. Sikorski, Częstochowa w przewodnikach od XIX 
do XXI wieku, Częstochowa 2012.

26 S. Krakowski, Służba zdrowia i dobroczynność w Starej Częstochowie do połowy XVII wieku, „Archiwum Historii 
Medycyny”, t. 21, z. 3–4, 1959, s. 182. 

27 Informacja po raz pierwszy została opublikowana przez J. Zbudniewka bez odnośników źródłowych,  powtórzona 
kilkakrotnie przez kolejnych autorów. J. Zbudniewek, Katalog domów i rezydencji polskiej prowincji paulinów, „Na-
sza Przeszłość" t. 31, Kraków 1969, s. 181–228; E. Wartalska, Dzieje Częstochówki (1220–1655), [w:] Częstochowa 
i jej miejsce w kulturze polskiej, Częstochowa 1990, s. 36; M. Wardzyński, Rzeźba nowożytna w kręgu Jasnej Góry 
i polskiej prowincji Zakonu Paulinów. Ośrodek rzeźbiarski w Częstochówce pod Jasną Górą 1620–1705, t. 1, Warszawa 
2009, s. 23.

28 Rozróżnienie obszaru miasta od obszaru gminy miejskiej comminutatis z przynależnymi jej prawami użytkowa-
nia gospodarczego i mieszkalnego wyjaśnia S. Krakowski, Życie codzienne i obyczaje w Starej Częstochowie, [w:]  
Częstochowa i jej miejsce w kulturze polskiej, Częstochowa 1990, s. 49.

29 APŁ, zesp. 1, sygn. 226, Akta w przedmiocie opisu m. Nowej Częstochowy, s. 26.
30 A. Szklarz-Habrowski, Źródła do badań nad dziejami szpitalnictwa i opieki społecznej w Starej i Nowej Częstochowie 

(XVI–XIX w.). Część 1: List przeora jasnogórskiego o. Eustachego Hawelskiego do biskupa kujawsko-kaliskiego w spra-
wie instalowania skarbon szpitalnych na Jasnej Górze z 5 stycznia 1846 r., „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”,  
t. 18, 2018, s. 44, 48.
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Na przełomie XVIII i XIX wieku na terytorium obecnego miasta Częstochowy, 
w granicach ówczesnej parafii częstochowskiej (obejmującej m.in. obszar obu 
osad miejskich), znajdowało się zatem sześć zakładów opiekuńczo-leczniczych. 
Cztery istniały w Starej Częstochowie, dwa w Nowej Częstochowie, jeden z nich 
funkcjonował na przedmieściu św. Barbary. W osadach i wsiach parafialnych 
nie było żadnego zakładu trudniącego się opieką społeczną ani medyczną. Nie 
wszystkie zakłady funkcjonowały równolegle. Około roku 1808 jednocześnie 
działało ich pięć. Trzy najstarsze przytułki, posiadające metrykę nowożytną, 
zakończyły działalność na przełomie XVIII i  XIX stulecia. Szpital-przytułek 
założony w  Nowej Częstochowie w  XVIII wieku, kontynuował działalność 
do 1838 roku, kiedy zastąpiono go nowym szpitalem miejskim imienia św. 
Benedykta. Był to pierwszy medyczny szpital miejski połączonej Częstochowy. 
Ówczesne szpitale-przytułki przeznaczone były dla osób ubogich, 
pozbawionych opieki lub utrzymania, dotkniętych stałym kalectwem, 
nie zaś cierpiących na schorzenia wymagające okresowej hospitalizacji. 
Oferowały życie w zorganizowanej wspólnocie, zapewniającej dach nad głową 
i  wyżywienie, dającej przez zbiórkę jałmużny możliwość utrzymania. Ten 
archaiczny model szpitala funkcjonował w czasach ograniczonego dostępu do 
pomocy medycznej. Elitarna wówczas opieka świadczona była przez medyków, 
którzy nie praktykowali zawodu w  wyznaczonych zakładach. Za opłatą 
przybywali prywatnie do miejsca pobytu wzywającego chorego31. Przełom 
XVIII i  XIX wieku to jednocześnie czas rozpoczęcia procesu medykalizacji 
częstochowskich szpitali-przytułków. Z zachowanych źródeł wiemy, że szpital 
nowoczęstochowski jako jedyny posiadał cechy szpitala medycznego. Był 
najobszerniejszy, przyjmował i  leczył pielgrzymów przybywających na Jasną 
Górę32. 

Dwie częstochowskie fundacje szpitalne zainicjowane zostały przez 
mieszczan, Wojciecha Siekańczyka i Piotra Gryzicha, jedna przez duchownego, 
paulina, podzakrystiana jasnogórskiego o. Władysława Niecińskiego. 
Przytułek św. Jakuba ufundowali szlachcice – Jakub Zaleyski, pisarz cła 
koronnego33, reaktywował zaś Jakub Weronko, major wojsk koronnych34. Zaś 
inicjatorami niezrealizowanej fundacji szpitalnej z  1683 roku byli król Jan 
III Sobieski wraz z  żoną Marią Kazimierą35. Powołana w  1804 roku przez 
Kamerę Pruską gmina żydowska w Starej Częstochowie utworzyła na własne 
potrzeby dom dla chorych i  ubogich. Z  kolei lazaret wojskowy utworzono 
w epoce wojen napoleońskich, na mocy decyzji rządowych, wydawanych przez 

31 A. Szarszewski, Proces medykalizacji szpitali gdańskich, aspekty socjalne, prawne i ekonomiczne (1755–1874). Roz-
prawa habilitacyjna, „Annales Academiae Medicae Gedanensis”, t. 37 (supl. 1),  Gdańsk 2007, s. 15.

32 A. Szklarz-Habrowski, Szpitale-przytułki Starej i Nowej Częstochowy…, s. 69–70.
33 Archiwum paulinów na Jasnej Górze (dalej: AJG), sygn. 390, Akta dotyczące kościoła św. Jakuba i szpitala dla 

ubogich przy nim zbudowanego, s. 1
34 AJG, sygn. 865, Acta Manualia Weronko, s. 7.
35 AJG, sygn. 196, Acta conventus Clari Montis Częstochowiensis ex decreto Adm. Rndi Patris fratris Martini Borchol-

skich, s. 84–87.
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formującą się od 1806 roku polską administrację. Został on zlikwidowany 
w 1814 roku po siedmiu latach działalności36. 

Budynki najdawniejszych szpitali-przytułków powstałych jeszcze w  XVI 
wieku były niewielkie, jednokondygnacyjne. Budowano je z drewna zrębowego 
z zadaszeniem ze strzechy, rzadziej gontu. Składały się z jednego ogrzewanego 
pomieszczenia zwanego hypocaustum, gdzie toczyło się codzienne i świąteczne 
życie pensjonariuszy. Tam odbywano wspólne prace, jak przyrządzanie 
i spożywanie posiłków oraz obowiązki dewocyjne – modlitwy, śpiewy37. Przy 
tak niewielkiej powierzchni użytkowej trudno mówić o  minimum choćby 
intymności czy wygody. Brak informacji o  rodzaju posłania i  przestrzeniach 
na nie wydzielonych, sugeruje, że i  one znajdowały się we wspólnej części 
pomieszczenia. Pewnym wyjaśnieniem przyczyn, dla których budowano 
obiekty z tak niewielkim metrażem, prócz powodów ekonomicznych, jest fakt 
ich przeznaczenia dla pensjonariuszy tej samej płci lub małżeństw38. Niestety 
ta zasada była łamana. Przytułek św. Barbary w 1791 roku równolegle dawał 
schronienie czterem pensjonariuszom, a  składał się z  jednej niewielkiej 
izby z  sienią39. Wzniesiony został w  najbliższym sąsiedztwie kaplicy tego 
wezwania, nieopodal przeprawy mostowej przez Wartę40, w miejscu dogodnym 
komunikacyjnie. Lokalizacja ta także sprzyjała przyrostowi pensjonariuszy, 
którzy mogli rekrutować się spośród przybywających do miasta żebraków 
i  pielgrzymów. W  1776 roku rozpoczęto budowę murowanego kościoła, 
który zastąpił drewnianą kaplicę tego wezwania41. Przytułek św. Jakuba był 
większy, posiadał trzy izby. Jednak od czasu osadzenia tam Jakuba Weronki, 
obiekt pełnił raczej funkcje domu eremickiego. Nie przyjmowano nowych 
pensjonariuszy a dożywotnimi rezydentami pozostawali jedynie nowy fundator 
i  jego kompan wojenny, Stanisław Morzeiko42. Najstarsze budynki szpitalne 
nie posiadały szczególnych walorów architektonicznych, pozwalających 
wyróżnić je na tle okolicznej drewnianej zabudowy. Zachowane opisy 
źródłowe i nieliczna ikonografia sugerują wręcz prymitywizm konstrukcyjny 
tych obiektów, nazywanych „budkami” lub „chałupkami”43. Stare domy 
szpitalne zdają się bliższe ówczesnym zabudowaniom gospodarczym – bez 

36 Encyklopedia Kościelna, red. M. Nowodworski, t. XVIII, Warszawa 1892, s. 328.
37 M. Surdacki, Opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku, Lublin 2005, s. 167–168.
38 A. Szklarz-Habrowski, Szpitale-przytułki Starej i Nowej Częstochowy…, s. 38.
39 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (dalej: AKMKr), sygn. AV-48, s. 128; wizytacja z 1782 r.: „Pierwszy 

[szpital] pod tytułem Świętej Barbary […], przy którym teraz za zezwoleniem Zwierzchności Dyecezalney ieden 
z Obywatelów Miasta muruie Kaplicę”.

40 A. Szklarz-Habrowski, Topografia szpitala-przytułku działającego przy kaplicy/kościele św. Barbary w Starej Często-
chowie na przełomie XVIII i XIX w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. LXVI, nr 1, 2018, s. 59–74.

41 J. Zbudniewek, Parafia św. Zygmunta, [w:] Częstochowa. Dzieje miasta i Klasztoru Jasnogórskiego, t. 1: 
Okres staropolski, red. F. Kiryk, Częstochowa 2002, s. 236. Inny rok budowy kościoła podaje J. Borowska- 

-Antoniewicz, Urbanistyka i rozwój przestrzenny, [w:] Częstochowa. Dzieje miasta i Klasztoru Jasnogórskiego, t. 1,  
op. cit., s. 470. Problem wymaga osobnych studiów źródłowych. 

42 A. Szklarz-Habrowski, Źródła do badań..., op. cit. s. 43.
43 A. Szklarz-Habrowski, Szpitale-przytułki Starej i Nowej Częstochowy…, op. cit., s. 48.
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podpiwniczenia, w  formie przybudówek dostawianych do lica budynku 
sakralnego. W  przypadku tego typu nietrwałych konstrukcji niezbędne było 
częste przeprowadzanie konserwacji i  generalnych remontów, najpóźniej co 
20–40 lat44. W  przeciwnym razie ich stan techniczny uniemożliwiał dalsze 
użytkowanie. Ilustracją stanu panującego w  opustoszałym domu szpitalnym 
jest opis przytułku św. Jakuba, zawarty w  akcie jego renowacji z  1642 roku: 

„[dom szpitalny] który już de toto pognił, i  już ex parte maiori upadł. Dachu 
ledwo który gont stary, ani pieca, ani komina, ani okna etc., etc. Jedno 
porozbierano, drugie się w  niwecz obróciło, i  studnia się już zawaliła. A  to 
wszystko, osobliwie szpital żadnego opiekuna nie miało, ani ktoby ratował”45. 
Powyższe zestawienie wskazuje początek XIX stulecia jako okres największego 
zagęszczenia sieci zakładów opiekuńczo-medycznych w dziejach częstochowskiej 
aglomeracji. Ogólny kierunek rozwoju cywilizacyjnego w XIX wieku, obejmujący 
opiekę społeczną i  medycynę, wpłynął na poprawę stanu szpitalnictwa w  obu 
miastach. Zauważalna jest także dobra koniunktura ekonomiczna trwająca 
w  okresie powstawania pierwszych częstochowskich szpitali-przytułków. Dwa 
najstarsze zakłady opiekuńcze, powstałe w  niewielkim, bo czternastoletnim 
odstępie czasowym (w 1572 roku i w 1586 roku) funkcjonowały przez najdłuższy, 
ponaddwustuletni okres. Początkowe prosperity instytucji szpitalnych46, 
potwierdzają liczne zapisy testamentowe i  darowizny dokonywane przez 
mieszczan w  latach: 1610, 1618, 1625, 1645 (dla przytułku św. Barbary), 1642, 
1643, 1647 (dla przytułku św. Jakuba)47 oraz w 1638 (dla przytułku parafialnego 
św. Zygmunta)48. Legacje dobroczynne ustały w  czasach potopu szwedzkiego 
i nigdy potem nie osiągnęły tak dużych rozmiarów49.

Rekonstrukcja położenia poszczególnych zakładów opiekuńczych 
w przestrzeni miejskiej
 
1. Szpital-przytułek przy kaplicy/kościele św. Barbary w Starej Częstochowie

Szpital znajdował się poza obszarem ścisłej zabudowy miejskiej w północnym 
kwartale miasta u  wylotu ulic śródmiejskich w  kierunku przedmieścia Kule 
oraz traktu warszawskiego i działoszyńskiego. Na tyły posesji szpitalnej zajętej 
przez ogrody, dochodziła polna droga wiodąca ze wsi królewskiej Wyczerp 

44 K. Błażewicz, Szpitale diecezji płockiej w XVIII wieku, „Notatki Płockie. Biuletyn Komisji Badań nad Powstaniem 
i Rozwojem Płocka”, nr 2/191, 2002, s. 9.

45 S. Krakowski, Akt renowacji szpitala-przytułku pw. św. Jakuba w Starej Częstochowie z roku 1642, „Rocznik Muzeum 
Okręgowego w Częstochowie. Historia”, z. 1, 1985, s. 120–121.

46 S. Krakowski, Dzieje Częstochowy od wieku XII do początków XIX, [w:] Dzieje Częstochowy od zarania do czasów 
współczesnych, Katowice 1964, s. 62–63.

47 AJG, sygn. 496, s. 5–7.
48 S. Mizera, Materiały do dziejów Częstochowy. Księgi wójtowskie z lat 1599–1679, 1778–1808, „Almanach Często-

chowy”, 1998, s. 12–13.
49 S. Krakowski, op. cit., s. 60–61.
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i  pobliskiego miasta Mstowa50. Zabudowania szpitalne wznosiły się na 
posesji przy ulicy Nadrzecznej, o  nr katastralnym 304, rekapitulowanym na 
nr 340. Topografii tego zakładu opiekuńczego poświęciłem osobny artykuł, 
w  którym naświetliłem rozbieżności dotyczące lokalizacji kaplicy oraz 
kościoła przyszpitalnego, jakie od lat pojawiały się w opracowaniach badaczy 
zainteresowanych dziejami Starej Częstochowy51.

Badania archeologiczne przeprowadzone w maju i czerwcu 2015 roku przez 
Iwonę Młodkowską-Przepiórowską, odsłoniły fragmenty cmentarza grzebalnego 
oraz relikty fundamentów dwóch budynków pozostających w  najbliższym 
otoczeniu posesji szpitalnej nr 304. Pierwszy obiekt, o wymiarach ok. 8 x 10 m,  
orientowany, z  prostokątną dobudówką, to bez wątpienia budynek kościoła. 
Potwierdzają to plany J. Bernharda, na których świątynia figuruje w  formie 
dwóch scalonych z sobą prostokątów – korpusu głównego i absydy, oznaczonych 
barwą czerwoną/purpurową, zarezerwowaną dla domów murowanych własności 
kościelnej52. Są to jedyne zabudowania występujące w granicach posesji 30453, 
które w rejestrze regulacyjnym nazwano „kościółkiem św. Ignacego”54. Drugi 
odkopany przez archeologów obiekt, trudniejszy do identyfikacji, nie pojawia 
się na planach i w rejestrach J. Bernharda.

2. Szpital-przytułek przy kaplicy (kościele) św. Jakuba w granicach obszaru 
lokacyjnego Starej Częstochowy

Szpital-przytułek przy kościele św. Jakuba funkcjonował poza obszarem 
zabudowy staromiejskiej, wśród gruntów uprawnych należących do 
mieszczan częstochowskich, w  granicach obszaru lokacyjnego Starej 
Częstochowy55. Zabudowania szpitalne, kościół i  cmentarz usytuowane 
były w  połowie drogi łączącej Starą i  Nową Częstochowę56. Na wysokości 
kościoła św. Jakuba gościniec wiodący ze Starej Częstochowy, rozchodził 
się w  kierunku zachodnim do klasztoru na Jasnej Górze oraz w  kierunku 
północno-zachodnim w stronę Nowej Częstochowy. Na planie J. Bernharda 
z  1829 roku nie uwidoczniono zabudowań szpitalnych ani obszaru, który 
zajmował przyszpitalny cmentarz. Wydzielonej posesji św. Jakuba nie 

50 Archiwum Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), zesp. 402, sygn. 340–27, Kopia Mapy Miasta Starey Czę-
stochowy w Powiecie Częstochowskim w Obwodzie Wieluńskim w Województwie Kaliskim z ułożoney w Roku 1819, 
wykonana w Roku 1827.

51 A. Szklarz-Habrowski, Topografia szpitala-przytułku…, s. 59–74.
52 Zobacz legendę na Planie Sytuacyjnym Miasta Starej Częstochowy…, APŁ w zesp. 609, sygn. 184.
53 Numer posesji 304 nie został odnotowany na planach J. Bernharda. Można go dokładnie wskazać, posługując się 

oznaczeniami naniesionymi na sąsiadujące grunty nr 303/276 oraz nr 305/341. Pomocna staje się także kolejność 
zapisów zastosowana w Rejestrze pomiarowym Miasta Starej Częstochowy, APŁ, zesp. 1, sygn. 293b, s. 25.

54 APŁ, zesp. 1, sygn. 293b,  Regestr pomiarowy miasta Starey Częstochowy, s. 23.
55 J. Borowska-Antoniewicz, Urbanistyka i rozwój przestrzenny, [w:] Częstochowa. Dzieje miasta i Klasztoru Jasnogór-

skiego. t. 1, Okres staropolski, Częstochowa 2002, s. 449–451.
56 „Dziennik Departamentu Kaliskiego”, Nr 25, 8 VI 1809, s. 222.
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przyporządkowano także numeracji, zaś budynek samego kościoła otrzymał 
symbol litery „K”. Rozdroże ukazano jako teren przeznaczony pod budowę 

„Rynku Świętego Jakuba” z  usytułowanym centralnie, dość rozlegle 
ogrodzonym, orientowanym budynkiem kościoła. W  jego sąsiedztwie 
oznaczono nowe parcele, rozmierzone wokół projektowanej alei Panny Maryi. 
Na uregulowanym placu, naprzeciw kościoła św. Jakuba, rozpoczęto w 1826 
roku budowę ratusza – nowej siedziby władz połączonej Częstochowy57. 

Według wcześniejszej o  dekadę mapy F. Chądzyńskiego posesja przy 
kościele św. Jakuba obejmowała rozległy obszar sięgający na zachód aż do 
granicy gruntów Starej i  Nowej Częstochowy (obecnie okolica skrzyżowania 
ul. K. Pułaskiego z ul. K. Szymanowskiego). Zachodni kraniec działki, leżący 
pod wzgórzem jasnogórskim, oznaczono literą „C”, wschodni – wypadający 
na rozdrożu przy zabudowaniach kościoła i szpitala – literą „D”. Ukazana na 
mapie posesja kościelna miała kształt podłużnego, prostokątnego pasa. Przy 
jego krańcu, oznaczonym literą „D”, rozchodziła się, obejmując terytorium 
zajmowane przez cmentarz i dawny szpital-przytułek. 

Grunt bezpośrednio przylegający do szpitala i  kościoła, odgrodzono od 
pozostałej części posesji. Źródła kartograficzne i  ikonografia, począwszy 
od XVII-wiecznych sztychów Jana Bensheimera i  J.A. Gorczyna akcentują 
istnienie wokół kościoła zwartych obwarowań. Mury, ciasno opasające 
zadrzewione terytorium kościoła, postawiono na niewielkim wzniesieniu, 
górującym nad okolicą58. Najprawdopodobniej tuż za ogrodzeniem znajdował 
się przykościelny cmentarz przeznaczony dla zmarłych pensjonariuszy szpitala.

3. Szpital-przytułek przy kościele parafialnym św. Zygmunta w  Starej 
Częstochowie

Szpital znajdował się na posesji o numerze katastralnym 94 przy ul. Targowej59, 
po regulacji w 1823 roku nr 96. Był zakładem opiekuńczym zlokalizowanym 
w centrum miasta, blisko rynku miejskiego, kościoła i cmentarzy parafialnych 
(św. Zygmunta i św. Krzyża) oraz dróg publicznych o lokalnym (do sąsiedniej 
Nowej Częstochowy i św. Barbary) oraz ponadlokalnym charakterze (traktów 
warszawskiego i  krakowskiego). W  1823 roku zabudowania szpitalne nie 

57 A. Jaśkiewicz, Ratusz częstochowski. Siedziba Muzeum Okręgowego, Częstochowa 1992, s. 5; E. Sitek, Rozwój urba-
nistyczny Częstochowy..., s. 60.

58 Badania archeologiczne z 2011 r. wykazały, że teren położony wokół kościoła św. Jakuba był niecką. Okresowo 
zagłębienia wypełniały się wodami opadowymi, blokowanymi przez gliny zwałowe zalegające poniżej pierwot-
nej warstwy próchnicznej, tworząc teren podmokły. I. Młodkowska-Przepiórowska, Dokumentacja z badań ar-
cheologicznych (w formie nadzoru archeologicznego). Częstochowa – Pl. Wł. Biegańskiego, maszynopis ze zbiorów  
I. Młodkowskiej-Przepiórowskiej, Częstochowa 2001, s. 13.

59 Posesje zlokalizowane przy obecnej ul. Krakowskiej były wielokrotnie określane jako leżące przy ul. Targowej. Pro-
blem wymaga osobnych studiów; zob. np. adres cmentarza św. Krzyża podany w wizytacji kościoła parafialnego 
przeprowadzonej przez dziekana M. Zegalskiego w 1820 r.; AACz, sygn. KK 146, Akta Konsystorza Foralnego 
Piotrkowskiego tyczące się kościoła filialnego imienia Maryi [mariawitek] w Częstochowie, s. 9.
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istniały, a plac do nich należący pozostawał pusty. Posesja szpitalna kształtem 
zbliżona do prostokąta, zorientowana była równoleżnikowo. Z  dwóch 
stron ograniczały ją drogi – od wschodu dawna droga królewska60 (styk ul. 
Krakowskiej z  ul. Warszawską), za którą vis à vis znajdowało się główne 
wejście do kościoła parafialnego. Od zachodu plac ograniczała niewielka 
ulica „tylna” (dziś ul. B. Joselewicza), oddzielająca grunty szpitalne od posesji 
należącej do małżonków Ignacego i  Elżbiety Bolestów61. Od północy plac 
szpitalny sąsiadował z  murowanymi zabudowaniami majstra krawieckiego 
Franciszka Pietrzyckiego (Pietrzykowskiego) i  jego żony Marianny z Malców 
Domańskiej62, o  numerze katastralnym 95 (regulacyjnym 97)63. Od południa 
zaś posesja graniczyła z  rozległym cmentarzem parafialnym, pośrodku 
którego stała murowana kaplica św. Krzyża64. Dziś posesja dawnego szpitala 
parafialnego znajduje się pod nawierzchnią jezdni na placu I. Daszyńskiego, 
uchodzącej w kierunku ul. Ogrodowej.  

4. Szpital-przytułek w  Nowej Częstochowie (przy kaplicy Pana Jezusa 
Konającego)

Dokładne usytuowanie budynku szpitalnego i  kaplicy wskazuje po raz 
pierwszy plan Nowej Częstochowy sporządzony w  1823 roku przez Jana 
Bernharda. Przy północnej pierzei rynku (noszącego wówczas zbiorczy adres 
ul. Wieluńskiej) znajdowała się posesja szpitalna o numerze katastralnym 66, 
którą geometra skorygował na nr 69. Przed budynkiem szpitalnym ukazanym 
na planie kwadratu, oznaczonego kolorem szarym, funkcjonowała drewniana 
kapliczka pw. Pana Jezusa Konającego – oznaczona kolorem purpurowym. 
Budynki szpitalne zbudowano w  linii zabudowy równoległej do północnej 
pierzei rynkowej. Dokumentacja aktowa do planów J. Bernharda informuje, 
że szpital miejski nowoczęstochowski sąsiadował od zachodu z  posesją  
nr 67 (nr regulacyjny 70), należącą do Jana Kozłowskiego. Od wschodu zaś 
z  nieruchomościami należącymi do Andrzeja Sznaydera. Między posesjami 
66/69 a  67/70 przebiegała nieistniejąca obecnie ulica ze wsi Biała. Przed 
kaplicą szpitalną znajdował się punkt jej przecięcia z  traktem biegnącym od 
strony przedmieścia św. Rocha.
 
 

60 J. Borowska-Antoniewicz, Urbanistyka i rozwój przestrzenny..., s. 461.
61 D. Złotkowski, „Wiedząc dobrze to z wyroków Boga Najwyższego, iż kto się rodzi, umierać musi”. Testamenty z pierw-

szej połowy XIX wieku w świetle akt notariuszy częstochowskich, część II, Częstochowa 2006, s. 288– 289.
62 Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej (dalej: AACz), sygn. KM 3332, rok 1817, akt 89-za-chrz, k. 97.
63 D. Złotkowski, „Wiedząc dobrze to z wyroków Boga Najwyższego(…)”, s. 24.
64 O zwyczaju lokalizowania parafialnych szpitali-przytułków na terenie lub w pobliżu cmentarzy: M. Surdacki, 

Opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku, Lublin 2005, s. 167.
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5. Lazaret żydowski w Starej Częstochowie

Źródła metrykalne przyniosły pierwsze informacje o  konkretnych 
domach, w  których umierali podopieczni żydowskiego lazaretu. Niestety 
trudno obecnie ustalić, czy były to budynki zlokalizowane na jednej posesji, 
czy każdy z  odnalezionych numerów (54, 144, 254), dotyczył domu w  innej 
lokalizacji. Na przestrzeni lat 1809–1823 istniały co najmniej trzy równoległe 
systemy numerowania gruntów w  Starej Częstochowie. Z  korespondencji 
Prokuratury Królestwa Polskiego z  Komisją Rządową Spraw Wewnętrznych 
i  Duchownych, dotyczącej sporu o  zasięg placu bożniczego, dowiadujemy 
się o  dwóch nierozpoznanych dotychczas systemach numeracji gruntów, do 
których brak niestety źródeł. Pierwszy sporządzony został w  1809 roku na 
mapie geometry Sznajdera, „obejmując szczegółowe place i własności każdego 
mieszkańca miasta Starej Częstochowy”, drugi jest niedatowany, ułożony przez 

„Czarneckiego adiunkta Jeometrę przy Kommissyi Rządowej Przychodów 
i  Skarbu, dopełniającej regulacji gruntów i  placów Skarbowych w  mieście 
Częstochowie”65. Numeracja posesji bożniczej podana w  dokumencie, jako 
pochodząca z  planu Czarneckiego, jest tożsama ze stosowaną na planach 
Jana Bernharda w  1823 roku. Pozostaje jeszcze mapa Feliksa Chądzyńskiego 
z  1819 roku, gdzie numery nadano inaczej niż na planach wymienionych 
przez Prokuraturę Królestwa Polskiego, na której posesja z  synagogą i  łaźnią 
otrzymały numer 257. W związku z powyższym na tym etapie badań, nie można 
jednoznacznie wskazać lokalizacji pierwszych żydowskich domów szpitalnych, 
wzmiankowanych w aktach zgonów. 

Próba połączenia numeracji padającej w  metrykaliach z  oznaczeniami 
naniesionymi na kartografię miasta przynosi skutek dopiero przy użyciu 
rejestru katastralnego. Sporządzony w  1818 roku wykaz wymienia pod 
numerem 25466 szpital żydowski, w  którym umierali jego podopieczni, 
wzmiankowani w  aktach zgonu z  1820 i  1823 roku. Jak wynika z  katastru – 
dom szpitalny był drewniany, kryty gontem, o wymiarach około 10 m długości 
x 6,5 m szerokości, o wysokości 2,5 m. Do budynku głównego dostawiona była 
przybudówka, skonstruowana z  tych samych materiałów, długa na ok. 4,5 m, 
szeroka na 5,5 m, o  wysokości 2,5 m. Wysokość opłaty za budynki lazaretu 
żydowskiego wynosiła niezmienne w latach 1819 i 1820 – 3300 złotych. Mimo, 
że plany Starej Częstochowy J. Bernharda posługują się numeracją katastralną 
oraz regulacyjną, nie odnajdujemy na nich posesji oznaczonej numerem 254. 
Komplementarny z planami regestr pomiarowy z 1823 roku, nie wyszczególnia 
posesji szpitala żydowskiego. Numeracja działek leżących przy ul. Garncarskiej 
kończy się na numerze 252 i jest kontynuowana dopiero od numeru 25667.

65 AGAD, zesp. 190, CWWKP, sygn. 1542, Akta gminy żydowskiej w Starej Częstochowie w województwie kaliskim,  
s. 250.

66 APCz, zesp. 1, sygn. 298, Katastr Miasta Starey Częstochowy, s. 75.
67 APŁ, zesp. 1, sygn. 293b, mikr. 121352, Regestr pomiarowy miasta Starey Częstochowy, z 1823 r., s. 19.
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6. Lazaret wojskowy na przedmieściu Świętej Barbary w Nowej Częstochowie

Lazaret wojskowy uruchomiony został w 1807 roku w budynkach klasztoru 
nowicjackiego paulinów w  Nowej Częstochowie, na przedmieściu zwanym 
Święta Barbara. Plan J. Bernharda ukazuje budynki kościoła i  klasztoru 
oznaczone literą „G”. Lazaret usytuowano przy głównym placu przedmiejskim 
św. Barbary, z którego rozchodziły się drogi w czterech kierunkach. Na północ 
do wzgórza jasnogórskiego, na północny wschód do Starej Częstochowy, na 
wschód do wsi Stradomia oraz na południowy zachód – trakt prowadzący do 
wsi Kawodrzy i  dalej w  kierunku Śląska. Do budynku klasztornego zajętego 
przez lazaret przylegał od zachodu XVII-wieczny kościół pw. św. Barbary i św. 
Andrzeja68. Siedzibą lazaretu był budynek klasztoru zaprojektowany na rzucie 
prostokąta z  typowym klasztornym wirydarzem, na który wychodziły okna 
z  otaczającego go z  czterech stron korytarza69. 27 pomieszczeń szpitalnych70 
usytuowano w  miejscu dawnych cel klasztornych, zajmujących dwie 
kondygnacje. Ich okna wychodziły na zewnętrzną stronę budynku – cmentarz, 
ulicę, ogród klasztorny i  łąki. Instytucja wyprowadziła się z  budynków 
nowicjatu św. Barbary w 1814 roku71, a 6 sierpnia 1814 roku przeor jasnogórski 
o. Hilarion Szuffranowicz doniósł podprefektowi o likwidacji lazaretu. Obecnie 
w  budynkach tych znajduje się plebania parafii św. Barbary, prowadzonego 
przez zakon paulinów.

Podsumowanie

Analizując rozmieszczenie domów szpitalnych (uwidocznione na załączonym 
planie), można odnieść wrażenie, że układają się one w  spójną – geometryczną 
całość. Wszystkie częstochowskie zakłady dobroczynne usytuowano w znaczących 
punktach komunikacyjnych. Trzy spośród nich (szpital w Nowej Częstochowie, św. 
Barbary i lazaret wojskowy) egzystowały na obrzeżach osad, w narożnikach placów 
skupiających drogi lokalne i ponadlokalne wchodzące do miast72. Na przecięciu 
traktu wielkopolskiego (z  miast Kłobucka i  Wielunia) z  drogą dochodzącą od 
północy (ze wsi Biała), znajdował się szpital w Nowej Częstochowie. W punkcie 
łączącym drogę północną (ze wsi Kiedrzyna i miasta Działoszyna), trakt warszawski 
oraz drogę północno-wschodnią (ze wsi Jaskrowa i miasta Mstowa) znajdował się 
szpital-przytułek św. Barbary. Lazaret wojskowy istniał w budynku klasztornym, 

68 Przejście łączące klasztor z kościołem – kryty ganek wsparty na arkadzie, znajdujące się na wysokości pierwszej 
kondygnacji, dobudowano w 1896 r.

69 Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria Nowa, t. 6, Miasto Częstochowa…, s. 20.
70 AJG, sygn. 838, s. 7–11.
71 Encyklopedia Kościelna, red. M. Nowodworski, t. XVIII, Warszawa 1892, s. 328.
72 K. Błażewicz, op. cit., s. 9; J. Maroszek, Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta. Z dziejów 

realizacji myśli monarszej między Niemnem a Narwią, Białystok 2000, s. XVI.
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stojącym na przedmiejskim placu łączącym trakt śląski (ze wsi Kawodrzy 
i miasta Lublińca73) z drogą dochodzącą od wschodu (ze wsi Stradomia). Czwarte, 
południowo-wschodnie naroże leżało poza zasięgiem zabudowy miejskiej, 
ograniczone przez meandrujące koryto Warty. Zakładem zlokalizowanym w tym 
kwartale miasta był szpital parafialny św. Zygmunta. Usytuowany w  centrum, 
najbliżej rynku, kościoła i  cmentarzy parafialnych (św. Zygmunta i  św. Krzyża), 
na styku głównych traktów – krakowskiego i warszawskiego.

Zakłady opiekuńcze zlokalizowane były poza centralnym obszarem Starej 
Częstochowy. Za granicą obwałowań miejskich istniał szpital św. Barbary  
i św. Zygmunta, jeszcze bardziej oddalony od staromiejskiego rynku był szpital 
św. Jakuba – położony wśród gruntów uprawnych mieszczan. Zupełnie inaczej 
sytuacja wyglądała w Nowej Częstochowie. Tamtejszy szpital miejski był obok 
ratusza, kaplicy pw. Pana Jezusa Konającego oraz karczmy, jednym z czterech 
charakterystycznych obiektów usytuowanych centralnie, przy głównym rynku 
miasta. Niemniej stopień urbanizacji Nowej Częstochowy ograniczał się do 
zabudowy istniejącej przy frontowych działkach rynku i  ulicach wlotowych. 
Budynek szpitala stał na zapleczu posesji, która od frontu najmowana była przez 
kaplicę Pana Jezusa Konającego. Głębiej znajdowały się już tylko zabudowania 
gospodarcze, ogrody i pola uprawne mieszczan. Lazaret zorganizowany przez 
gminę żydowską także funkcjonował na posesji oddalonej od staromiejskiego 
rynku – być może przy budynku synagogi nad Wartą, być może w południowym 
kwartale miasta, u wylotu ulic Garncarskiej i Nadrzecznej.

Streszczenie

Tekst omawia wyniki badań nad rekonstrukcją położenia geograficznego 
(topografii) szpitali-przytułków w  miastach Starej i  Nowej Częstochowie, 
istniejących na przełomie XVIII i  XIX wieku. Lokalizacja zakładów opisana 
została i  poddana analizie na podstawie najstarszych zachowanych planów 
kartometrycznych autorstwa inż. Jana Bernharda z 1823 i 1829 roku. Istnienie 
dawnych placówek opiekuńczych, ich działalność, chronologia zostały 
udokumentowane z  wykorzystaniem akt metrykalnych, wizytacyjnych 
kościelnych oraz wyników badań archeologicznych.

Słowa kluczowe: szpital, przytułek, topografia, Stara Częstochowa, Nowa 
Częstochowa
 
 

73 E. Sitek, Rozwój urbanistyczny Częstochowy 1815–1914, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Nauki 
Społeczno-Ekonomiczne”, nr 16 (117), 1981, s. 56.
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Summary

The text discusses the results of research on the reconstruction of the 
geographical location (topography) of hospitals-shelters in the cities of Old 
and New Częstochowa, existing at the turn of the eighteenth and nineteenth 
centuries. The location of the plants was described and analyzed based on the 
oldest preserved cartometric plans by Jan Bernhard from 1823 and 1829. The 
existence of former care facilities, their activities and chronology have been 
documented using record files, church visits and the results of archaeological 
research.

Key words: hospital, shelter, topography, Old Częstochowa, New Częstochowa

mgr Amadeusz Szklarz-Habrowski,
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk 

w Warszawie, Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie
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il. 1.  Częstochowa – zbieg ul. Nadrzecznej i ul. Jaskrowskiej, widok współczesny na dawną posesję 
 szpitala-przytułku św. Barbary. Na pierwszym planie obrys fundamentów pierwotnej kaplicy 
 szpitalnej, oznaczony w jezdni ul. Nadrzecznej, grudzień 2019, fot. A. Szklarz-Habrowski.
il. 2.  Częstochowa – skwer na placu Wł. Biegańskiego, widok współczesny na dawną posesję  
 za szpitalem-przytułkiem św. Jakuba. Na drugim planie budynek obecnego kościoła parafialnego  
 św. Jakuba, wybudowanego w 1872 r. jako cerkiew św. Cyryla i Metodego. Pierwotny kościół 
 szpitalny św. Jakuba stał nieco bliżej osi obecnej alei NMP, grudzień 2019, fot. A. Szklarz-Habrowski.
il. 3.  Częstochowa – plac I. Daszyńskiego, widok współczesny na dawną posesję szpitala-przytułku 
 parafialnego św. Zygmunta (kościół widoczny pośrodku). Posesja szpitalna znajdowała się wzdłuż  
 widocznej jezdni na północ od murów dawnego cmentarza św. Krzyża (istniejącego pośrodku placu),  
 grudzień 2019, fot. A. Szklarz-Habrowski.
il. 4.  Częstochowa – Rynek Wieluński, widok współczesny na tyły posesji za kościółkiem p.w. Pana Jezusa  
 Konającego, gdzie stał budynek szpitala miejskiego Nowej Częstochowy. Widoczne po lewej 
 prezbiterium z czerwonej cegły zostało dobudowane w 1925 r., zajmując przestrzeń oddzielającą 
 zabudowania kaplicy od budynku szpitala, grudzień 2019, fot. A. Szklarz-Habrowski.

1. 2.

3. 4.
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il. 5.  Częstochowa – plac między ul. Garncarską 2 a ul. Garncarską 4, tyły ul. Nadrzecznej 5 i 7, widok 
 współczesny na przypuszczalną lokalizację posesji lazaretu żydowskiego, grudzień 2019,  
 fot. A. Szklarz-Habrowski.
il. 6.  Częstochowa – zbieg ul. św. Barbary i ul. św. Augustyna, widok współczesny na budynek dawnego  
 klasztoru nowicjackiego Paulinów przy kościele św. św. Andrzeja i Barbary posesję szpitala-przytułku 
 św. Barbary. Na pierwszym planie obrys fundamentów pierwotnej kaplicy szpitalnej, oznaczony  
 w jezdni ul. Nadrzecznej, grudzień 2019, fot. A. Szklarz-Habrowski.
il. 7.  Plan rozmieszczenia częstochowskich zakładów opiekuńczo-leczniczych na przełomie XVIII i XIX w., 
 źródło: ustalenia własne naniesione na osnowę mapy zamieszczonej przez J. Brauna, Częstochowa, 
 urbanistyka i architektura, Warszawa 1977, s. 25.

Legenda do planu:
1. Szpital-przytułek przy kaplicy/kościele św. Barbary w Starej Częstochowie.
2. Szpital-przytułek przy kościele św. Jakuba na obszarze lokacyjnym Starej Częstochowy
3. Szpital-przytułek przy kościele parafialnym św. Zygmunta w Starej Częstochowie
4. Szpital-przytułek w Nowej Częstochowie (przy kaplicy Pana Jezusa Konającego)
5. Lazaret żydowski w Starej Częstochowie.
6. Lazaret wojskowy na przedmieściu Święta Barbara miasta Nowa Częstochowa

6.

7.

5.



24 Architektura miast vii

rysunek: Bogusław Małusecki
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Ulica Solna jest historyczną nazwą fragmentu współczesnej ulicy Krakowskiej 
w  dzielnicy Kazimierz1. Obszar tej dzielnicy niegdyś stanowił odrębne miasto 
wchodzące w  skład tzw. krakowskiego zespołu urbanistycznego i  posiadał 
bardzo bogatą, średniowieczną tradycję. Miasto znajdowało się na dużej wyspie, 
wymodelowanej spontanicznie przez rozlewiska Wisły, która wraz ze swymi 
odnogami stworzyła szczególnie korzystne warunki osadnicze. Przez wyspę 
przechodziły stare trakty handlowe2, które zmuszone były omijać liczne miejsca 
podmokłe, rozlewiska czy jeziora. Są one widoczne jeszcze dzisiaj w  różnych 
punktach topograficznych, jak chociażby sadzawka św. Stanisława czy wyraźnie 
zarysowane zagłębienie w  terenie za Starą Synagogą3. Ślady zorganizowanej 
obecności człowieka w tym miejscu poprzedzają akt lokacji miasta Kazimierz4 
i koncentrują się wokół co najmniej trzech obiektów sakralnych, znajdujących 
się w  różnych częściach wyspy. Były to poświadczone źródłowo kościoły:  

1 B. Krasnowolski, Ulice i place krakowskiego Kazimierza. Z dziejów Chrześcijan i Żydów w Polsce, Kraków 1992,  
s. 80‒81.

2 J. Wyrozumski, Dzieje Krakowa. Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992, s. 238.
3 B. Krasnowolski, op. cit., s. 11.
4 J. Rajman, Kraków, zespół osadniczy, proces lokacji, mieszczanie do 1333, Kraków 2004, s. 44‒46.

„Miasto dobra” –  inwestycje o charakterze 
dobroczynnym w okolicach dawnej ulicy Solnej 
w Krakowie w XIX i XX wieku jako kontynuacja 
historycznej tradycji 

Dominik Karcz
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św. Michała Na Skałce, św. Jakuba i  św. Wawrzyńca. Ten ostatni sprawował 
zapewne funkcje duszpasterskie dla, wzmiankowanej już z  końcem XII 
wieku, rycerskiej (potem biskupiej, na końcu królewskiej) wsi Bawół5, która 
ostatecznie znalazła się w  obrębie założonego miasta. Nazwy tych obiektów 
przetrwały w  toponimach późniejszych ulic, poza istniejącym do czasów 
współczesnych kościołem Na Skałce, który zajął istotne miejsce w  panteonie 
narodowych dziejów. 

Wiek XIV przyniósł na tym terenie wielkie zmiany, które stały się początkiem 
ważnego etapu jego historii. Król Kazimierz Wielki w 1335 roku lokował tutaj 
nowe miasto, któremu dał swoje imię. Wkrótce po tym wydarzeniu przystąpiono 
do prac planistycznych osady, wytyczając wedle standardów magdeburskich 
regulacji centralnie usytuowany duży rynek (niewiele mniejszy od rynku 
krakowskiego6) i  odpowiednio rozchodzące się od niego ulice, krzyżujące się 
najczęściej pod kątem prostym. W planie lokacyjnym z XIV wieku pojawiło się 
również miejsce na potężne, gotyckie świątynie fundowane przez monarchę, 
kościoły św. Katarzyny i  Bożego Ciała. Szybko stały się one widocznym 
elementem w  krajobrazie miasta, a  ich rozmiar i  wystrój czytelnym wyrazem 
ambicji i bogactwa kazimierzowskiego patrycjatu. Miasto zostało powiększone 
o  tereny rolnicze, ze wspomnianą już wsią Bawół we wschodniej części wyspy 
(1340) i  w  tym kształcie otoczono je murami obronnymi. Fortyfikacje te 
posiadały cztery główne bramy (była jeszcze brama Bydlna), których nazwy 
(Krakowska, Wielicka, Bocheńska, Skawińska) podkreślały kluczowe kierunki 
handlowe Kazimierza i oczywiście sąsiedztwo innych ośrodków miejskich. 

Ważną arterię komunikacyjną nowo powstałego miasta stanowiła dzisiejsza 
ulica Krakowska. Składały się na nią cztery historyczne odcinki, a  ostatni, 
południowy nosił nazwę ulicy Solnej, w  XV wieku zmienionej na Wielicką. 
Miało to zapewne mocniej akcentować zobowiązania wobec monarchy w postaci 
podwodów właśnie do Wieliczki. Ulica rozpoczynała się od kazimierskiego 
rynku (Wolnica) i prowadziła do jednej z bram miejskich, bramy Solnej (zwanej 
od XV wieku Wielicką), wspomnianej źródłowo już w 1369 roku7. Nazwa ulicy 
funkcjonowała nieprzerwanie przez kilka wieków, nawet po integracji Kazimierza 
z Krakowem u progu XIX stulecia. Ostatecznie znikła ona po roku 1880, kiedy 
to pojawia się po raz ostatni w  spisie realności miejskich8. Rok później cały 
odcinek pomiędzy Plantami Dietlowskimi a obecnym korytem Wisły nazywany 
jest już ulicą Krakowską i taki stan rzeczy istnieje do dzisiaj. 

Na przestrzeni blisko pięciuset lat, przy ulicy Solnej (Wielickiej) lub w  jej 
najbliższej okolicy, pojawiło się wiele obiektów architektonicznych, gdzie 
organizowano pomoc dla najbardziej potrzebujących. Na stosunkowo niewielkiej 

5 J. Wyrozumski, op. cit., s. 244‒245.
6 Michał Rożek, Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa, Warszawa‒Kraków 2000, s. 411.
7 B. Krasnowolski, op. cit., s. 81.
8 Ibidem, s. 82.
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przestrzeni znalazły tu miejsce nie tylko zgromadzenia zakonne, szczególnie 
zainteresowane niesieniem wsparcia biednym, chorym, uwięzionym, ale także 
instytucje pomocowe, takie jak szpitale, noclegownia czy dom opieki społecznej, 
budowane ze środków prywatnych i publicznych. 

Nawet na tle tak bogatej kultury Krakowa jest to ewenement, zwłaszcza 
jeżeli uwzględnimy niewielką odległość pomiędzy poszczególnymi budowlami 
i wyraźną konsekwencję, z jaką będą się one pojawiać. Rodzi to pytanie o fenomen 
dawnej ulicy Wielickiej i jej okolicy. Czy było to wynikiem przypadku, czy może 
istniał jakiś czynnik, który sprawił, że właśnie tu skupiła się lokalizacja tak wielu 
obiektów o charakterze dobroczynnym. 

Wszystko zaczęło się od decyzji rady miejskiej Kazimierza w 1443 roku, by 
u wylotu ulicy Wielickiej, już za murami i bramą miejską ulokować Szpital św. 
Leonarda przeznaczony dla osób chorych na trąd9. Znamy darczyńców nowo 
powstałego leprozorium, którymi byli niejaki Hańcza z  Rogowa oraz biskup 
krakowski Jan Gruszczyński, współpracownik dwóch polskich monarchów. 
Nie dziwi więc fakt, że placówka uzyskała w  późniejszym okresie formalne 
potwierdzenie swoich nadań dokumentem kancelarii króla Kazimierza 
Jagiellończyka10. Wkrótce zadbano także o potrzeby duchowe chorych, żyjących 
przecież w długotrwałym cierpieniu i ciągłej świadomości zbliżającej się śmierci. 

W  roku 1447 przy szpitalu powstaje kościół św. Leonarda, w  którym 
sakramentalną posługę sprawować będą kapłani z pobliskiej fary Bożego Ciała, 
dla której stanie się on kościołem filialnym11. Miał to być obiekt drewniany12, 
przeznaczony na potrzeby duszpasterskie chorych. Można domniemywać, że 
umiejscowiono go w  pewnej odległości od samego szpitala, być może bliżej 
koryta Wisły, gdyż jej niebezpieczne sąsiedztwo będzie mu stale zagrażać. 
Powodzie regularnie naruszały konstrukcje budowli i ostatecznie w roku 1700 
zniszczyły ją tak poważnie, że cztery lata później zdecydowano się, ze względów 
bezpieczeństwa, obiekt rozebrać13. Kompleks szpitalny funkcjonował w  tym 
miejscu jeszcze przez ponad sto lat i  ostatecznie został zlikwidowany dopiero 
w  1818 roku, w  zupełnie innych już realiach politycznych czasów Wolnego 
Miasta Krakowa.  

W  przeciwieństwie do szpitala dla trędowatych oraz drewnianego kościoła 
św. Leonarda, po których nie zastały żadne widoczne materialne ślady, kolejny 
interesujący nas przykład architektury w tym kwartale miejskim istnieje po dziś 
dzień. Jest nim klasztor i kościół zbudowany przez Zakon Przenajświętszej Trójcy, 
którego członków nazywano trynitarzami. Pojawiają się oni przy ówczesnej 
ulicy Wielickiej w  trudnym okresie historycznym, jakim w  dziejach Polski 
był wiek XVII. Kazimierz stanowił wówczas jeszcze odrębne wobec Krakowa 

9 Encyklopedia Krakowa, Warszawa‒Kraków 2000, s. 960.
10 Ibidem, s. 960
11 M. Rożek, op. cit., s. 433.
12 Encyklopedia Krakowa, op. cit., s. 451
13 Ibidem, s. 451.
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miasto i  został głęboko doświadczony prowadzonymi przez Rzeczpospolitą 
wojnami. Szczególnie dotkliwa była katastrofa potopu szwedzkiego14, kiedy to 
zdewastowano znaczną część miejskiej zabudowy, włączając w to kościoły (sam 
Karol X Gustaw Waza kwaterował w  klasztorze Kanoników Laterańskich przy 
kościele Bożego Ciała). Zniszczenia sprawiły, że na sporych przestrzeniach, 
gęsto wcześniej zabudowanych, powstały pustki osadnicze, wypełniane mozolnie 
dopiero w wieku XX15. Po ustąpieniu Szwedów, w drugiej połowie stulecia, miasto 
powoli zaczyna się odbudowywać. Jednak możliwości inwestycyjne w  obliczu 
olbrzymiego kryzysu ekonomicznego i społecznego posiadają wówczas głównie 
zakony, co ilustruje właśnie działalność trynitarzy. 

Samo zgromadzenie powstałe pod koniec XII wieku, założone zostało 
przez Jana z  Mathy oraz Feliksa Valois. Zgodnie z  hagiograficzną tradycją 
Jan miał przeżyć wizję16, w  której zobaczył Chrystusa z  niebiesko-czerwonym 
krzyżem i  dwiema postaciami skutymi w  łańcuchy. Dlatego głównym celem 
nowego zgromadzenia stał się wykup lub wymiana jeńców chrześcijańskich 
z muzułmańskiej czy pirackiej niewoli. Zdarzało się, że trynitarze wobec braku 
środków finansowych, sami oddawali swoją wolność w zamian za wypuszczenie 
porwanych. Ich charyzmat, obejmujący upominanie się o  ludzi zapomnianych, 
żyjących bez poczucia nadziei na zmianę losu, dobrze koresponduje ze 
wspomnianą wcześniej działalnością pobliskiego szpitala dla trędowatych. 

Idee trynitarskie odżyły w  okresie nowożytnym, zwłaszcza w  Europie 
centralnej i wschodniej, która narażona była na intensywną presję militarną ze 
strony państw niekatolickich, takich jak Turcja, Moskwa czy Szwecja. Problem 
wykupu jeńców z niewoli, także innowierczej, stał się tematem bardzo aktualnym 
również w Polsce. Dzięki wsparciu króla Jana III Sobieskiego pierwsi zakonnicy 
pojawili się we Lwowie (1685), a trzy lata później przybyli do Krakowa, znajdując 
początkowo miejsce przy klasztorze Dominikanów. Wkrótce jednak za zgodą 
biskupa Jana Małachowskiego17 przenieśli się na ulicę Wielicką w podkrakowskim 
Kazimierzu (1689).

Dzięki prywatnym donatorom (Józef Lubowiecki, Jan Lutecki, Andrzej 
Rynth, rodziny Cieszkowskich i  Boniszewskich) zakon został z  końcem XVII 
wieku właścicielem czterech sąsiadujących ze sobą kamienic18. W jednej z nich 
powstała kaplica, na miejscu innej imponujący kościół, a  kolejne, od strony 
północnej przylegające do świątyni, zostały włączone do zwartego kompleksu 
klasztornego z  wewnętrznym wirydarzem. Choć jego wschodnie skrzydło jest 
skromne i parterowe, to cały obiekt, jak można przypuszczać, w pełni zaspakajał 
potrzeby bytowe i religijne braci zakonnych. 

Wzniesione budynki (1741–1758) trwale zmieniły wygląd ulicy Wielickiej, 

14 J. Bieniarzówna, J.M. Małecki, Dzieje Krakowa. Kraków w dziejach XVI‒XVIII, Kraków 1984, s. 368.
15 J. M. Małecki, Historia Krakowa dla każdego, Kraków 2007, s. 136.
16 ks. W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Warszawa 2005, s. 799.
17 M. Rożek, op. cit., s. 433‒444.
18 B. Krasnowolski, op. cit., s. 85‒86.
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zwłaszcza fasada kościoła św. Trójcy. Stanowi ona w  skali kraju jeden 
z najbardziej udanych projektów wtopienia późnobarokowej świątyni w wąską 
ulicę. Początkowo jednak prace szły mało dynamicznie i z przerwami, bo choć 
rozpoczęto je w  1741, kościół konsekrowano dopiero w  1758 roku. Warto 
poświęcić mu choć kilka zdań, stanowi on bowiem w  dzisiejszym Krakowie 
jedną z  najciekawszych realizacji autorstwa Franciszka Placidiego. Włoski 
architekt zastosował rozwiązania, jakie już wcześniej zdobyły powszechne 
uznanie poza granicami Rzeczpospolitej, gdzie od dekad barok coraz bardziej 
ewoluował ku dynamicznym formom. Franciszek Placidi doskonale rozumiał 
te tendencje, w  końcu za swego mistrza uważał Francesco Borrominiego19, 
jednego z  najbardziej nowatorskich architektów włoskich pierwszej 
połowy XVII wieku. Projekt kościoła dla trynitarzy musiał uwzględnić 
liczne ograniczenia wynikające z  miejsca lokalizacji inwestycji: pośrodku 
wzniesionych wcześniej budynków, przy ulicy niewielkiej szerokości20, 
pomiędzy dwoma architektonicznymi dominantami; gmachem ratusza 
z  jednej strony oraz bramą w miejskich obwarowaniach z drugiej. Proporcje 
fasady zostały jednak bardzo dobrze wkomponowane w  zastany krajobraz 
między innymi poprzez falisty kształt21 zwężający się ku górze w  postaci 
wieży. Wzmocniło to wrażenie lekkości, redukując znacznie ciężar bryły. Do 
tego zaprojektowane pilastry i  gzymsy fasady mają charakter rozwiązania 
kulisowego22, które sprawia, że patrząc na kościół od strony ulicy, poszczególne 
jej części odsłaniają się po kolei w miarę zbliżania do wejścia świątyni. Kościół 
Trynitarzy doskonale zrekapitulował możliwości architektury późnego baroku 
poprzez swą oryginalność i bogactwo nawiązań.

Kilkadziesiąt lat po wybudowaniu klasztoru oraz imponującego kościoła, 
zgromadzenie trynitarzy zostało skasowane (w  roku 1796). Była to decyzja 
administrujących wówczas krakowskim zespołem miejskim władz austriackich, 
podjęta w  ramach wprowadzanych reform oświeceniowych w  monarchii 
Habsburgów. Po ponad stuletniej obecności zakonników w  tym miejscu 
pozostały klasztorne zabudowania, kościół pw. Trójcy Przenajświętszej oraz 
nazwa ulicy Trynitarskiej (stosowana jednak dopiero po 1875 roku23). Sam 
Zakon Przenajświętszej Trójcy rozpoczął działalność w  Polsce ponownie po 
1989 roku, a  w  Krakowie od 2000 roku prowadzi przy ulicy Łanowej ośrodek 
duszpasterski dla zniewolonych nałogami24.

Tymczasem, na ulicy Wielickiej, pojawiło się w XIX wieku nowe zgromadzenie 
– bonifratrów, dobrych braci (lub braci miłosierdzia). Ich obecność w tym miejscu 
wpisuje się w  bogatą tradycję, która niegdyś zapoczątkowana została lokacją 

19 M. Rożek, op. cit., s. 433.
20 B. Krasnowolski, op. cit., s. 12‒13.
21 Encyklopedia Krakowa, op. cit., s. 481.
22 M. Rożek, op. cit., s. 433.
23 B. Krasnowolski, op. cit., s. 155.
24 Encyklopedia Krakowa, op. cit., s. 1007.
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szpitala dla trędowatych, a później utrwalona realizacją misji Jana z Mathy. 
Zakon braci miłosierdzia założony został przez św. Jana Bożego w  XVI 

wieku. Punktem zwrotnym biografii świętego stał się moment pobytu w domu 
dla obłąkanych. Okrutne metody rekonwalescencji, jakie tam stosowano, 
długotrwała izolacja i regularna przemoc fizyczna25 sprawiły, że po opuszczeniu 
szpitala, zdecydował się założyć profesjonalną placówkę, świadczącą pacjentom 
pomoc medyczną i  psychologiczną na innych zasadach. Zasady te miały się 
opierać na miłości bliźniego, empatii i  szacunku wobec cudzego cierpienia, 
podkreślając godność osoby chorego. Już po śmierci Jana Bożego (1550) Pius V, 
w 1572 roku, wydał zgodę na powstanie zgromadzenia zakonnego wcielającego 
w życie jego testament. Wedle zamysłu papieża zgromadzenie miało organizować 
szpitale, gdzie świadczono pomoc medyczną i duchowe pocieszenie najbardziej 
potrzebującym. Do Krakowa dobrzy bracia przybyli w  czasach Zygmunta III 
Wazy26, kiedy to zamożny kupiec, Walerian Montelupi zapisał im w 1609 roku 
kamienicę w pobliżu Rynku, na ulicy św. Jana. Dzięki hojnej donacji Montelupich27, 
powstał klasztor, szpital na dwanaście łóżek oraz kościół św. Urszuli. 

W  1812 roku28, po niemal dwóch wiekach obecności w  centrum Krakowa, 
zapadła decyzja, żeby konwent przenieść do zdewastowanych i  opuszczonych 
od kilkunastu lat zabudowań potrynitarskich przy ulicy Wielickiej na 
obrzeżach miasta (mieściły się tu wówczas magazyny). W  tym bowiem czasie 
Kazimierz został świeżo wcielony do Krakowa, co spowodowało wkrótce 
rozbiórkę pobliskich murów obronnych i  demontaż wspomnianej uprzednio 
Bramy Wielickiej. Nowi gospodarze zorganizowali punkt leczniczy, w  którym 
swoim poświęceniem oraz biegłością w  sztuce medycznej zyskali szacunek 
i  sympatię otoczenia. Warto podkreślić, że opiekowali się chorymi, bez 
względu na ich pochodzenie, przynależność stanową czy religijną. W  niecałą 
dekadę po przeprowadzce działał już na Wielickiej przytułek oraz skromna 
sala dla chorych. Prawdziwą rewolucję przyniósł koniec XIX wieku, kiedy to 
przedsiębiorczy i  energiczny przeor zakonu (od 1891 roku), Laetus Bernatek29 
przystąpił do dużych inwestycji budowlanych. Ten wykształcony w  Wiedniu 
zakonnik, teolog i farmaceuta w jednej osobie, rozbudował klasztor, podnosząc 
jego wschodnie skrzydło o dwa piętra oraz wzniósł przy ulicy Trynitarskiej, do 
tej pory zaniedbanej, czego dowodzą wzmianki o błocie, na jakie narażeni byli 
przechodnie, nowoczesny szpital 30. 

25 W. Zaleski, op. cit., s. 125‒127.
26 Encyklopedia Krakowa, op. cit., s. 78.
27 Jest paradoksem historii, że nazwisko darczyńcy, obecnie kojarzone jest głównie z Aresztem Śledczym, jaki znaj-

duje się przy ulicy dedykowanej właśnie tej rodzinie (Montelupich 7), a nie z jego działalnością filantropijną czy 
ekonomiczną.

28 Encyklopedia Krakowa, op. cit., s. 960.
29 W 2010 roku otwarto kładkę dla pieszych zainstalowaną pomiędzy kazimierskim i podgórskim brzegiem Wisły, 

nazwaną Kładką Ojca Bernatka na pamiątkę przeora klasztoru Bonifratrów. 
30 B. Krasnowolski, op. cit., s. 154‒155.
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Placówka wybudowana została w latach 1898–1906 za pieniądze pochodzące 
ze zbiórek publicznych (370 tys. koron) oraz dotacji państwowych (80 tys. koron)31. 
Te ostatnie niewątpliwie związane były z  faktem, że inwestycja miała uczcić 
pięćdziesięciolecie rządów cesarza Franciszka Józefa. Szpital zaprojektowany 
został przez wybitnego architekta Teodora Talowskiego, posiadającego duże 
doświadczenie zawodowe, obejmujące projekty licznych kościołów, kamienic 
(zwłaszcza bardzo interesujący zespół obiektów przy ulicy Retoryka32) oraz 
budynków publicznych. Potrafił on efektownie łączyć estetykę historyzmu 
z  inspiracjami czerpanymi z  rozwiązań secesyjnych, a  także pomysłowo 
kształtować elementy dekoracyjne. Pośrodku gmachu zaprojektował on centralne 
wejście do szpitala w postaci stylizowanej wieży, która jest jedynym elementem 
obiektu zawierającym łuki ostre. Zdobią ją herby zakonu bonifratrów, Cesarstwa 
Austriackiego, Polski i Krakowa, wykonane przez Stanisława Wójcika, który jest 
także autorem umieszczonej nad portalem rzeźby figuralnej przedstawiającej 
Jana Bożego33. Skrajne części budynku są symetrycznie wyraźniej wyakcentowane, 
co nadaje całości wyraz bardzo uporządkowanej i harmonijnej bryły. 

Nie tylko walory estetyczne i wizualne sprawiły, że inwestycja ta wzbudziła 
w  Krakowie podziw i  uznanie. Szpital stwarzał też bardzo dobre warunki 
dla pacjentów, stając się jedną z  nowocześniejszych placówek medycznych 
w  regionie. Sale dla chorych zostały racjonalnie rozplanowane a  zaplecze 
techniczne obejmowało: wentylację, centralne ogrzewanie, ciepłą wodę 
i oczywiście wysokiej jakości sprzęt. Do tego pracowała tam wykwalifikowana 
kadra lekarska i pielęgniarska, wykonująca swoje zadania z dużą empatią wobec 
chorych, zgodnie z  najważniejszym przesłaniem twórcy zakonu. To wszystko 
sprawiło, że już w 1907 roku podczas cyklicznego Zjazdu Lekarzy Przyrodników 
Polskich zdecydowano o przyznaniu szpitalowi prestiżowej nagrody w postaci 
złotego medalu34. Wyróżnienie to motywowano wzorową organizacją placówki. 
Zasadność tej nagrody została potwierdzona w  kolejnych latach działalności, 
kiedy personel szpitalny z sukcesami opiekował się chorymi na infekcje zakaźne 
(np. podczas epidemii tyfusu w 1918 roku). W czasie Wielkiej Wojny placówkę 
podporządkowano władzom wojskowym, co wymusiło konieczność remontu po 
zakończeniu konfliktu. Pod koniec okresu międzywojennego szpital w ciągu roku 
był w stanie organizować pomoc dla ponad tysiąca chorych, którymi opiekowało 
się nawet sześćdziesięciu bonifratrów35. Działa on do dnia dzisiejszego, choć jego 
losy w ostatnich dekadach stały się odbiciem dynamicznej powojennej sytuacji 
politycznej w  Polsce. W  1949 roku władze komunistyczne doprowadziły do 
jego nacjonalizacji i przekazania pod zarząd miasta. Dotychczasowi gospodarze 
zostali usunięci, a  znakiem nowych porządków stało się odcięcie placówki 

31 Encyklopedia Krakowa, op. cit. s. 960.
32 J. M. Małecki, op. cit.,  s. 213.
33 M. Rożek, op. cit., s. 435.
34 Encyklopedia Krakowa, op. cit., s. 960.
35 Ibidem, s. 960.
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od klasztoru, poprzez zamurowanie istniejącego między nimi przejścia. Jako 
placówka miejska obiekt funkcjonował pod nazwą Szpitala im. Edmunda 
Biernackiego do roku 1997, kiedy to powrócił do zgromadzenia braci miłosierdzia, 
jako pierwszy w Polsce po upadku komunizmu niepaństwowy szpital36. W ciągu 
dziesięcioleci swojej działalności niósł on pomoc wielu chorym i potrzebującym 
opieki, niekiedy nawet bardzo dobrze znanym z działalności publicznej, osobom. 
Leczył się tam między innymi trzykrotny polski premier okresu dwudziestolecia 
międzywojennego Wincenty Witos i  jesienią 1945 roku właśnie tam zakończył 
swoje życie, o czym informuje pamiątkowa tablica na fasadzie budynku.

Zakon bonifratrów, który pojawił się w  drugiej dekadzie XIX wieku na 
dawnej ulicy Wielickiej (stanowi ona od 1881 roku część ulicy Krakowskiej) 
nie był jedynym nowym zgromadzeniem, prowadzącym tu swoją działalność. 
Dosłownie po drugiej stronie ulicy, pod koniec tego samego wieku pojawili 
się albertyni (1888) i  albertynki (1891)37. Wspólnoty założone przez Adama 
Chmielowskiego, znanego pod zakonnym imieniem brata Alberta. Ten dawny 
powstaniec styczniowy i artysta malarz w jednej osobie w roku 1887 przywdział 
habit zakonny38, by już rok później założyć odrębne zgromadzenie, którego 
zadaniem będzie organizowanie wsparcia ludziom społecznie i  materialnie 
wykluczonym. Przez lata sam był w stanie dobrze zorientować się, jak wyglądają 
realia ich życia. Najpierw część swojego pokoju na ulicy Basztowej zaadaptował 
na prowizoryczną noclegownię, a  potem zamieszkał z  bezdomnymi w  tzw. 
ogrzewalni magistrackiej na ulicy Piekarskiej. Było to przytulisko utrzymywane 
ze środków miejskich, założone jeszcze przez zasłużonego burmistrza Krakowa, 
Józefa Dietla. Wkrótce gmina podpisała z  bratem Albertem umowę na 
prowadzenie tego obiektu, określając precyzyjnie jego obowiązki i  możliwości 
pozyskiwania jałmużny dla podopiecznych39. Bardzo szybko okazało się, że 

„biedaczyna z Krakowa” oprócz zdolności malarskich, ma także duże umiejętności 
organizacyjne i z zapałem przystąpi do ciężkiej pracy, która ostatecznie sprawiła, 
że 12 listopada 1989 roku został zaliczony w poczet świętych40. 

W  1892 roku gmina miejska przekazała albertynom także kamienicę przy 
ulicy Krakowskiej 4341 wraz z budynkami przy Skawińskiej 4 i 6. Ta ostatnia ulica 
dochodziła prostopadle do ulicy Krakowskiej. Przeniesiono tam ogrzewalnię 
magistracką, tworząc zwarty kompleks składający się z  czterech budynków 
(czwartym było pomieszczenie gospodarcze na zapleczu kamienicy przy ulicy 
Krakowskiej). Brat Albert urządził w  tym miejscu siedzibę swojego zakonu, 
profesjonalną noclegownię dla bezdomnych, liczne warsztaty działające na 

36 Ibidem, s. 960.
37 Ibidem, s. 12.
38 Z. Kliś, Adam Chmielowski – święty Brat Albert, „Folia Historica Cracoviensia” vol. 15/16 (2009/2010), 

s. 48.
39 Ibidem, s. 48-49
40 W. Zaleski, op. cit., s. 329.
41 M. Rożek, op. cit., s. 432.
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potrzeby ośrodka lub dające podopiecznym szansę zdobycia zawodu. Tereny 
przekazane przez miasto mają swoją ciekawą historię sięgającą jeszcze odległych 
czasów lokacji Kazimierza w XIV wieku.

Budynek przy ulicy Krakowskiej 43 to jednopiętrowa kamienica 
o czteroosiowej klasycystycznej fasadzie42 pochodząca z końca lat 40. XIX wieku. 
Tutaj zorganizowano klasztor zgromadzenia. W  czasach późniejszych (w  1963 
roku) w jednej z sal powstało niewielkie muzeum poświęcone bratu Albertowi43 
oraz galeria z jego obrazami. 

Drugi obiekt przejęty przez albertynów to kamienica zwana Frygosiówką 
(Skawińska 4). Budynek pochodzi z  XVI wieku, czego dowodzą mury 
fundamentów wykonane z  renesansowej cegły. Swoją nazwę zawdzięcza 
jednemu z  właścicieli (żyjącemu w  XVII wieku), Andrzejowi Frygosiowi, 
który według dokumentacji miejskiej był rzeźnikiem44. Budynek ten został 
gruntownie przebudowany w  roku 1684 i  do czasów obecnych właściwie 
niewiele zmieniła się jego architektura. W  czasach brata Alberta urządzono 
tutaj stolarnię oraz politurnię dla kobiet z przytuliska albertynek. W obiekcie 
działała także kaplica. Na piętrze mieściły się natomiast sale dla mieszkańców. 
W  latach 1922‒1924 dom był również miejscem formacji albertyńskich 
nowicjuszy. 

Kompleks obejmował również tak zwaną Marcinkówkę, czyli budynek przy 
Skawińskiej 6. Nazwa kamienicy, podobnie jak Frygosiówki, pochodzi od 
jednego z jej historycznych właścicieli. W budynku kiedyś działała słodownia, 
stajnia a  nawet wozownia. Od połowy XIX wieku jest to ponownie obiekt 
mieszkalny. Decyzją brata Alberta ulokowano tam sale dla podopiecznych 
(również tych przewlekle chorych45) oraz warsztaty, szewski i krawiecki. 

Całości tej swoistej albertyńskiej „republiki dobra” dopełniały nieistniejące 
obecnie zabudowania podłużnego budynku, w którym znajdowały się: piekarnia, 
chlew, a także toalety. Obiekt ten stanowił zaplecze gospodarcze oraz sanitarne 
wszystkich zabudowań i  znajdował się na dziedzińcu przez nie utworzonym. 
W pozyskanych kamienicach zapewniano noclegi, pomoc medyczną, wsparcie 
duchowe, wydawano posiłki. Albertyni zgodnie z  zamysłem swojego twórcy 
mieli dbać, nie tylko o  podstawowe potrzeby przebywających tam ludzi, ale 
także dawać im możliwość nabycia umiejętności, jakie pozwoliłyby im wyjść 
z  bezdomności. Dlatego praca była ważnym elementem pobytu, bo zwykle 
wiązała się ona z  obowiązkami i  uczyła dyscypliny. Zajęcia w  warsztatach, 
zlokalizowanych wewnątrz ośrodka ćwiczyły też kompetencje społeczne, 
zawodowe i porządkowały codzienny rytm dnia. 

Po wojnie władze zdecydowały o przekształceniu ośrodka w Dom Pomocy 
Społecznej. W  takiej formule miejsce to działało do upadku komunizmu. 

42 B. Krasnowolski, op. cit., s. 90.
43 M. Rożek, op. cit., s. 432.
44 B. Krasnowolski, op. cit., s. 139.
45 M. Rożek, op. cit., s. 431.
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Wkrótce potem, od 1991 roku albertyni i  albertynki znowu mogli zostać 
gospodarzami tych budynków. Kontynuują oni swoją pracę społeczną oraz 
dobroczynną do dzisiaj, prowadząc przytulisko i kuchnię dla ubogich.

W wieku XIX w okolicy ulicy Wielickiej pojawiło się jeszcze kilka ciekawych 
inwestycji. Przykładem może być zlokalizowany przy Skawińskiej 8 (a  więc 
tuż obok albertyńskiej Marcinkówki) Szpital Żydowski46. Wybór miejsca nie 
był przypadkowy, bo już od roku 1821 roku, działał tu w  jednopiętrowym 
domu pośród ogrodu, skromny przytułek dla ciężko chorych Żydów. 
Dzięki pożyczkom państwowym i  prywatnym ofiarodawcom (również 
chrześcijańskim) gmina żydowska w  1861 roku rozpoczęła na terenie 
wspomnianego ogrodu starej lecznicy budowę nowoczesnego szpitala. Jego 
gmach zaprojektował Antoni Stacherski47, a  sam budynek powstał w  latach 
1861–1866. Dwupiętrowy obiekt w  stylu modernistycznym szybko stał się 
wielkim powodem dumy gminy żydowskiej, która sama nim zarządzała i  go 
utrzymywała (jedyny tego typu szpital w  Galicji). Do 1914 roku działało tu 
już kilka oddziałów oraz specjalistyczne ambulatoria48, w  tym chemiczno- 

-bakteriologiczne (od 1899 roku). Podczas pierwszej wojny światowej decyzją 
władz austriackich leczono tutaj chorych zakaźnie żołnierzy. W  okresie 
międzywojennym szpital był kilkakrotnie rozbudowywany i  remontowany. 
W tym czasie pojawiło się piętro, okazałe trzypiętrowe skrzydło wschodnie oraz 
bożnica projektu Ferdynanda Lieblinga (ostatnia wybudowana w  Krakowie 
przed wojną). Znakiem charakterystycznym tego miejsca była wówczas 
doskonale wykształcona kadra medyczna, która sprawiała, że z  usług szpitala 
korzystało bardzo wielu pacjentów (w 1935 roku hospitalizowano niemal 2000 
osób), w tym również pewna liczba chrześcijan. Podczas okupacji niemieckiej, 
w  1941 roku placówka została przeniesiona w  granice podgórskiego getta 
(główny obiekt znajdował się przy ulicy Józefińskiej), gdzie świadczono usługi 
medyczne w niezwykle trudnych warunkach jeszcze przez dwa lata. Po wojnie 
budynek przy Skawińskiej 8 ponownie dostosowano do potrzeb medycznych. 
Obecnie znajduje się w  nim II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W  2015 roku na portalu wejściowym 
umieszczono tablicę informującą o  istnieniu w  budynku szpitala żydowskiego 
w latach 1866–1941. 

Później niż szpital przy Skawińskiej, powstał okazały zespół budynków 
użytkowany przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo przy 
pobliskiej ulicy Piekarskiej. Zakon ten dzięki wsparciu finansowemu księżnej 
Marceliny Czartoryskiej49 zakupił tam dom, w  którym w  1876 roku otwarta 

46 B. Krasnowolski, op. cit., s. 139.
47 D. Dejmek, Beit Chaholim przy Skawińskiej, https://dziennikpolski24.pl/beit-chaholim-przy-skawinskiej/ar/2092622 

[dostęp: 9 maja 2017]. 
48 Ibidem.
49 M. Rożek, op. cit., s. 431.

https://dziennikpolski24.pl/beit-chaholim-przy-skawinskiej/
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została Ochronka pw. Niepokalanego Poczęcia50. Kwestia opieki nad sierotami 
stała się wówczas palącym problemem w  Krakowie, gdyż od 7 lat nie działał 
już dom dla podrzutków, skasowany decyzją galicyjskiego Wydziału Krajowego. 
Dzięki kolejnym donacjom i darczyńcom, można było rozbudować infrastrukturę 
(w  latach: 1879, 1884, 1889) wznosząc kolejne obiekty wzdłuż ulicy Piekarskiej. 
Ostatecznie powstał wielki kompleks złożony z klasztoru, kościoła o neogotyckim 
wnętrzu pw. Matki Bożej Niepokalanie Poczętej (projekt Jacka Matusińskiego51), 
ambulatorium, sierocińca, szkoły, a  nawet Domu Pracy. Sieroty najpierw 
uczęszczały do ochronki, później do szkoły, której dydaktyka obejmowała również 
warsztaty techniczne, śpiew, gimnastykę oraz katechezę52. Po skończeniu 18 lat 
opuszczały ośrodek, chyba że chciały pracować w  Domu Pracy, prowadzonym 
przez zgromadzenie. Było to miejsce, w  jakim organizowano pracę zarobkową 
miejscowym oraz dochodzącym podopiecznym, a  także uczono ich zawodu. 
W  ramach Domu Pracy działała pralnia, prasowalnia, hafciarnia, trykotarnia 
i warsztaty tkackie. Zajęcie znajdowały tutaj również ubogie kobiety mieszkające 
na Kazimierzu, dla których była to często jedyna okazja na uczciwy zarobek. 
Asortyment produkowanych w Domu Pracy towarów był bardzo szeroki (kołdry, 
materace, chodniki, kilimy, swetry, pończochy, skarpetki)53 i znajdował odbiorców 
w  gronie bogatych krakowian, którzy w  ten sposób zdecydowali się wspierać 
dzieło zgromadzenia. Stale w ośrodku przebywały osoby z niepełnosprawnością 
umysłową oraz starcy, którymi siostry również się opiekowały (od 1882 roku). 
W 1909 roku zgodnie ze źródłami54 w różny sposób z pomocy klasztoru korzystało 
ok. 400 osób, w  tym znaczna ilość młodocianych. W  roku 1952 sierociniec 
został przejęty przez państwo i przekształcony w Państwowy Dom Dziecka nr 5. 
Ponownie instytucja wróciła pod zarząd zgromadzenia sióstr miłosierdzia w roku 
1998. Obecnie działa tam Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza św. Ludwiki55, 
kontynuująca tradycję sięgającą jeszcze wieku XIX. 

Kończąc, warto na chwilę powrócić na dawną ulicę Wielicką, gdzie w  XV 
wieku pojawił się wzmiankowany na początku tekstu szpital dla trędowatych 
z drewnianym kościołem św. Leonarda. Otóż, interesującym zrządzeniem losu, 
sześć wieków później, prawie w  tym samym miejscu, przy dzisiejszej ulicy 
Krakowskiej 55, zlokalizowano okazały i  nowoczesny miejski Dom Pomocy 
Społecznej. Znajdują w  nim swoje miejsce do życia i  rehabilitacji ludzie 
wymagający stałej, fachowej opieki. Pokazuje to dobitnie, że historia kwartału 
dobroczynności w  okolicach dawnej ulicy Solnej (Wielickiej) wcale nie ma 
zamiaru się zakończyć. 

50 S. Motyka, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo w Polsce (1652–2002), t. 2: Prowincja krakowska. 
Prowincja litewska. Biografie, Kraków 2002, s. 339 

51 B. Krasnowolski, op. cit., s. 123.
52 S. Motyka, op. cit.,  s. 356. 
53 Ibidem, s. 358. 
54 Ibidem, s. 358. 
55 Strona internetowa placówki: www.ddziecka.pl/?historia-domu-dziecka,58 [dostęp: 12 kwietnia 2020].
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Streszczenie

Artykuł opisuje zmiany przestrzenne przy dawnej ulicy Solnej (Wielickiej) 
na krakowskim Kazimierzu. Dzielnica ta niegdyś była oddzielnym miastem, 
lokowanym na wyspie w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego. Główną arterią 
komunikacyjną Kazimierza stała się oś obecnej ulicy Krakowskiej. Współcześnie 
obejmuje ona cztery odrębne odcinki, które dopiero w XIX wieku połączono jedną 
nazwą. Jeden z nich łączył rynek kazimierski z Bramą Wielicką i nazywany był 
ulicą Solną (później Wielicką). Na niewielkim obszarze nawarstwiły się w jego 
otoczeniu liczne interesujące inwestycje budowlane. Ich punktem wspólnym jest 
charyzmat dobroczynności, jaki motywował fundatorów. Już w  średniowieczu, 
poza murami miasta (za Bramą Wielicką), istniał szpital dla trędowatych 
z  drewnianym kościołem św. Leonarda. Ponadto w  okresie nowożytnym 
został zbudowany tu klasztor i  kościół zakonu trynitarzy, który zajmował się 
wykupem jeńców z muzułmańskiej lub pirackiej niewoli. Okres XIX i początku 
XX wieku wzbogacił tradycję tego miejsca o  kolejne budynki, w  których 
organizowano pomoc dla potrzebujących. W  1812 roku kościół i  klasztor 
trynitarzy przejęli bonifratrzy, którzy doprowadzili do budowy, pod koniec tego 
wieku, nowoczesnego szpitala przy ulicy Trynitarskiej. Dzieje się to w  czasie, 
gdy budynki po drugiej stronie ulicy zostały przekazane przez władze Krakowa 
bratu Albertowi, który zorganizował tu kolejny klasztor oraz noclegownię dla 
bezdomnych. Nieopodal powstanie z  kolei, pośród ogrodu, Szpital Żydowski 
wedle projektu Stefana Ertla. Całości inwestycji dobroczynnych w tym kwartale 
miasta dopełnią: rozległy kompleks Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. 
Wincentego à Paulo z  klasztorem, neogotycką kaplicą, ochronką i  szkołą dla 
zaniedbanych dzieci (Piekarska 8–10) oraz powstały w czasach współczesnych 
nowoczesny Dom Pomocy Społecznej (Krakowska 55). Wymienione inwestycje, 
znajdujące się tak blisko siebie, skłaniają do postawienia pytania o  przyczynę 
lokalizacji tylu obiektów o  charakterze dobroczynnym na tak niewielkim 
obszarze. 

Słowa kluczowe: dobroczynność, brat Albert, krakowski Kazimierz, Kraków 

Summary

The article touches upon spatial transformations carried out near the 
then Solna (Wielicka) Street in Cracow’s Kazimierz District which used 
to be a  separate town. In the 14th century it was located on an island by 
Casimir the Great. The axis of the present Krakowska Street came to be 
the main communicating artery of Kazimierz. Today it encompasses four 
different sections which were subsumed under a  common name as late as 
in the 19th century. One of these sections joined the market of Kazimierz to 
the Wielicka Gate and thus constituted the Solna Street (later – Wielicka).  
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Near this street as well as in its vicinity a  lot of interesting architectural 
investments cropped up. Their common denominator was the charisma of charity 
by which the founders were driven. It was already in the Middle Ages that beyond 
the city walls (beyond the Wielicka Gate) there was a leper hospital with a wooden 
church of saint Leonard. Moreover, in the early modern period a  cloister and 
a church of the Trinitarians were erected nearby. The members of this order dealt 
with buying hostages out of Muslims’ or pirates’ slavery. 

The end of the 19th and the beginning of the 20th century enriched the 
tradition of this place with other buildings in which assistance for the poor was 
organized. In 1812 the church and cloister of the Trinitarians were taken over by 
the Brothers Hospitallers of Saint John of God. 

Other charity investments in this quarter include: a vast complex of buildings 
belonging to the Daughters of Charity of Saint Vincent de Paul with a cloister, 
a neo-Gothic chapel, a nursery and a school for neglected children (Piekarska 
Street, no. 8–12) as well as a modern Social Assistance House erected nowadays 
(Krakowska Street no. 55). All the investments which I  have mentioned were 
situated very close to one another. There arises an intriguing question about the 
specific character of this place and the reason for such an accumulation of these 
investments therein over centuries.  

Key words: charity, brother Albert, Cracow’s Kazimierz District, Cracow

mgr Dominik Karcz,
Akademia Ignatianum w Krakowie, 

Wydział Filozoficzny, Instytut Kulturoznawstwa
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il. 1.  Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego, fragment fasady, fot. D. Karcz.
il. 2.  Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego, widok od ulicy Mostowej, fot. D. Karcz.
il. 3.  Szpital Zakonu Bonifratrów, tablica poświęcona premierowi Wincentemu Witosowi, fot. D. Karcz.
il. 4.  Fasada kościoła Bonifratrów (wcześniej Trynitarzy), ul. Krakowska, fot. D. Karcz.
il. 5.  Kościół Bonifratrów oraz zabudowania klasztorne, ul. Krakowska, fot. D. Karcz.

1.

4.

2. 3.

5.
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il. 6.  Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55, fot. D. Karcz.
il. 7.  Gmach dawnego Szpitala Żydowskiego, ul. Skawińska, fot. D. Karcz.
il. 8.  Budynki użytkowane przez Albertynów, ul. Skawińska 4 oraz 6, fot. D. Karcz.
il. 9.  Kompleks Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo, ul. Piekarska, fot. D. Karcz.
il. 10.  Fasada skrywająca neogotycką kaplicę Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej Sióstr Miłosierdzia 
  Wincentego à Paulo, ul. Piekarska, fot. D. Karcz.

6.

9. 10.

8.

7.
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rysunek: Bogusław Małusecki
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W czasach wojen napoleońskich na ziemiach polskich funkcjonowały francuskie 
lazarety, w  których opatrywano oraz leczono rannych i  chorych żołnierzy. Takie 
szpitale znajdowały się między innymi w  Bydgoszczy, a  także w  jej okolicach. 
W  artykule chciałbym omówić proces powstawania i  funkcjonowanie bydgoskich 
lazaretów prowadzonych przez armię napoleońską w latach 1806–18081. 

Historia francuskich szpitali wojskowych w  grodzie nad Brdą rozpoczyna się 
niedługo po wybuchu wojny między Francją i  Prusami. Konflikt ten rozpoczął się 
w  październiku 1806 roku. Był to początek walk toczonych w  ramach IV koalicji 
antyfrancuskiej. 14 października miała miejsce bitwa pod Jeną-Auerstedt, w  której 
wojska napoleońskie pokonały armię pruską. Następnie, 27 października Napoleon 
Bonaparte wkroczył triumfalnie do Berlina. Wkrótce na jego rozkaz do miasta 
przybyli również gen. Jan Henryk Dąbrowski oraz Józef Wybicki. 3 listopada wydali 
oni odezwę wzywającą Polaków do walki u boku cesarza. Tego samego dnia wojska 
napoleońskie zajęły Poznań. J.H. Dąbrowski i J. Wybicki przyjechali tam 6 listopada. 
Wraz z  ich przybyciem w  Wielkopolsce rozpoczęło się antypruskie powstanie.  

1  W artykule nie omawiam historii lazaretu w Fordonie (obecnie dzielnicy, wówczas oddzielnego miasta). Był to 
bowiem szpital samodzielny, niepodlegający kierownictwu w Bydgoszczy.

Francuskie szpitale wojskowe w Bydgoszczy  
w latach 1806–1808 

Krystian Strauss
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12 listopada Francuzi wkroczyli do Bydgoszczy2, gdzie zaczęli organizować wojskową 
opiekę medyczną. Niedługo potem armia napoleońska rozpoczęła walki z  siłami 
rosyjskimi przybywającymi na odsiecz Prusom.

Informacje o  istnieniu lazaretów napoleońskich w  Bydgoszczy w  latach 1806–
1808 można znaleźć w  źródłach drukowanych. Wiadomości te są jednak mocno 
rozproszone. Wzmianki na temat szpitali występują między innymi w korespondencji 
Napoleona Bonaparte3 oraz we wspomnieniach francuskiego ministra policji i księcia 
Rovigo, generała Savary’ego4.

Spośród źródeł niewydanych drukiem niezwykle ważnym materiałem jest raport 
z kampanii w Prusach i Polsce przygotowany przez francuską intendenturę kierowaną 
przez Pierre’a Antoine’a Daru5. Dokument ten zawiera między innymi spis niektórych 
szpitali napoleońskich wraz z ich dokładną statystyką. Warto również zwrócić uwagę 
na kilka aktów zgonu francuskich żołnierzy, którzy zmarli w Bydgoszczy. Znajdziemy je 
w księgach metrykalnych miejscowej parafii katolickiej6. Dokumentami o podobnym 
charakterze są dwa cywilne wypisy zaświadczające śmierć żołnierzy napoleońskich 
w tutejszym szpitalu wojskowym. Akta te przechowywane są w Archiwum Narodowym 
Luksemburga (Archives nationales de Luxembourg)7. Najwięcej informacji na temat 
francuskich lazaretów w  Bydgoszczy odnajdziemy jednak w  artykule medycznym 
Apperçu topographique de la ville de Bromberg, dans le grand duché de Varsovie, avec 
un précis historique des maladies qui ont été observées dans les hôpitaux militaires de 
cette place, et qui ont régné parmi les habitons en 1807. Tekst ten został opublikowany 
w 1809 roku w paryskim czasopiśmie „Journal General de Medicine, de Chirurgie et de 
Pharmacie”8. Jego autorem był pracujący w grodzie nad Brdą francuski lekarz Joseph 
Bourges9. W swoim artykule opisuje on Bydgoszcz, jej mieszkańców, funkcjonowanie 

2  A. Musolff, Heimatliche Sagen und Geschichten aus der Provinz Posen, Bromberg 1911, s. 45.
3  Correspondance de Napoléon Ier. Publiée par ordre de l'empereuer Napoléon III, t. 14, Paris 1863; Ibidem, t. 15, 

Paris 1864; Lettres inédites de Napoléon Ier (an VIII-1815), red. L. Lecestre, t. 1, Paris 1897.
4  A. Savary, Memoirs of the Duke of Rovigo, t. III, Paris 1828.
5  Archives nationales, Fonds Daru (1709–1899), Campagne de Prusse et de Pologne – Rapport général, sygn. 

138AP/109, https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/ [dostęp: 22.01.2020].
6  Księgi metrykalne parafii pw. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. Zgony 1802–1820, https://www.familyse-

arch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSZ5-11RD?mode=g&cat=162323 [dostęp: 22.01.2020].
7  Wypis z aktu zgonu Jeana Raziera, https://crowdsourcing.anlux.lu/f/actesmortuaires/2214/fiche/?&debut=0 

[dostęp: 22.01.2020]; Wypis  z aktu zgonu Nicolasa Clement, https://crowdsourcing.anlux.lu/f/actesmortu-
aires/373/fiche/?&debut=0 [dostęp: 22.01.2020].

8  J. Bourges, Apperçu topographique de la ville de Bromberg, dans le grand duché de Varsovie, avec un précis 
historique des maladies qui ont été observées dans les hôpitaux militaires de cette place, et qui ont régné parmi 
les habitons en 1807, „Journal General de Medicine, de Chirurgie et de Pharmacie”, t. 36, Paris 1809, s. 71–88, 
s. 184–198; artykuł został przetłumaczony z języka francuskiego na polski przez Ewę Witkowską i Agnieszkę 
Wysocką.

9  Joseph Bourges (ur. w 1776 lub w 1777 r. w Castelmoron – zm. 1851 r.) pochodził z rodziny szlacheckiej. 
Uczęszczał do szkoły średniej w Agen. Następnie odbył studia medyczne na Uniwersytecie w Montpellier. 
Po ich zakończeniu wyjechał na praktykę do Paryża. Przebywał tam cztery lata. Po zdobyciu doświadcze-
nia zawodowego wstąpił do armii francuskiej. Początkowo pełnił służbę w lazarecie w Ostendzie. Następnie  
przebywał w Austrii i Prusach. W Bydgoszczy mieszkał najpewniej do początków 1808 r. Następnie służył 
w Warszawie. Pracując na ziemiach polskich, zachorował na tyfus. Do Francji powrócił pod koniec 1810 r. 
Zamieszkał w Bordeaux. W 1812 r. został członkiem miejscowego towarzystwa medycznego. W 1820 i 1833 r.  
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tutejszych szpitali wojskowych oraz sytuację epidemiologiczną panującą w  mieście 
od końca 1806 do początków 1808 roku10. Tekst ten wspominano dotychczas we 
francuskiej oraz niemieckiej literaturze medycznej11. Artykuł Josepha Bourgesa został 
również fragmentarycznie streszczony przez Ernsta Juliusa Gurlta12. Streszczenie 
to stanowi najszerszą wzmiankę o lazaretach napoleońskich w Bydgoszczy w latach 
1806–1808, jaką można znaleźć w dotychczasowej literaturze historycznej. W innych 
pracach istnienie bydgoskiego szpitala lub szpitali było jedynie wzmiankowane13. 

Z chwilą wkroczenia armii francuskiej do Bydgoszczy, Joseph Bourges był około 
trzydziestoletnim lekarzem o kilkuletniej praktyce. Prawdopodobnie przybył on do 
miasta wraz z pierwszymi oddziałami napoleońskimi. Bydgoszcz wybrano wówczas 
na miejsce organizowania lazaretów, ponieważ był to stosunkowo duży ośrodek 
położony nad bardzo ważnym dla logistyki wojsk francuskich kanałem łączącym Brdę 
i Noteć. Armia napoleońska przygotowując sieć lazaretów, przeznaczała na szpitale 
budynki różnego typu. Dwoma podstawowymi czynnikami, którymi kierowano się 
przy wyborze budynków była ich kubatura oraz lokalizacja.

Zgodnie z artykułem Josepha Bourgesa pierwszy napoleoński lazaret w Bydgoszczy 
zorganizowano w  dawnym kolegium jezuickim na Starym Rynku (obecnie ratusz). 
Miały tam panować bardzo trudne warunki. Chorzy spali początkowo na resztkach 
słomy, a  zaopatrzenie dla szpitala było niewystarczające. Joseph Bourges skarżył 
się w  tym kontekście na złą wolę ze strony wyższych oficerów, która pogłębiała 
niekorzystną sytuację. Z  relacji lekarza wynika, że lazaret w  dawnym kolegium 
jezuickim był początkowo jedynym francuskim szpitalem wojskowym w Bydgoszczy14. 
Stoi to jednak w sprzeczności ze wspominanym już raportem z kampanii w Prusach 
i  Polsce opracowanym przez francuską intendenturę. Zgodnie z  tym dokumentem, 
w listopadzie 1806 roku w Bydgoszczy zorganizowano również drugi lazaret. Mieścił 

był jego prezesem. Odznaczony Legią Honorową. Patrz: Nécrologie, „Notice des Travaux de la Société de Méde-
cine de Bordeaux”, Bordeaux 1851, s. 60–63.; Drzewo genealogiczne rodziny Belliard,  https://gw.geneanet.org/
mbelliard?lang=en&iz=75446&p=joseph&n=bourges&oc=4 [dostęp: 22.01.2020].

10  Pojedyncze informacje na temat bydgoskich lazaretów znaleźć można w: N. Gilbert, Tableau historique des 
maladies internes de mauvais caractère qui ont affligé la Grande Armée dans la campagne de Prusse et de Po-
logne et notamment de celles qui ont été observées dans les hôpitaux militaires et les villes de Thorn, Bromberg, 
Fordon et Culm dans l'hiver de 1806 à 1807, le printems et l'été de 1807 suivi de réflexions sur les divers modes 
de traitement de ces maladies adoptés par les médecins français et allemands, Paris 1808.

11  A. Callisen, Medicinisches Schriftsteller-Lexicon der jetzt lebenden Aerzte, Wundärzte, Geburtshelfer, Apotheker 
und Naturforscher aller gebildeten Völker, t. 3, Copenhagen 1830, s. 8–9; Ch. Gaultier de Claubry, En Résponse 
a Cette Question: «Faire connaître les analogies et tes différences qui existent entre le typhus et la fièvre typhoïde 
dans l'état actuel de la science.» (Séance du 27 juin 1835.), „Mémoires de l'Académie de Médecine”, t. 7, cz. 2, 
Paris 1838, s. 14; Idem, De l'identité du typhus et de la fièvre typhoïde, Paris 1844, s. 27–28; A. Pauly, Bibliogra-
phie des Sciences Médicales, Paris 1874, s. 1584.

12  J. Gurlt, Zur Geschichte der internationalen und freiwilligen Krankenpflege im Kriege, Leipzig 1873, s. 171–172.
13  Wzmianki te można znaleźć między innymi w: P. Loraine, Napoleon's campaign in Poland, 1806–7, London 1901, 

s. 25; G. Lechartier, Les services de l'arrière à la Grande armée en 1806–1807, Paris 1910, s. 532; F. Naulet, Eylau 
(8 février 1807). La campagne de Pologne, des boues de Pultusk aux neiges d'Eylau, Paris 2007, s. 38, s. 55; H. 
Kroczyński, Wojsko Polskie na Pomorzu Zachodnim i Krajnie w 1807, Warszawa 1990; informacje o lazaretach 
napoleońskich w Toruniu znajdziemy w: J. Krzyś, Szpitale wojskowe w Toruniu w latach 1806–1813, „Rocznik 
Toruński” 1990, r. 19, s. 211–217. 

14  J. Bourges, s. 79.
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się on w koszarach pruskich huzarów15. W swojej relacji Joseph Bourges przesunął 
powstanie tego szpitala na marzec 1807 roku16. W zestawieniu z dokładną statystyką 
prezentowaną w raporcie intendentury data ta wydaje się błędna.

W pierwszych miesiącach istnienia lazaretów, do Bydgoszczy trafiali przeważnie 
żołnierze wyniszczeni forsownymi marszami. Chorowali zazwyczaj na niedoleczone 
przeziębienie17. Pod koniec listopada 1806 roku w bydgoskich szpitalach przebywało 
ponad 300 żołnierzy. Podobną liczbę odnotowano również miesiąc później. Na 
początku 1807 roku liczba pacjentów zaczęła wzrastać. Pod koniec stycznia 
w bydgoskich lazaretach przebywało ponad 500 wojskowych18.

W lutym 1807 roku, po bitwie pod Pruską Iławą Napoleon Bonaparte planował 
uruchomienie kolejnych szpitali. Placówki te miały powstać w Toruniu, Bydgoszczy, 
Gnieźnie oraz Poznaniu19. W  tym czasie w  grodzie nad Brdą zaczęły pojawiać 
się większe grupy rannych i  chorych żołnierzy. Byli to między innymi wojskowi 
ewakuowani z lazaretów w innych miastach. Pod koniec lutego w bydgoskich szpitalach 
leczono już ponad 840 osób. Wojskowych po amputacjach oraz z otwierającymi się 
ranami umieszczano w  dawnym kolegium jezuickim20. Pojawiły się tam wówczas 
pierwsze przypadki tzw. „zgniłej gorączki” oraz „gorączki szpitalnej” wywołanej 
różnymi zakażeniami. Jej ofiarą padali zarówno żołnierze, jak i członkowie personelu 
szpitalnego. Wśród chorujących znalazł się między innymi organizujący pomoc 
medyczną lekarz nazwiskiem Mourgues21.

W  marcu 1807 roku Bydgoszcz stała się zapleczem dla jednostek 4. Korpusu 
Wielkiej Armii dowodzonego przez marszałka Jeana Soulta22. W tym czasie założono 
trzy nowe lazarety. Pierwszy z nich nazywany „Mostowym” znajdował się na prawym 
brzegu Brdy. Szpital ten mógł mieścić się w  jednym ze spichrzy nad rzeką23. Inny 
lazaret zorganizowano na terenie Wyspy Młyńskiej24. Brak jednak informacji, które 
pozwoliłyby na jego dokładną lokalizację.

Zgodnie z  opisem Josepha Bourgesa, oprócz wspomnianych szpitali założono 
wówczas jeszcze jeden lazaret. Utworzono go w  magazynach położonych poza 
miastem przy drodze do Fordonu. Miejsce to należy identyfikować z zabudowaniami 
folwarku Grodztwo, znajdującymi się w  rejonie dzisiejszego ronda Jagiellonów. 

15  Koszary pruskich huzarów zostały wybudowane w latach 1773–1774. Stały w miejscu dzisiejszej Poczty Głównej, 
od strony ulicy Stary Port. Był to budynek jednopiętrowy o wymiarach około 54 x 12 metrów. Patrz: Stary Port 
11 [w:] Bydgoszcz. Studium historyczno-konserwatorskie, etap 6, Stare Miasto, cz. 1, red. P. Winter, t. XVI, Aneks. 
Wypisy archiwalne, opr. L. Łbik, Bydgoszcz 1997.

16  J. Bourges, op. cit., s. 79.
17  Ibidem, s. 83.
18  Archives nationales, Fonds Daru (1709–1899), Campagne de Prusse…, s. 836–840.
19  11804. – A M. Daru [w:] Correspondance de Napoléon Ier. Publiée par ordre de l'empereuer Napoléon III, t. 14, 

Paris 1863, s. 299.
20  Archives nationales, Fonds Daru (1709–1899), Campagne de Prusse…, s. 842.
21  J. Bourges, op. cit., s. 79–80, s. 83.
22  Ibidem, s. 79.
23  Na prawym brzegu Brdy, przy dzisiejszej ulicy Grodzkiej 2, stał w tym czasie budynek pruskiego lazaretu. Obiekt 

ten był jednak zbyt mały, aby pełnić funkcję tzw. „Szpitala Mostowego”. 
24  J. Bourges, op. cit., s. 79.



45

Powstały one przed 1792 rokiem. Był to kompleks składający się z  trzech dużych 
magazynów oraz stojącego od strony południowej, mniejszego budynku frontowego, 
pominiętego w opisie Josepha Bourgesa. W każdym z dużych magazynów urządzono 
trzy sale. Te na parterach i  pierwszych piętrach mieściły od 70 do 80 łóżek. Na 
drugich piętrach hospitalizowano po około 60 chorych. Łącznie we wszystkich trzech 
budynkach można było przyjąć od 600 do 700 żołnierzy. Był to największy lazaret 
spośród wszystkich funkcjonujących w Bydgoszczy oraz w okolicach miasta. Francuzi 
nazywali go Wielkim Szpitalem. Za każdy z  trzech budynków lazaretu odpowiadał 
jeden lekarz. Żołnierzami z  magazynu wschodniego zajmował się chirurg, major 
Balcer. Budynek północny podlegał doktorowi Mosseaux. Chorymi z  magazynu 
zachodniego opiekował się z kolei sam Joseph Bourges25. 

Stan aprowizacyjny nowo utworzonych szpitali pozostawiał wiele do życzenia. Do 
lazaretów trafiało za mało żywności. Brakowało prześcieradeł, sienników oraz drewna 
na łóżka. Lżej ranni oraz wojskowi powracający do zdrowia byli wtedy umieszczani 
w domach prywatnych26.

W marcu 1807 roku do lazaretów w Bydgoszczy, oprócz żołnierzy napoleońskich 
trafiła również pewna liczba Rosjan. W  obawie przed wybuchem epidemii cesarz 
Francuzów wydał polecenie, aby zostali oni usunięci z  linii ewakuacyjnej wiodącej 
przez miasto27. Zapewne jednak zaraza w  tym czasie w Bydgoszczy już trwała. Nie 
sposób stwierdzić czy rozpoczęła się wśród żołnierzy rosyjskich, czy francuskich. 
Epidemia wybuchła w dawnym kolegium jezuickim. Żołnierze zaczęli chorować na 
tzw. „gorączkę krwotoczną”, którą należy utożsamiać z tyfusem. Z powodu epidemii, 
wspomniany lazaret został czasowo zamknięty oraz objęty kwarantanną28. Pod koniec 
marca najwięcej pacjentów przebywało w  Wielkim Szpitalu. Było tam wówczas aż 
773 wojskowych wymagających leczenia. Ich liczba przekraczała więc zakładaną 
pojemność lazaretu. W  pozostałych szpitalach znajdowało się niemal 400 osób. 
W ciągu miesiąca w Bydgoszczy zmarło wtedy 112 żołnierzy napoleońskich29.

Według relacji Josepha Bourgesa w  kwietniu epidemia panująca w  dawnym 
kolegium jezuickim objęła całe miasto. Mimo zaistniałej sytuacji zaznaczał on, że od 
końca tego miesiąca służba szpitalna i kwestie aprowizacyjne zaczęły funkcjonować 
nieco lepiej. W tym czasie w lazaretach podjęto kilka niesprecyzowanych dokładniej 
prac remontowych. Zdaniem francuskiego lekarza były to jednak działania doraźne, 
które nie mogły przynieść trwałej poprawy sytuacji30.

Na rozprzestrzeniające się choroby, oprócz zwykłych żołnierzy i  mieszkańców, 
zmarło dwóch lekarzy wojskowych, jeden lekarz cywilny, dwóch chirurgów, a także 
wiele osób z  personelu pomocniczego31. Co więcej, zdaniem Josepha Bourgesa 

25  Ibidem, s. 80–81.
26  Ibidem, s. 81.
27  12141. – A M. Daru [w:] Correspondance de Napoléon Ier. Publiée par ordre de l'empereuer Napoléon III, t. 14, 

Paris 1863, s. 511.
28  Ibidem, s. 79.
29  Archives nationales, Fonds Daru (1709–1899), Campagne de Prusse…, s. 844.
30  J. Bourges, op. cit., s. 81, 83.
31  Ibidem, s. 81.
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pracownicy medyczni w dalszym ciągu musieli się zmagać ze złą wolą oraz prywatnymi 
interesami wyższych wojskowych. Przykładem tego zjawiska była jego zdaniem sytuacja 
panująca w  tzw. Wielkim Szpitalu. Zgodnie z  opisem Josepha Bourgesa, na tyłach 
zachodniego pawilonu lazaretu zorganizowano składowisko drewnianych klepek. 
Ich stos, sięgający do wysokości okien pierwszego piętra, zabierał powietrze i światło 
chorym w sali na parterze. Z powodu dużej liczby żołnierzy z tego pomieszczenia nie 
można było zrezygnować. W rezultacie śmiertelność była tam dwukrotnie wyższa niż 
w pozostałych pawilonach32. 

W istniejących warunkach w kwietniu 1807 roku w bydgoskich lazaretach zmarło 
262 żołnierzy. Z kolei pod koniec tego miesiąca w szpitalach znajdowało się ponad 
1100 wojskowych. W maju w lazaretach odnotowano 170 zgonów, natomiast liczba 
pacjentów u progu czerwca osiągnęła poziom ponad 1400 osób33.

W  tym czasie zgodnie z  wcześniejszym poleceniem Napoleona Bonaparte34 
w okolicach Bydgoszczy zorganizowano osobny duży szpital przeznaczony dla żołnierzy 
ze świerzbem oraz chorobami wenerycznymi. Placówkę tę założono w pobliskiej wsi 
Bartodzieje35. Według  opisu Josepha Bourgesa budynek przeznaczony na lazaret był: 

„(…) dość dobry dla tego typu chorób, ale chorzy nie byli w nim izolowani36”.
W  czerwcu 1807 roku w  Bydgoszczy wygasła panująca wśród mieszkańców 

epidemia tyfusu. W  tym samym czasie we francuskich szpitalach wojskowych 
rozprzestrzeniła się wszawica. Odnotowano w  nich również przypadki ospy 
wietrznej. Choroba ta trafiła do Bydgoszczy za pośrednictwem francuskich dragonów, 
skoszarowanych wcześniej w Fordonie lub Solcu Kujawskim37. Zgodnie z  raportem 
intendentury francuskiej, w czerwcu 1807 roku, znacznie wzrosła też liczba żołnierzy 
ewakuowanych do Bydgoszczy z innych miast38. Byli to między innymi wojskowi ze 
szpitali w Gdańsku, Kwidzynie oraz Toruniu. W zaistniałej sytuacji Francuzi podjęli 
decyzję o  przekształceniu lazaretu na Bartodziejach w  duży punkt ewakuacyjny. 
Przebywających tam wojskowych z  chorobami wenerycznymi oraz świerzbem 
skierowano do działającego po kwarantannie szpitala w dawnym kolegium jezuickim39.

Żołnierze ewakuowani do Bydgoszczy byli wówczas transportowani głównie 
barkami. Podróż odkrytymi statkami przy niesprzyjających warunkach klimatycznych 
sprawiała, że śmiertelność wśród rannych oraz chorych była wysoka. Po przybyciu 
do Bydgoszczy na barkach organizowano obchody lekarskie. Badani żołnierze 
często cierpieli na biegunki, które zgodnie z opisem Josepha Bourgesa rozwijały się 
w poważne schorzenia jelit. Wielu wojskowych miało ropiejące rany i opuchlizny. Część 
cierpiała także na męczący kaszel. Umierający oraz ciężko chorzy byli pozostawiani 

32  Ibidem, s. 80.
33  Archives nationales, Fonds Daru (1709–1899), Campagne de Prusse…, s. 846, 848.
34  Lettres inédites de Napoléon Ier (an VIII-1815), op. cit., s. 92.
35  Brak informacji czy chodzi o Bartodzieje Małe czy Bartodzieje Wielkie. Patrz: J. Bourges, op. cit., s. 80.
36  Ibidem, s. 80.
37  Ibidem, s. 84–85.
38  Według relacji Josepha Bourgesa najbardziej intensywna ewakuacja miała miejsce od lipca do pierwszych dni 

sierpnia 1807 roku: Ibidem, s. 85.
39  Ibidem, s. 81.
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w  Bydgoszczy i  transportowani do Wielkiego Szpitala. Pozostałych kierowano 
Kanałem Bydgoskim, a  potem Notecią i  Wartą do Gorzowa Wielkopolskiego oraz 
Kostrzyna, gdzie znajdowały się kolejne duże lazarety. Według Josepha Bourgesa 
ewakuacja była źle przygotowana, a  dla przewożonych żołnierzy często brakowało 
podstawowych racji żywnościowych. Wojskowych przybywających na barkach 
opisywał on jako „prawdziwe trupy” oraz „chodzące szkielety”40. W  czerwcu 1807 
roku w bydgoskich lazaretach oraz w punkcie ewakuacyjnym, zmarło 172 żołnierzy. 
Pod koniec miesiąca w  tutejszych placówkach medycznych przebywało natomiast 
niemal 1400 wojskowych41.  

Pomimo znacznej skali ewakuacji, personelowi medycznemu udało się uniknąć 
przepełnienia w szpitalach. Dzięki temu nie trzeba było umieszczać poważnie chorych 
żołnierzy w domach prywatnych42. 

W lipcu 1807 roku cesarz Napoleon Bonaparte zawarł w Tylży traktaty kończące 
wojnę z Prusami oraz Rosją. Najprawdopodobniej w drugiej połowie tego miesiąca 
fala ewakuacji żołnierzy do Bydgoszczy osłabła. Francuzi zamknęli wówczas punkt 
zbiorczy na Bartodziejach. Mimo pewnego ustabilizowania sytuacji, w ciągu miesiąca 
w szpitalach zmarło 212 żołnierzy, a pod koniec lipca w lazaretach wciąż znajdowało 
się ponad 860 wojskowych43.

W sierpniu 1807 roku z Bydgoszczy wycofały się siły 4. Korpusu Wielkiej Armii. 
Ewakuacja większości żołnierzy francuskich sprawiła, że istnienie kilku szpitali stało 
się niepotrzebne. Podjęto więc decyzję o likwidacji większości lazaretów. Pozostawiono 
jedynie Wielki Szpital. Mimo zamykania bydgoskich placówek, w  sierpniu zmarło 
w nich 281 żołnierzy44. Część wojskowych padła zapewne ofiarą dyzenterii. Choroba 
ta szybko rozprzestrzeniła się w mieście, przybierając formę krótkotrwałej epidemii45. 
Pod koniec miesiąca w bydgoskim szpitalu pozostawało 301 żołnierzy46.

We wrześniu do Bydgoszczy trafiła kolejna duża grupa wojskowych 
ewakuowanych z  innych miejscowości. Większość z  nich przechodziła przez 
punkt zbiorczy zorganizowany być może w budynku po zlikwidowanym „Szpitalu 
Mostowym”. Wtedy też do miasta skierowano pewną liczbę chorych żołnierzy 
francuskich, ze stacjonującej pod Toruniem 3. Dywizji Kirasjerów. Cierpieli oni 
na powracającą co kilka dni gorączkę oraz dolegliwości żołądkowe47. We wrześniu 
w Wielkim Szpitalu zmarło ponad 180 żołnierzy, a pod koniec miesiąca znajdowało 
się tam powyżej 500 wojskowych48.

W październiku zlikwidowano punkt ewakuacyjny znajdujący się nad Brdą49. 

40  Ibidem, s. 84, 86.
41  Archives nationales, Fonds Daru (1709-1899), Campagne de Prusse…, s. 850.
42  J. Bourges, op. cit., s. 85.
43  Archives nationales, Fonds Daru (1709–1899), Campagne de Prusse…, s. 852.
44  Ibidem, k. 854.
45  J. Bourges, op. cit., s. 85.
46  Archives nationales, Fonds Daru (1709–1899), Campagne de Prusse…, s. 854.
47  J. Bourges, op. cit., s. 86.
48  Archives nationales, Fonds Daru (1709–1899), Campagne de Prusse…, s. 856.
49  Ibidem, k. 858.
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Od tej pory chorzy i ranni żołnierze z innych miast trafiali tylko do Wielkiego 
Szpitala. W ostatnim kwartale 1807 roku wśród wojskowych panowały głównie 
choroby nieżytowe. Pojawiały się też przypadki powracającej gorączki, zapalenia 
płuc oraz biegunki50. 

W tym czasie liczba żołnierzy przebywających w bydgoskim szpitalu stopniowo 
spadała. Pod koniec października były to 262 osoby, miesiąc później 243, a  pod 
koniec grudnia 1807 roku w szpitalu znajdowało się 183 pacjentów. Równocześnie 
zmniejszała się liczba zgonów. W  październiku w  bydgoskim lazarecie zmarło 113 
żołnierzy, a w kolejnych dwóch miesiącach odpowiednio 48 i 2851.

Od stycznia 1808 roku liczba pacjentów we francuskim szpitalu nie przekraczała 100 
osób. Lazaret był w tym czasie wygaszany. Być może w ostatnich tygodniach istnienia 
placówka została przeniesiona do innego budynku. Szpital funkcjonował do kwietnia 
1808 roku. Na początku tego miesiąca znajdowało się w nim 27 ostatnich żołnierzy52.

W latach 1806–1808 w napoleońskich lazaretach w Bydgoszczy zmarło łącznie 
około 1700 żołnierzy. W  aktach metrykalnych miejscowej parafii katolickiej 
odnajdujemy zaledwie kilka aktów zgonu francuskich wojskowych53. Żołnierze 
ci zostali pochowani na cmentarzu przy starym kościele pw. Świętej Trójcy na 
Przedmieściu Poznańskim54. Miejsce pochówku niemal wszystkich wojskowych 
pozostaje nieznane. Można przypuszczać, że przynajmniej część z nich spoczęła na 
nieistniejącym pruskim cmentarzu wojskowym, który znajdował się w  okolicach 
Brdy przy dzisiejszej ulicy Żupy55. 

Spośród wszystkich napoleońskich lazaretów funkcjonujących w  Bydgoszczy 
w  latach 1806–1808 znamy dokładną lokalizację trzech. Szpitale te miały charakter 
tymczasowy. Budynki wykorzystywane jako lazarety nie były przystosowane do 
pełnienia funkcji medycznej. Panowały w  nich bardzo złe warunki higieniczno-
sanitarne. W ich wyniku żołnierze przebywający w lazaretach bardzo często cierpieli 
na tzw. „gorączkę szpitalną”. Zgodnie z relacją Josepha Bourgesa dużym problemem 
było też to, że prawie wszystkie pomieszczenia dla chorych były źle wentylowane56. 
W  tym kontekście należy wspomnieć o  przykładzie lazaretów w  Toruniu. Na 
napoleońskie szpitale wojskowe zamieniono tam między innymi spichrze. Z powodu 
słabego dostępu światła oraz powietrza Francuzi zażądali, aby poszerzono w  nich 

50  J. Bourges, op. cit., s. 86.
51  Archives nationales, Fonds Daru (1709–1899), Campagne de Prusse…, s. 858, 860, 862.
52  Ibidem, k. 870.
53  Księgi metrykalne parafii pw. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. Zgony 1802–1820, https://www.familysearch.

org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSZ5-11RD?mode=g&cat=162323 [dostęp: 22.01.2020].
54  Świątynia i cmentarz istniały do 1829 roku. Dziś w ich miejscu wznosi się kościół pod tym samym wezwaniem 

oraz budynki parafialne zaprojektowane przed I wojną światową przez Rogera Sławskiego. Patrz: G. Klause, 
Kościół pw. św. Trójcy w Bydgoszczy – dzieło Rogera Sławskiego, „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Byd-
goszczy i Regionu” 2008, z. 13, s. 43–66.

55  Patrz: Bromberg. - Specieller Plan der Königl. preuss.-an der Brahe-Flus liegenden Handlungs und Haupt-Stadt 
Bromberg in Netzdistricte, nebst ihrer umliegenden Gegend im Jahr 1800, mit der Busole nach Schritte / aufge-
nommen und gezeichnet durch den Lieutenant von Lindner – Gallica – Bibliothèque nationale de France, https://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8445982p.r=bromberg?rk=21459;2 [dostęp: 22.01.2020].

56  J. Bourges, op. cit., s. 184.
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okna i  założono wentylację57. Można przypuszczać, że podobne prace, najpewniej 
w bardziej ograniczonym zakresie, miały miejsce również w grodzie nad Brdą. 

Użytkowanie bydgoskich budynków jako lazaretów prowadziło do ich nieuchronnej 
degradacji. Jaskrawym przykładem tego zjawiska było dawne kolegium jezuickie. 
Po opuszczeniu go przez Francuzów budynek znajdował się w  bardzo złym stanie 
technicznym. Zgodnie z opisem zamieszczonym w „Dzienniku Doniesień Rządowych 
i  Prywatnych Departamentu Bydgoskiego”: „Bywsze Kollegium Pojezuickie 
w  Bydgoszczy (…) leżało po części w  ruinie częścią będąc na Lazaret Francuski 
obrócone, z okien, drzwi, pieców y tym podobnych sprzętów pozbawione58”.

Od maja do sierpnia 1808 roku budynek przeszedł gruntowny remont w związku  
z planami urządzenia tam Szkoły Głównej Departamentu Bydgoskiego. Prefekt Antoni 
Gliszczyński przeznaczył na naprawy 1000 zł. Kolejne 5000 zł wyasygnował na ten 
cel minister spraw wewnętrznych Księstwa Warszawskiego Jan Łuszczewski. Całość 
uzupełniło ponad 10000 zł przekazane przez władze administracyjne i sądowe oraz 
obywateli departamentu bydgoskiego. Odnowiony obiekt został oficjalnie otwarty  
1 września 1808 roku. W  czasie prac od strony ulicy Farnej wybudowano okazałą 
bramę prowadzącą na teren szkoły59.

Niestety nie znamy zakresu zniszczeń w pozostałych budynkach użytkowanych jako 
francuskie szpitale wojskowe. W przypadku koszar, ich pierwotną funkcję przywrócono 
niedługo po opuszczeniu obiektu przez napoleońską służbę medyczną. Budynek ten 
spłonął w grudniu 1864 roku. Pozostałości koszar rozebrano w 1866 roku60.

Kompleks magazynowy przy drodze do Fordonu czyli tzw. Wielki Szpital, niedługo 
po likwidacji lazaretu został prawdopodobnie przebudowany. Połączono wtedy 
południowy budynek frontowy z  pawilonem wschodnim. W  1816 roku kompleks 
opisywano jako dawne magazyny zbożowe. Następnie w  budynkach mieścił się 
Proviantamt (Urząd Prowiantowy). Kompleks przetrwał do drugiej połowy XX wieku.

Istnienie napoleońskich lazaretów w  Bydgoszczy znacząco wpłynęło na życie 
mieszkańców miasta. Odbiło się ono w  negatywny sposób między innymi na 
sytuacji epidemiologicznej. Na przykładzie dawnego kolegium jezuickiego, można 
też stwierdzić, że funkcjonowanie szpitali prowadziło do degradacji poszczególnych 
budynków wykorzystywanych przez francuską służbę medyczną. Napoleońskie szpitale 
wojskowe działające w Bydgoszczy w latach 1806–1808 nie były ostatnimi placówkami 
tego typu funkcjonującymi w mieście. Francuski lazaret ponownie zorganizowano tu 
w drugiej połowie 1812 roku podczas wyprawy Napoleona Bonaparte na Rosję. Nie 
wiadomo jednak gdzie dokładnie się znajdował.
 
 
 

57  J. Krzyś, op. cit., s. 213.
58  Opis Introdukcyi Szkół głównych Departamentu Bydgoskiego, „Dziennik Doniesień Rządowych i Prywatnych 

Departamentu Bydgoskiego” nr 10 z 7 IX 1808, s. 77.
59  Ibidem, s. 78.
60  Stary Port 11, op. cit.
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Streszczenie

W październiku 1806 roku rozpoczęła się wojna pomiędzy Francją i Prusami. Po 
zwycięstwie pod Jeną-Auerstedt i zajęciu Berlina wojska napoleońskie wkroczyły na 
teren ziem polskich. W listopadzie 1806 roku Francuzi opanowali Bydgoszcz. W tym 
czasie armia napoleońska zaczęła organizować w mieście wojskową służbę medyczną. 
Pierwsze dwa szpitale urządzono w dawnym kolegium jezuickim na Starym Rynku oraz 
w koszarach pruskich huzarów przy dzisiejszej ulicy Stary Port. Od grudnia 1807 roku 
Francuzi toczyli walki z armią rosyjską, przybywającą na odsiecz Prusom. Po bitwie 
pod Pruską Iławą do Bydgoszczy zaczęło przybywać coraz więcej rannych i chorych 
żołnierzy. Z tego powodu zwiększono liczbę tutejszych lazaretów. Największym z nich 
był tzw. Wielki Szpital, znajdujący się w  budynkach magazynowych, stojących w rejonie 
dzisiejszego Ronda Jagiellonów. Francuzi przeznaczali na lazarety obiekty o różnym 
przeznaczeniu, niepełniące wcześniej funkcji szpitalnej. Panowały w  nich trudne 
warunki higieniczno-sanitarne. Szpitale były też źle zaopatrzone. Wiosną i latem ranni 
i chorzy żołnierze trafiali do Bydgoszczy głównie na barkach rzecznych. Często byli to 
wojskowi ewakuowani z lazaretów w innych miastach. W lipcu 1807 roku Napoleon 
Bonaparte zawarł z Prusami i Rosją pokój w Tylży. Większość bydgoskich lazaretów 
zlikwidowano w  sierpniu 1807 roku, wraz z  ewakuacją głównych sił francuskich. 
Ostatni napoleoński szpital funkcjonował do kwietnia 1808 roku. Użytkowanie 
budynków jako francuskich lazaretów prowadziło do ich nieuchronnej degradacji. 
Bydgoskim przykładem tego zjawiska były zniszczenia dokonane w dawnym kolegium 
jezuickim.

Słowa kluczowe: Księstwo Warszawskie, szpitale, Bydgoszcz, armia napoleońska

Summary

The war between France and Prussia started in October 1806. After the Battle 
of Jena and Auerstedt and the capture of Berlin, the Napoleonian Army entered 
the former Polish territory. In November 1806, the French Army took control over 
Bydgoszcz. Soon after the Napoleonian Army began to organize the military medical 
services within the city. The first two hospitals were established in the former Jesuits 
College at the Old Market and in the barracks of Prussian hussars on today’s Stary 
Port street. Since December 1807, the French Army was fighting with Russian forces, 
which came to help the Prussians. After the Battle of Preußisch Eylau many wounded 
and ill soldiers were evacuated to Bydgoszcz, and so the number of military hospitals 
increased. The biggest one was called The Great Hospital located in warehouses 
near today’s Jagiellonów roundabout. The French administration converted various 
buildings to military hospitals, which primary function was not healthcare. Hygiene 
and sanitation were rough. Those hospitals had also problems with supplies. In spring 
and summer, wounded and sick soldiers were transported to Bydgoszcz mainly by 
barges. Those soldiers were often evacuated from military hospitals in different cities. 
In July 1807 Napoleon Bonaparte signed the Treaties of Tilsit which brought peace 
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between France, Russia and Prussia. Most of the military hospitals in Bydgoszcz were 
disbanded in August, when the major French forces left. The last Napoleonian military 
hospital was functioning until April 1808. The use of the buildings as French military 
hospitals led to their degradation. An example in Bydgoszcz was the damage to the 
Jesuit College.

Key words: Duchy of Warsaw, hospitals, Bydgoszcz, napoleonic army

mgr Krystian Strauss,
Pracownia Dziedzictwa Kulturowego

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

il. 1.  Koszary pruskich huzarów (oznaczone literą „K”), w których pod koniec 1806 r. armia francuska  
 zorganizowała jeden z bydgoskich lazaretów, fragment planu Bydgoszczy z 1800 r.  
 autorstwa porucznika Lindnera, źródło gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
il. 2. Magazyny zbożowe pełniące funkcję „Wielkiego Szpitala” (oznaczone literą „k”),  
 fragment planu Bydgoszczy z 1800 r. autorstwa porucznika Lindnera,  
 źródło gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
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Celem podjętego tematu, o  charakterze przyczynkarskim, jest zwrócenie 
uwagi na osobę i  realizacje Wilhelma Linckego. Jestem zdania, że odegrał on 
istotną rolę w  procesie zapoczątkowanym w  Bydgoszczy na przełomie lat 70. 
i  80. XIX wieku, w  efekcie którego w  mieście zaczęła powstawać nowoczesna 
infrastruktura budowlana, związana z  lecznictwem oraz opieką nad osobami 
samotnymi, starymi i chorymi. 

Dotychczas zagadnienia związane z  dziejami opieki nad osobami starymi 
oraz chorymi w Bydgoszczy na przestrzeni wieków znalazły się jedynie w kręgu 
zainteresowań lekarza i  pasjonata historii Mieczysława Boguszyńskiego. 
W książce dedykowanej tym kwestiom zebrał szereg faktów, przywołał postaci 
aptekarzy i lekarzy, a przede wszystkim placówki służące lecznictwu oraz opiece 
nad starcami1. Nakreślił w  ten sposób obraz przeobrażeń, jakie dokonały się 
w zakresie ochrony zdrowia w Bydgoszczy, od czasów staropolskich, przez wiek 
XIX, po czasy współczesne.

Od końca XVIII wieku, wraz z  rozwojem nauk medycznych lekarze coraz 
częściej zwracali uwagę na potrzebę przeciwdziałania epidemiom oraz na to, jak 
ważna jest opieka nad ubogimi i zniedołężniałymi pacjentami. Toczyły się na ten 
temat dyskusje, w które oprócz medyków włączali się filozofowie, społecznicy 
i architekci.

W rezultacie, zwłaszcza w dużych miastach, powstawały szpitale i przytułki 
o  strukturze architektonicznej uwzględniającej coraz to nowsze wymogi 
budowlane. Te w połączeniu z postępem wiedzy medycznej miały wpływać na 
poprawę stanu zdrowia pacjentów. 

W  październiku 1877 roku pełniący w  Bydgoszczy do tej pory funkcję 
miejskiego radcy budowlanego, Heinrich Grüder objął analogiczną posadę 

1 M. Boguszyński, Od warsztatu balwierskiego do szpitala klinicznego. Z kart historii bydgoskiego lecznictwa, Bydgoszcz 
2008.

Bydgoskie szpitale miejskiego  
radcy budowlanego Wilhelma Linckego 

Bogna Derkowska-Kostkowska
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w  Poznaniu2. W  wyniku ogłoszonego konkursu bydgoski magistrat przyjął na 
stanowisko radcy budowlanego Wilhelma Linckego, który pracę rozpoczął  
17 stycznia 1878 roku3. 

Lincke urodził się w  1846 roku w  Magdeburgu. W  tym mieście zdobył 
podstawy praktycznego wykształcenia w  branży budowlanej. Zaczął pracować 
i jednocześnie, przez dwa lata uczył się w miejscowej Królewskiej Szkole Sztuk 
Pięknych i  Instytucie Kształcenia Rzemiosła Architektury Franza Petersa 
(Königliche Kunstschule und das Gewerbe-Lehr-Institut des Architektur Fr. 
Petersa). Od połowy kwietnia 1865 roku przez cztery semestry kontynuował 
naukę w  Królewskiej Akademii Budowlanej (Königlichen Bauakademie) 
w  Berlinie. Jednocześnie pracował przy budowie kościoła pod wezwaniem 
św. Tomasza autorstwa Friedricha Adlera, a  następnie w  Centralnym Biurze 
Budowlanym (Zentral-Baubureau) w  Berlinie. Później był zatrudniony przy 
budowie hanowerskiej kolei do Stendal, a  od 1868 roku przy turyńskiej kolei 
do Erfurtu. Na trasie tejże kolei projektował między innymi budynki stacyjne 
w  Gothcie, Erfurcie oraz Weimarze. Od lutego 1873 roku objął stanowisko 
asystenta wyższego urzędnika budowlanego w miejskim urzędzie budowlanym 
w Zgorzelcu (Görlitz). Tutaj też przygotował projekt i kierował budową gmachu 
przeznaczonego na szkołę handlową przy Wilhelmstrasse, wzniesionego w stylu 
neorenesansu. W  1876 roku przeniósł się do pracy na stanowisku pierwszego 
asystenta w  miejskim urzędzie budowlanym w  Wiesbaden, gdzie w  wyniku 
awansu uzyskał posadę miejskiego budowniczego. Tutaj też zaprojektował 
między innymi kilka szkół. Z  takim bagażem różnorodnych doświadczeń 
zawodowych trafił do Bydgoszczy4. 

Podówczas była ona miastem o  charakterze przemysłowo-handlowym 
liczącym około 32 tysiące mieszkańców. W  infrastrukturę miejską wpisanych 
było szereg budynków użyteczności publicznej i  oświatowych, między innymi 
wzniesione z  przeznaczeniem na ówczesne siedziby Królewsko-Pruskiej 
Regencji przy ul. Jagiellońskiej 3 (lata 1834–1836, proj. Carl Adler, przy 
współudziale Karla Friedricha Schinkla), banku przy ul. Jagiellońskiej 8 (1864, 
proj. Hermann Cuno), sądu powiatowego przy ul. Wały Jagiellońskie 4 (1865, 
proj. Julius Winchenbach), szkoły realnej przy ul. Grodzkiej 18 (1858), szkoły 
obywatelskiej dla chłopców przy ulicy Jagiellońskiej 9 (1863, proj. Friedrich 
von Müller), średniej szkoły dla dziewcząt przy ul. Konarskiego 2 (1872, proj. 
Heinrich Grüder) oraz gimnazjum królewskiego przy pl. Wolności 9 (lata 1875–
1877, proj. Heinrich Koch i Julius Winchenbach). 

Na tym tle, jak zostało wspomniane, mizernie prezentowała się sytuacja 
sierot, starców i chorych, zwłaszcza ubogich. Osoby zamożne w zdecydowanej 
mierze korzystały z  domowej opieki medycznej, którą zapewniało w  tym 

2 Herrn Stadtbaurath Grüder, „Ostdeutsche Presse”, nr 26 z 30 IX 1877 r.
3 [Stadtverdneten-Sitzung vom 17. Januar], „Bromberger Zeitung”, nr 32 z 18 I 1878 r. 
4 B. Derkowska-Kostkowska, Miejscy radcy budowlani w Bydgoszczy w latach 1871–1912, „Materiały do Dziejów 

Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu”, z. 12, 2007, s. 13–16.
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czasie dwudziestu lekarzy cywilnych i  wojskowych oraz pięciu dentystów5. 
W  tym czasie Bydgoszcz, której prężny rozwój datuje się od połowy XIX 
wieku dysponowała: miejskim sierocińcem (Städtisches Waisenhaus) przy ul. 
Kujawskiej (Kujawierstrasse 58) u  zbiegu z  obecną ul. Sierocą, przytułkami, 
które pozostawały w  stanie ruiny, w  tym jedynym miejskim funkcjonującym 
przy ul. Grudziądzkiej 35 (Jacobstrasse 14) wzmiankowanym jako „Hospital” 
oraz szpitalem miejskim (Städtisches Krankenhaus) na 28 łóżek urządzonym 
w  1836 roku w  nieodpowiednim do tej funkcji budynku poklasztornym przy 
ul. Gdańskiej 4 (Danzigerstrasse 73–74, później nr 166–167). Ponadto od 1872 
roku funkcjonował Prowincjalny Zakład dla Ociemniałych (Provinzial Blinden-
Anstalt), zajmujący wybudowaną dla jego potrzeb siedzibę, obecnie przy ul. 
Zygmunta Krasińskiego 10 u zbiegu z ul. Mikołaja Reja (Gräfestrasse 5). 

Był jeszcze lazaret wojskowy (Militair-Lazareth), mieszczący się od końca 
XVIII wieku do 1852 roku w  kamienicy przy ul. Grodzkiej 2 (podówczas 
Wasserstrasse 140), a następnie przeniesiony do wybudowanego w latach 1850–
1852 okazałego gmachu przy ul. Jagiellońskiej 15 (Wilhelmstrasse 26). Biorąc 
pod uwagę zabudowania służące cywilnym pacjentom i  starcom, ich sytuacja 
była bardzo ciężka. Jedynym pozytywnym elementem była stopniowo rosnąca 
liczba lekarzy6 oraz pomoc udzielana niekiedy przez wojskową lecznicę. 

W  związku z  tym, że dotychczas nie udało się odnaleźć akt osobowych 
Wilhelma Linckego oraz kompletnej dokumentacji projektowej, trudno jest 
kompleksowo przeanalizować jego dorobek. Niemniej najważniejszym jego 
dziełem w  ocenie współczesnych mu bydgoszczan był projekt przebudowy 
i adaptacji gmachu dawnego kolegium jezuickiego na siedzibę ratusza, oddaną 
do użytku 19 grudnia 1879 roku7. Był ponadto autorem projektu Miejskiej Szkoły 
Wydziałowej dla Dziewcząt (Höhere Mädchenschule) przy ul. Konarskiego 5 
(Schulstrasse 1), która została wybudowana w latach 1882–18848. 

W bydgoski dorobek Wilhelma Linckego wpisują się również, a może przede 
wszystkim, obiekty związane z tematem niniejszego artykułu. 

Tutaj, moim zdaniem dość istotna wydaje się kondycja zdrowotna samego 
Linckego, który pracując bardzo aktywnie, zapadł na gruźlicę. Choroba sprawiła, 
że sam musiał korzystać z opieki medycznej. Jak wiemy, w 1880 roku udał się 

5 Wohnungs-Anzeiger nebst Adress- und Geschäfts-Handbuch für Bromberg und Umgebung auf das Jahr 1878, Brom-
berg 1878, s. XXXXVIII.

6 Liczba lekarzy prywatnych i wojskowych odnotowanych w księgach adresowych Bydgoszczy w zestawieniu z da-
nymi statystycznymi wypada korzystnie, bo o ile przykładowo w 1867 r. na jednego lekarza w prowincji poznańskiej 
przypadało 4859 pacjentów, to w samej Bydgoszczy w 1868 r. było ich ok. 1400. Por. D. Łukasiewicz, Choroba 
i zdrowie w Królestwie Prus w XIX wieku (1806–1871), „Colloquium” nr 2, 2013, s. 13; Wohnungs-Anzeiger nebst 
Adress- und Geschäfts-Katalog für die Stadt Bromberg auf das Jahr 1869, Bromberg 1869.

7 [Nach dem zur Einweihungsfeier des neuen Rathhauses festgesetzten Programm], „Bromberger Zeitung”, nr 394 z 17 
XII 1879 r.; Die Einweihungsfeier des neuen Rathhauses, „Bromberger Zeitung”, nr 396 z 19 XII 1879 r.

8 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy (dalej: APB), Dokumentacja Techniczna m. Bydgoszczy (dalej: Dok. tech. 
m. B.), sygn. 44–46; Studium historyczno-konserwatorskie, etap 1, Bydgoszcz, Śródmieście, pod red. E. Okonia, t. III, 
Bydgoszcz 1993, maszynopis, zbiory Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy, ul. Jezuicka 2; R. Michna, 
Szkolnictwo żeńskie w Bydgoszczy w okresie zaboru pruskiego, „Kronika Bydgoska”, t. XXXIX, 2018, s. 45–84.
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na sześć tygodni do uzdrowiska w Reichenhall w Bawarii. W następnym roku 
od 1 lutego do 30 października 1881 roku, a  także w  1883 roku przebywał na 
kuracjach w obecnym Sokołowsku (Görbersdorf ) na Dolnym Śląsku9, w którym 
powstał pierwszy na świecie, specjalistyczny ośrodek leczenia gruźlicy. Później 
wyjeżdżał także do Lippspringe w  Nadrenii Północnej-Westfalii. Zmarł 28 
listopada 1885 roku w  Bydgoszczy, w  wyniku doznanych w  odstępie kilku 
dni krwotoków10. Bardzo prawdopodobne, że jego wykształcenie, znajomość 
miast dysponujących szpitalami, takich jak Berlin czy Wiesbaden, a  przy tym 
problemy z własnym zdrowiem przekładały się na wyższą świadomość w zakresie 
potrzeb placówek leczniczo-opiekuńczych. Zwłaszcza kilkumiesięczny pobyt 
w  Sokołowsku w  kompleksie sanatoryjnym założonym w  1859 roku przez 
doktora Hermanna Brehmera11 mógł pozwolić mu na poznanie z  autopsji 
struktury i potrzeb nowoczesnej placówki leczniczej. Stąd jako radca budowlany, 
przewodniczący deputacji budowlanej bydgoskiego magistratu, mógł bardziej 
świadomie odnosić się do potrzeb lekarzy, a zwłaszcza pacjentów. A był to czas, 
kiedy zwracano już uwagę na takie kwestie, jak dopływ świeżego powietrza, 
prawidłowe oświetlenie sal chorych i  pomieszczeń zabiegowych. Zaczęto też 
dostrzegać znaczenie komunikacji wewnętrznej, obejmującej korytarze i klatki 
schodowe, w przenoszeniu zakażeń wewnątrzszpitalnych.

Pierwszym projektem związanym z lecznictwem, którego realizacją zajął się 
Lincke jeszcze w 1878 roku, była rozbudowa i przebudowa miejskiego szpitala przy 
ul. Gdańskiej. Zajmował on budynek dawnego klasztoru Sióstr Klarysek o XVII- 

-wiecznej proweniencji12. Brak kompletnej dokumentacji utrudnia analizę, ale 
obiekt poklasztorny adaptowany do nowej funkcji, w  którym rozlokowano 28 
łóżek posiadał wąskie korytarze, pomieszczenia zbyt ciasne względem potrzeb 
chorych, źle wentylowane, a przy tym słabo doświetlone13. Jego jedynym atutem 
był ogród, z którego zapewne korzystali niektórzy pacjenci. 

Dotychczasowy budynek szpitala, szczytowo ustawiony względem ulicy, 
został przez Linckego częściowo przebudowany, a co najistotniejsze rozbudowany 
o  skrzydło rozwinięte wzdłuż ulicy w  osi północ–południe, w  wyniku czego 
dwukrotnie wzrosła liczba miejsc dla pacjentów. Wiązało się to ze zmianą 
układu funkcjonalno-przestrzennego oraz zunifikowaniem elewacji, które 
zostały utrzymane w stylistyce historyzmu o formach inspirowanych renesansem 
i  manieryzmem. W  rozbudowanym obiekcie projektant usytuował wejście 
główne w  fasadzie przy ryzalicie południowym. Jednocześnie zlikwidował 
pierwotne wejście do budynku zlokalizowane na osi elewacji bocznej, od 
strony kościoła. Natomiast we wnętrzu zachował znajdujące się w  jego osi 

9 [Stadtbaurath Lincke], „Bromberger Zeitung”, nr 280 z 30 XI 1885 r.
10 Ibidem.
11 Na temat sanatorium w Sokołowsku: M. Migała, Rozwój terapii balneoklimatycznej na Górnym Śląsku w aspekcie 

leczenia gruźlicy: (druga połowa XIX i pierwsza połowa XX wieku), Opole 2009, s. 81–92.
12 APB, Dok. tech. m. B., sygn. 199.
13 M. Boguszyński, op. cit., s. 39–42.
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schody łączące parter z piętrem, z tym że wprowadził duże okno, doświetlające 
przestrzeń klatki schodowej i otwartych doń korytarzy. Nowe, podpiwniczone 
skrzydło zostało komunikacyjnie scalone z  istniejącą bryłą, w  obrębie której 
projektant nie dokonał żadnych większych zmian w podziałach wewnętrznych. 
Wprowadzone modyfikacje były niezbędne i  miały charakter kosmetyczny, 
jak na przykład korekta usytuowania wejścia do mieszkania służbowego na 
parterze. W  doprojektowanym skrzydle na parterze i  piętrze znalazło się po 
pięć sal. Cztery spośród nich zostały zlokalizowane w trakcie frontowym, jedna, 
wraz z  pomieszczeniem o  funkcji sanitarnej (łazienka/ustęp) oraz wydzielony 
pion klatki schodowej, komunikującej wszystkie kondygnacje od piwnicy do 
poddasza, w  trakcie tylnym. Strefa klatki schodowej była dostępna także od 
strony podwórza poprzez wejście tylne. Radca budowlany przewidział użytkowe 
poddasze. W  związku z  tym dokonał największych przekształceń w  obrębie 
strychu, który został gruntownie przebudowany i  częściowo nadbudowany. 
Pozwoliło to na stworzenie nad korpusem jednolicie zagospodarowanej 
kondygnacji z kilkoma pokojami z widokiem na ulicę, dostępnymi z długiego, 
wąskiego korytarza, po którego przeciwległej stronie znalazły się pomieszczenia: 
sanitarne, sąsiadujące z  pionem klatki schodowej oraz o  funkcji mieszkalnej 
lub gospodarczej. Natomiast nad skrzydłem południowym (dawny klasztor) 
pozostał strych z otwartą więźbą dachową, który przypuszczalnie mógł służyć za 
suszarnię szpitalnej bielizny. Powiększony szpital stał się obiektem mieszczącym 
6014, a według danych z 1900 roku 85 łóżek15. Niewykluczone, że wówczas sale 
chorych znajdowały się jeszcze w  pawilonie na zapleczu głównego budynku. 
Stąd ta rozbieżność w  ilości miejsc. W  stosunku do innych, funkcjonujących 
podówczas obiektów, bydgoski szpital miejski odstawał pod względem komfortu. 
Zwłaszcza w  zakresie niewystarczającej wysokości i  powierzchni pomieszczeń, 
co przekładało się między innymi na słabą wentylację.

Sale chorych w  odniesieniu do powierzchni przypadającej na jedno łóżko 
mieściły się w dolnych standardach16 w porównaniu z innymi placówkami, były 
też od nich niższe17. Wyższe sale chorych i zbliżoną lub większą powierzchnię sal 
w przeliczeniu na jedno łóżko posiadały na przykład szpitale we Frankfurcie nad 
Menem (Hospital zum heiligen Geist, lata 1833–1839), Berlinie (Diakonissen-
Anstalt Bethanien, lata 1845–1847) czy Bremie (Krankenanstalt, 1850 rok)18. 
Przypuszczam, że w stosunku do stanu sprzed rozbudowy, szpital miejski dzięki 

14 Ibidem, s. 40.
15 Krankenhaus-Lexikon für das Deutsche Reich. Anstaltsfürsorge für Kranke und Gebrechliche und hygienischen Ein-

richtungen der Städte im Deutschen Reich am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts. Nach amtlichen Quellen, pod 
red. A. Guttstadta, Berlin 1900, s. 107.

16 W starej części szpitala najmniejsza z sal miała powierzchnię niespełna 10 m2. Powierzchnia innych wahała się 
w granicach 14/15 m2, 24/26 m2, 35 m2, 43/48 m2. Nowe sale były podobnej wielkości.

17 Sale miały wysokość odpowiednio ok. 3,30 na parterze i 3,60 m na piętrze, zaś, jako zapewniającą właściwą cyr-
kulację powietrza traktowano wysokość w przedziale 4,5/5 m. Por. Handbuch der Architektur, cz. IV: Entwerfen, 
Anlage und Einrichtung der Gebäude, t. 5, z. 1: O. Kuhn, Krankenhäuser, Stuttgart 1897, s. 352.

18 Por. ibidem, s. 170.
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Linckemu, oprócz zwiększenia ilości miejsc, zyskał nieco lepszą wentylację 
pomieszczeń oraz poprawę naturalnego oświetlenia. Na marginesie warto 
wspomnieć, że od 1864 roku obiekt posiadał oświetlenie gazowe, a od 1896 roku 
elektryczne. Tak ukształtowany budynek funkcje szpitalne pełnił do 1937 roku.

Szpitalem, w  którego budowę Lincke nie był bezpośrednio zaangażowany, 
ale mógł obserwować jego powstawanie ze względu na umiejscowienie 
inwestycji niecałe 3 km od Starego Rynku oraz znajomość z  pracownikami 
wydziału budowlanego bydgoskiej regencji, był szpital powiatowy i  przytułek 
(Kreis-Kranken- und Siechenhaus) na Bielawach (Bleichfelde). Ten wystawiony 
w 1880 roku19, zapewne według projektu regencyjnego inspektora budowlanego 
Richarda Queißnera, i  rozbudowany cztery lata później obiekt spełniał, jak 
się zdaje, zalecenia stawiane przed małymi szpitalami, tak pod względem 
lokalizacji, jak i rozplanowania wnętrz. Należy zaznaczyć, że pierwotnie był on 
przeznaczony dla osób starszych, samotnych i  nieuleczalnie chorych, dopiero 
po pewnym czasie zaczął pełnić rolę typowego szpitala. Lecznica powstała 
na przestronnej, zajmującej powierzchnię około 2 ha, zadrzewionej działce, 
położonej przy ówczesnej drodze przecinającej Bielawy (Bleichfelde Weg). 
Budynek frontem zwrócony do obecnej ul. Karola Chodkiewicza, wzniesiony na 
rzucie wydłużonego prostokąta z parą środkowych ryzalitów, otrzymał skromną 
symetryczną bryłę o ceglanych elewacjach. Był to obiekt parterowy z poddaszem, 
a w partiach ryzalitów piętrowy. 

Przedsięwzięciem szczególnie istotnym, które w  pełnym zakresie zostało 
powierzone Wilhelmowi Linckemu były budowy realizowane z dwóch fundacji 
Luizy Rafalskiej z  domu Giese. Ta bydgoszczanka, wdowa po radcy prawnym 
Simonie Rafalskim i  właścicielka majątku Rupienica, urodzona około 28 
kwietnia 1795 roku zmarła 23 marca 1879 roku20. Na mocy pozostawionego 
przez nią testamentu, miejscowy magistrat stał się dysponentem funduszy, które 
zgodnie z  wolą testatorki zostały podzielone na dwie fundacje po 150 tysięcy 
każda. Według jej dyspozycji środki zostały wykorzystane na budowę szpitala 

– Zakładu Diakonisek (Diakonissen Anstalt) z fundacji nazwanej Giese-Rafalski 
Stiftung i  domu dla samotnych, wykształconych kobiet, tak zwanego zakładu 
Luizy (Luisen Anstalt) z  fundacji określonej mianem Luisenstifts. Należy 
zaznaczyć, że zakład ten po 1920 roku określany był mianem „Zakład Ludwiki”21. 

Bydgoskie władze miejskie, uwzględniając ówczesne poglądy odnośnie 
lokalizacji nowo zakładanych placówek leczniczych, jako swój wkład w inwestycje 
przeznaczyły z  gruntów miejskich dwie działki, z  których każda miała 
powierzchnię hektara. Pod budowę szpitala przewidziano działkę na tak zwanym 
podówczas wzgórzu Naumanna (Naumannshöhe) lub wzgórzu Książęcym 

19 Uroczystość inauguracyjna z udziałem nadprezydenta prowincji poznańskiej Williama von Günthera i prezydenta 
regencji bydgoskiej Antona von Wegnerna odbyła się 20 X 1880 r. Por. [Einweihung des Siechenhauses], „Bromber-
ger Zeitung” nr 286 z 20 X 1880 r.

20 APB, Akta Urzędu Stanu Cywilnego, Bydgoszcz, zesp. 1663, sygn. 31. 
21 Por. np. Adresy Miasta Bydgoszczy na rok 1923, Bydgoszcz 1923, s. 24 i 34.
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(Prinzenhöhe), zlokalizowaną przy obecnej ul. Seminaryjnej 1. Natomiast pod 
dom dla samotnych kobiet oddano teren usytuowany na wzgórzu Wissmanna 
(Wissmannshöhe) przy dzisiejszej ul. Szubińskiej 1 sąsiadujący z okazałym parkiem 
oraz kompleksem établissement „Schweizerthal”22. Biorąc pod uwagę względy 
zdrowotne, najistotniejsze w  umiejscowieniu obu inwestycji było ich położenie 
na wzgórzach, na suchym, leśnym terenie, bez dopływu szkodliwych wyziewów, 
dobrze przewietrzanym, pozbawionym sąsiedztwa obiektów gospodarczo-
przemysłowych oraz zwartej zabudowy zakłócającej wentylację obszaru. Nie 
mniej istotnym atutem wybranych parcel była ich wyjątkowo korzystna 
lokalizacja względem Starego Miasta. Znajdowały się na uczęszczanym i dobrze 
skomunikowanym Przedmieściu Poznańskim, po przeciwległych stronach 
ówczesnej szosy szubińskiej i były oddalone od centrum o około półtora kilometra. 
Elementem, na który można jeszcze zwrócić uwagę w odniesieniu do szpitala, jest 
fakt, iż był on pierwszym usytuowanym w tej części miasta.

Działania na rzecz wzniesienia Zakładu Diakonisek i  domu samotnych 
kobiet, jak również następnego obiektu, jakim był Dom Obywatelski (Bürger 
Hospital), pełniący rolę domu opieki dla starych i chorych, przypadają na lata 
1880–1885. W  rezultacie wiele przedsięwzięć związanych z  ich powstawaniem 
prowadzonych było równolegle, zwłaszcza w zakresie wyboru wykonawców czy 
nabycia materiałów budowlanych. 

Najszybciej, bo już w 1884 roku ukończono budowę zakładu Luizy. Usytuowany 
na wzgórzu, piętrowy budynek otoczony parkiem23 posiadał 20 miejsc i składał 
się z tyluż samodzielnych pokoi, a ich lokatorki musiały opłacać koszty swojego 
utrzymania. Lincke zaprojektował budynek w  stylu tak zwanego niemieckiego 
renesansu, na planie prostokąta o  symetrycznej bryle z  fasadą zaakcentowaną 
ryzalitem, zwieńczonym efektownym szczytem z  piaskowcowymi detalami 
opracowanymi przez mistrza kamieniarskiego Karla Bradtkego24. Ryzalit ów 
w  strefie parteru został poprzedzony wielobocznym aneksem z  wyjściem na 
ogród. Natomiast wejście główne zostało umieszczone w  elewacji szczytowej, 
wychodzącej na obecną ulicę Szubińską.

W momencie oddania budynku do użytku układ funkcjonalny poszczególnych 
kondygnacji przedstawiał się następująco: w suterenie umiejscowiono mieszkanie 
dla odźwiernego, łazienkę, pralnię, prasowalnię oraz pomieszczenia gospodarcze 
i  schowki (komórki); na parterze osiem mieszkań dla podopiecznych fundacji 
oraz wspólną salę rekreacyjną; na piętrze dziewięć mieszkań, a na poddaszu jedno 
mieszkanie oraz suszarnię i pomieszczenia strychowe25. Wnętrze zaprojektowane 
zostało w  układzie dwuipółtraktowym z  szerokim korytarzem prowadzącym 
przez całą długość budynku, z usytuowanymi po obu jego stronach lokalami dla 
podopiecznych. Mieszkania były nieduże i  składały się z  trzech pomieszczeń, 

22 [Zur Platzfrage für das Luisenstift], „Bromberger Zeitung”, nr 328 z 2 XII 1882 r.
23 Rozplanowanie nieruchomości uwidacznia plan sytuacyjny z 1885 r. Por. APB, Dok. tech. m. B., sygn. 235. 
24 [Zwei neue städtische Bauten], „Bromberger Zeitung”, nr 214 z 14 IX 1885 r.
25 APB, Akta m. Bydgoszczy (dalej: Ak. m. B.), sygn. 486.
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jednego większego (pokój) i  dwóch mniejszych (prawdopodobnie sypialnia 
i kuchnia).

1 kwietnia 1885 roku ukończono zlokalizowany przy ul. Grudziądzkiej 
Dom Obywatelski z  16 łóżkami, który pięć lat później został przekształcony 
w  dom starców z  30 miejscami. Jednakże dane te różnią się od ilości miejsc 
wyszczególnionych w  opisie funkcjonalnym budynku, których suma wahała 
się między 34 a  50. Odnotowano, że na parterze i  piętrze będą mieścić się 
po dwa pokoje jednoosobowe, cztery pokoje dla jednej lub dwóch osób, dwa 
dwuosobowe i dwa dla dwóch lub trzech osób. Natomiast na drugim piętrze 
dwa pokoje jednoosobowe, cztery dla jednej lub dwóch osób, dwa pokoje dla 
dwóch lub trzech osób oraz oddzielna, duża sypialnia. Ten trzykondygnacyjny 
budynek otrzymał symetryczną bryłę zaakcentowaną masywnym ryzalitem 
środkowym, mieszczącym klatkę schodową, i flankowaną ryzalitami bocznymi, 
zwieńczonymi trójkątnymi szczytami. Według niedatowanych planów, które 
trzeba raczej wiązać z czasem urządzenia w obiekcie domu starców, na każdej 
z  kondygnacji o  półtoratraktowym układzie znalazło się dziesięć lokali, 
z których większość zajmowała powierzchnię około 24 m2. Na parterze i piętrze 
w  centralnej części budynku było sześć lokali, składających się z  pokoju, 
kuchenki i przedsionka, a w zryzalitowanych partiach bocznych, od północy 
mniejsze mieszkanie bez przedsionka i  od południa większe z  dodatkową 
sypialnią. Natomiast na drugim piętrze, w  miejsce dwóch standardowych 
lokali wprowadzono dużą salę przeznaczoną na jadalnię26. Ponadto w każdym 
z bocznych ryzalitów było wydzielone pomieszczenie mieszczące poprzedzone 
przedsionkiem dwie kabiny z ustępami27.

Ostatnią realizacją autorstwa Wilhelma Lincke był szpital z  fundacji Giese- 
-Rafalskiej nazywany Zakładem Diakonisek, którego oficjalne otwarcie nastąpiło 
9 grudnia 1885 roku, niespełna dwa tygodnie po jego śmierci28. 

W  przypadku tego obiektu Lincke sporządził przynajmniej dwa projekty 
różniące się częściowo ukształtowaniem bryły i organizacją zagospodarowania 
przestrzennego. W  odniesieniu do bryły zasadniczą różnicę stanowi 
umiejscowienie wieży akcentującej oś centralną budynku, która pierwotnie 
miała poprzedzać fasadę i  mieścić w  przyziemiu sień wejściową29. Podobne 
rozwiązanie w formie wydatnego ryzalitu zrealizowane zostało w domu starców 
przy ul. Grudziądzkiej. Analogiczny ryzalit występuje także w budynku szkoły 
przy ul. Konarskiego 5 projektowanym przez Linckego. Natomiast w Zakładzie 
Diakonisek wieża ostatecznie została wtopiona w  korpus. Z  kolei wejście 
planowane w  jej przyziemiu, pierwotnie jako główne, zostało sprowadzone do 
roli dodatkowego, skomunikowanego bezpośrednio z  korytarzem na parterze. 
W  zmienionym układzie funkcjonalnym wejście główne umieszczone zostało 

26 APB, Dok. tech. m. B., sygn. 202.
27 Ibidem.
28 [Eröffnung der Diakonissen Anstalt:], „Bromberger Zeitung”, nr 288 z 9 XII 1885.
29 APB, Dok. tech. m. B, sygn. 222.
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w elewacji szczytowej, a w jego sąsiedztwie znalazły się pokoje dla przełożonej 
zakładu i sióstr oraz klatka schodowa komunikująca poszczególne kondygnacje. 
Rozplanowanie szpitala odzwierciedlają rzuty kondygnacji z 13 listopada 1885 
roku, które wykreślił architekt Adolph Bantau zapewne w  ramach tworzenia 
inwentaryzacji powykonawczej30. Analiza planów pozwala sądzić, że szpital 
został zaprojektowany z uwzględnieniem nowoczesnych systemów dostarczania 
wody i  odprowadzania nieczystości. Przy realizacji obiektu starano się, aby 
w jego strukturze zastosować rozwiązania, które zapewnią pacjentom optymalne 
warunki, uwzględniające standardy czyniące z  niego nowoczesną placówkę 
leczniczą. Tutaj na szczególną uwagę zasługują usytuowane na kondygnacjach 
ubikacje wykonane bez wątpienia w  oparciu o  system kanalizacyjny znany 
od końca lat 60. XIX wieku jako „Heidelberger Tonnensystem”. Na każdym 
z poziomów urządzono łazienkę zaopatrzoną w wannę z piecem cyrkulacyjnym 
podgrzewającym wodę. Z  kolejnych oznaczeń wynika, że w  szpitalu w  salach 
chorych były piece kaflowe załadowywane węglem od strony korytarza. 
Dodatkowo w  niektórych pomieszczeniach oraz korytarzach były piece 
o kolistym przekroju, najpewniej żeliwne. Taki układ poprawiał komfort szpitala 
przez zapewnienie ogrzewania w  obrębie ciągów komunikacyjnych i, jak się 
zdaje, wpływał na zmniejszenie strat ciepła w salach chorych.

W  piwnicy zlokalizowano wszelkie pomieszczenia tworzące zaplecze 
gospodarcze dla szpitala, na które składało się mieszkanie dozorcy, pokój 
służącej, dwie kuchnie do przygotowywania posiłków, zmywalnia, spiżarnia, 
pralnia wyposażona w  dwa kotły, pomieszczenie magla, w  którym oprócz 
pieca grzewczego był specjalny piecyk do nagrzewania żelazek (tzw. Plättofen), 
dalej pomieszczenie do składowania węgla i  drewna oraz dodatkowa komora 
piwniczna, a także kostnica i dwie komory mieszczące pojemniki na nieczystości 
dostępne tylko z zewnątrz.

W  strefie parteru, poza wspomnianymi mieszkaniami diakonis 
zlokalizowanymi w  skrzydle północnym,  znajdowały się sale chorych (dwie 
jednoosobowe, jedna dwuosobowa i dwie czteroosobowe) oraz sala operacyjna, 
pokój lekarza z  biurem, a  ponadto cztery ustępy, łazienka i  pomieszczenie 
kuchenne. Łazienka ujęta po bokach ustępami została usytuowana w centralnej 
części skrzydła południowego, natomiast dwie pozostałe ubikacje umiejscowione 
zostały w  sąsiedztwie skrzydła północnego na zapleczu kuchenki. Można 
domniemywać, że były one przeznaczone dla personelu szpitala. Kondygnacja 
piętra stanowiła odwzorowanie niższej kondygnacji i obejmowała pokój diakonis, 
osiem sal dla dziewiętnastu pacjentów (trzy jednoosobowe, dwie dwuosobowe  
i trzy czteroosobowe) oraz pomieszczenia sanitarne. Także w strefie użytkowego 
poddasza o  nierozpoznanym rozplanowaniu, mieściły się ładne pokoje dla 
chorych31 i bez wątpienia pomieszczenia gospodarcze.

30 Ibidem, sygn. 221.
31 [Zwei neue städtische Bauten], „Bromberger Zeitung”, nr 214 z 14 IX 1885 r.
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W pewnym sensie Zakład Diakonisek stanowił w mikroskali, przynajmniej 
pod względem pełnionych funkcji, odzwierciedlenie domu macierzystego 
w  Poznaniu, miał bowiem zapewnić opiekę i  leczenie chorym, służyć 
praktykowaniu pielęgniarstwa prywatnego oraz szkolić diakonisy32. Aczkolwiek 
w  architekturze bydgoskiej siedziby diakonisek autorstwa Linckego można 
dostrzec również podobieństwa do neogotyckiego w  formie, nieistniejącego 
budynku przy obecnej ul. Libelta (Königstrasse) w  Poznaniu, zajmowanego 
przez diakonisy od grudnia 1875 roku.

Bydgoski Zakład Diakonisek miał charakter szpitala prywatnego, w którym 
leczono choroby wewnętrzne i  chirurgiczne. Placówka z  trzema klasami sal 
chorych przewidziana została dla 40 chorych i  oferowała wysoki standard 
leczenia pod opieką dra Hugona Bille. Obejmowała pokoje jednoosobowe  
(4 marki), dwuosobowe (3 marki) oraz kilkuosobowe (2 marki)33. Wysokość 
sal przekraczała 4 m i  zgodna była z  wysokością niejednokrotnie stosowaną 
w lecznicach, także powierzchnia sal przeliczona na jedno łóżko wpisywała się 
w średnie ilości metrów kwadratowych przypadających na jednego chorego34.

Położenie rozległej działki otoczonej zielenią parkową, zabezpieczało teren 
nie tylko pod rekreację pacjentów, ale i pod przyszłe rozbudowy35.

Warto jeszcze zaznaczyć, że nadzór nad budowami sprawował W. Lincke 
wraz z  podległą mu deputacją budowlaną bydgoskiego magistratu. Jak można 
sądzić budowa wszystkich obiektów przebiegała sprawnie, a  przy doborze 
materiałów budowlanych kierowano się jakością i ceną. Takie też kryteria mogły 
być istotne przy zatrudnianiu wykonawców, którzy najpewniej wyłonieni zostali 
na podstawie konkursów ofert. W  rezultacie, obiekty autorstwa miejskiego 
radcy budowlanego realizowali lokalni mistrzowie prowadzący uznane firmy. 
I  tak, poszczególne prace przy Zakładzie Diakonisek wykonywali: murarskie 

– Gustav Weihe, ciesielskie – Berndt, blacharskie – [Hermann] Israelowicz, 
stolarskie – [Jacob] Menning, ślusarskie – [Julius] Rady, szklarskie – [Wilhelm] 
Lange, malarskie – Schwarz. Cegły dostarczyły cegielnie Bollmanna oraz 
Hempla, natomiast angielski łupek na pokrycie dachu, firma Juliusa Jacobiego, 
która też była wykonawcą robót dekarskich. Na schody sprowadzono wezerski 
piaskowiec. Przy zakładzie Luizy roboty realizowali: murarskie – [Waldemar] 
Jenisch, ciesielskie – Mautz, dekarskie – firma J. Pietschmann, blacharskie 

– [Otto] Schröter, malarskie – [Edwin] Choydowski, szklarskie – Wolter, 
kamieniarskie – Bradtke (detale z  piaskowca w  szczycie), ślusarskie – [Ernst] 
Dittmann, piece wykonała firma Fielietz i Meckel, a cegłę dostarczył [Hermann] 

32 M. Wojtczak, „Diakonissenanstalt” w Poznaniu. Od Zagórza do Königsstrasse (1865–1875), „Ecclesia. Studia z Dzie-
jów Wielkopolski”, t. IV, 2009, s. 167–188.

33 Eröffnung der Diakonissen Anstalt, „Bromberger Zeitung” nr 288 z 9 XII 1885; APB, Ak. m. B., sygn 486.
34 Por. Handbuch der Architektur, s. 356.
35 Szpital zaprojektowany przez Linckego został powiększony o skrzydło w latach 1898–1900 (mieścił 68 łóżek), a na-

stępnie znacząco rozbudowany w latach po 1945 r. Współcześnie stanowi siedzibę szpitala i poradni diagnostycz-
nych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii.
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Rosehr. Dom Obywatelski był dziełem: w zakresie prac murarskich – [Gustava] 
Weihe, ciesielskich – Mautza, dekarskich – firmy J. Jacobiego (dach kryto 
łupkiem), stolarskich –  [Johanna] Rehbeina, zduńskich –firmy Fielietz i Meckel, 
blacharskich – zakładu [Otto] Schroetera, ślusarskich – [Bruno (?)] Webera, 
szklarskich – [Wilhelma] Langego i malarskich – [Eduarda] Schwartza36. 

W  przypadku szpitala diakonisek fakt powierzenia prac blacharskich 
Hermannowi Israelowiczowi pozwala twierdzić, że zamontowane przez niego 
instalacje były wykonane z  uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań. Mistrz 
ten bez wątpienia w  łazienkach zastosował praktyczne i  wygodne wanny 
z piecykami cyrkulacyjnymi własnego patentu, które pozwalały na korzystanie 
z ciepłych kąpieli w ogrzanych pomieszczeniach37. Można też domniemywać, że 
niezależnie od ustępów urządzonych na każdej z kondygnacji, szpital mógł zostać 
wyposażony w przenośne, pokojowe toalety czy prysznice, które znajdowały się 
w asortymencie sprzętów sanitarnych wytwarzanych przez firmę Israelowicza. 

Kończąc, warto jeszcze zwrócić uwagę na sposób kształtowania brył 
i  opracowania elewacji przez Linckego, który w  projektowanych przez siebie 
budynkach posługiwał się pewnym repertuarem rozwiązań. Stąd, mimo 
wyraźnego dążenia do nadawania realizowanym obiektom zindywidualizowanego 
charakteru, dostrzegamy na przykład analogie w  ukształtowaniu szczytów 
szpitala miejskiego przy ul. Gdańskiej i  szczytu w  fasadzie zakładu Luizy przy 
ul. Szubińskiej. Najwięcej zbieżności wykazują bryły Domu Obywatelskiego, 
Zakładu Diakonisek oraz szkoły dla dziewcząt. Tutaj projektant wykorzystał 
identyczny schemat kompozycyjny oparty na korpusie zaakcentowanym ryzalitem 
środkowym i  ujętym bocznymi, zryzalitowanymi skrzydłami. W  przypadku 
Domu Obywatelskiego i  szkoły, w  wydatnym ryzalicie środkowym osadzone 
zostało wejście główne. W szpitalu diakonisek planowany był identyczny układ, 
który ostatecznie uległ zmianie na rzecz wtopienia ryzalitu, zwieńczonego 
górującą nad całością wieżą, w  korpus i  umiejscowienia wejścia głównego 
w  elewacji szczytowej. Tutaj też zauważamy podobieństwa między oprawami 
portali w  budynku szpitala i  wejścia bocznego do szkoły, które dodatkowo 
było poprzedzone schodami. W tym zakresie wspólne cechy wykazują ponadto 
oprawy wejść głównych do budynków przy ul. Grudziądzkiej i  Szubińskiej. 
Mimo tych podobieństw, wynikających także z  funkcji budynków wpisujących 
się w  ogólnie stosowane trendy w  architekturze utylitarnej, zauważamy, że 
architekt projektujący opisane obiekty posiadał duże umiejętności i  starał 
się, aby były funkcjonalne, a przy tym różniły się między sobą pod względem 
ukształtowania brył i  rozwiązań stylistycznych. W  rezultacie jego realizacje 
przyjęły rolę pozytywnych dominant w krajobrazie Bydgoszczy.

Krótka, niespełna ośmioletnia działalność Wilhelma Linckego w  Bydgoszczy, 

36 APB, Ak. m. B., sygn 545; [Das neue Bürgerhospital], „Bromberger Zeitung” nr 122 z 29 V 1885 r.; [Zum Neubau 
des Bürgerhospitals], „Bromberger Zeitung” nr 123 z 30 V 1885 r.

37 [reklama], „Ostdeutsche Presse”, nr 285 z 19 X 1880 r.; Handbuch der Architektur, pod red. J. Durma, cz. 3, 
Die Hochbau-Constructionen, t. 5: Koch- Spül-, Wasch- und Bade-Einrichtungen, Darmstadt 1892, s. 135–136.
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pozostawiła trwały ślad w postaci znaczących realizacji miejskich o niezaprzeczalnych 
walorach architektonicznych. Jego Zakład Diakonisek, pozbawiony wieży, 
znacząco rozbudowany i przebudowany nadal pełni swoją szpitalną funkcję. Bryły 
pozostałych obiektów zachowały się, zmiany objęły jedynie rozplanowanie wnętrz, 
które wymagały dostosowywania do nowych potrzeb38. 

Budynki socjalne autorstwa W. Linckego, a zwłaszcza wystawiony od podstaw 
Zakład Diakonisek, wprowadzają do architektury Bydgoszczy nowe rozwiązania 
w  zakresie dbałości o  chorych i  samotnych. Biorąc pod uwagę rozplanowanie 
zaprojektowanych przez Linckego obiektów przeznaczonych dla potrzebujących, 
dostrzegamy pewne cechy wspólne, jak na przykład układ półtoratraktowy czy 
usytuowanie wejścia głównego w elewacji szczytowej w obu obiektach wystawionych 
z  fundacji Rafalskiej. Działalność projektowa Linckego wpisuje się w  tendencje 
panujące w  architekturze lecznic jego czasów, a  zasługą tego miejskiego radcy 
budowlanego jest przeszczepienie ich na grunt bydgoski. 

W  odniesieniu do dzieł zrealizowanych po obu stronach ówczesnej szosy 
szubińskiej, warto zaznaczyć, że współcześni projektantowi doceniali ich walory 
estetyczne. Podkreślono, że powstały one na terenie o  charakterze parkowym, 
zagospodarowanym wcześniej przez Towarzystwo Upiększania Miasta, który nie 
stracił nic ze swoich walorów, a widoczne z daleka budynki o odmiennych formach 
stylistycznych stały się jego ozdobą. Zwracano również uwagę na materiały użyte do 
budowy oraz standard pomieszczeń, które są jasne i ładne39. 

Streszczenie

Celem artykułu o przyczynkarskim charakterze jest zwrócenie uwagi na osobę 
i realizacje Wilhelma Linckego. Ten czynny na przełomie lat 70. i 80. XIX wieku 
bydgoski radca budowlany przygotował plan rozbudowy szpitala miejskiego oraz 
zaprojektował szpital Diakonisek, dom starców i dom dla samotnych kobiet. Jego 
działalność projektowa zaowocowała wprowadzeniem do architektury Bydgoszczy 
nowych rozwiązań w zakresie dbałości o chorych i samotnych. Twórczość Linckego 
wpisuje się bowiem w tendencje panujące w architekturze lecznic 2. połowy XIX 
wieku, a jego zasługą jest ich przeszczepienie na grunt bydgoski. Krótko mówiąc, 
pozostawił po sobie trwały ślad w postaci budynków o niezaprzeczalnych walorach 
architektonicznych.    
 
Słowa kluczowe: Bydgoszcz, XIX wiek, architektura, Wilhelm Lincke 

Summary

38 Współcześnie dawny Dom Obywatelski przy ul. Grudziądzkiej 35 jest budynkiem mieszkalnym, szpital miejski przy 
ul. Gdańskiej 4 stanowi siedzibę muzeum, a zakład Luizy przy ul. Szubińskiej 1 mieści biura Wojskowej Komendy 
Uzupełnień.

39 [Zwei neue städtische Bauten], „Bromberger Zeitung”, nr 214 z 14 IX 1885 r.; Evangelisches Diakonissen-Haus, 
Giese-Rafalski-Stiftung zu Bromberg, „Bromberger Zeitung Unterhaltungs-Blatt”, nr 38 z 21 VIII 1889 r.
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The purpose of this article of a  fragmentary nature is to draw attention to 
Wilhelm Lincke and his works. As a  professionally active city construction 
counselor at the turn of the 1870s and 1880s, he prepared  the plan to expand the 
city hospital and designed the Diakonisek hospital, a home for the elderly and 
a home for single women. His design endavours resulted in the introduction of 
new solutions to the architecture of Bydgoszcz in the field of care for the sick and 
lonely. Lincke's work is in line with the trends prevailing in the architecture of 
clinics in the second half of the nineteenth century. He is also credited with their 
implementation in Bydgoszcz. His legacy in the form of buildings of undeniable 
architectural value is valuable.

Key words: Bydgoszcz, the twentieth century, architecture, Wilhelm Lincke
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„Jest takie miejsce, dokąd potajemnie udają się ludzie i giną na jakiś czas z oczu 
znajomych. Wyjeżdżają tam na dłużej czy krócej, opuszczają swój dom jakby 
ukradkiem, nie informując, gdzie się wybierają, nie podają nikomu nowego adresu. 
Ich krewni czy przyjaciele, ci nieliczni, którzy wiedzą, dokąd wyjechali, nie zdradzają 
tego i w ogóle niechętnie o nich wówczas mówią. Zagadnięci o nieobecnego, który 
tak nagle zniknął z zakładu pracy, domu, podwórka, odpowiadają z zakłopotaniem, 
pokrętnie lub kłamliwie, jakby uczynił coś bardzo złego, kompromitując siebie oraz 
swoją rodzinę, coś, czego nie sposób mu wybaczyć, ale o czym nie chcą i nie mogą 
powiedzieć. Nie informują, w jaki sposób wyjechał ‒ czy został zabrany siłą, wbrew 
własnej woli, czy też świadomie wybrał się w tajemniczą podróż. Nikt więc nie może 
się dowiedzieć, jak i gdzie teraz żyje ani w jakich warunkach przebywa1.

On też, kiedy wróci, nie mówi nikomu, gdzie spędził ten czas. Na pytania dokąd 
wyjechał, odpowiada wymijająco albo zbywa je milczeniem. Nie zwierza się, nie 
opowiada jak tam było2.

Jest takie miejsce (…)3.
Na przełomie wieku XIX i  XX przez lwowską  prasę przetoczyła się dyskusja 

dotycząca stanu opieki nad umysłowo chorymi w Galicji i porównanie jej do sytuacji 
w  innych krajach europejskich4. Pośród utyskiwań na stan tej opieki, szczupłości 

1  K. Rożnowska, Można oszaleć. Osobliwy świat szpitala psychiatrycznego, Kraków 2017, s. 9.
2  Ibidem, s. 9.
3  Ibidem, s. 9.
4  W całej serii mniejszych lub większych anonsów prasowych na ten temat najważniejszymi moim zdaniem 

W krajobrazie zdrowy duch.  
O zakładzie dla nerwowo i umysłowo chorych  
w podkrakowskim Kobierzynie

Robert Gaweł
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jedynego w  owym czasie szpitala psychiatrycznego w  podlwowskim Kulparkowie 
pojawił się postulat o niezbędnej budowie kolejnej placówki. 

Opieka psychiatryczna w  Galicji opierała się w  tym czasie na aktach prawnych 
uchwalonych na przełomie lat 60. i 70. XIX wieku. Brak ich nowelizacji spowodował, 
że z  czasem stały się one przestarzałe i  nie spełniały pokładanych w  nich nadziei. 
Dochodził do tego kiepski stan galicyjskiego szpitalnictwa psychiatrycznego. 
W 1911 roku na 8 milionów mieszkańców przypadało 1700 łóżek psychiatrycznych. 
Wsparciem dla wspomnianego już specjalistycznego szpitala kulparkowskiego były 
oddziały szpitali we Lwowie i  w  Krakowie. Do tych państwowych placówek dodać 
można dwa zakłady prywatne, doktora Świątkowskiego we Lwowie i  profesora 
Żuławskiego w  Krakowie. Wszystkie one jednak nie pokrywały zapotrzebowania. 
Pamiętać należy, że podstawą opieki w  Galicji była izolacja osób z  zaburzeniami 
psychicznymi i umieszczanie ich w zamkniętych placówkach leczniczych. Jakby tego 
było mało, brakowało na galicyjskich uniwersytetach katedr psychiatrii i neurologii 
oraz uniwersyteckich klinik psychiatryczno-neurologicznych.

Wobec tych wszystkich niedomagań, w  1903 roku postawiono wniosek 
o  wybudowanie szpitala specjalistycznego na 500 łóżek. Wstępne prace nad jego 
kształtem ukończone zostały w 1907 roku5. Opieka w powyższym zakresie rozbita była 
pomiędzy władze krajowe (Galicji) i gminne. Chorzy umysłowo rokujący nadzieje na 
uleczenie oraz nieuleczalni, stanowiący zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, objęci 
byli opieką krajową. Natomiast gminy miały obowiązek starania się o  zapewnienie 
opieki dla wszystkich innych chorych oraz „utrzymanie w  ewidencyi podrzutków, 
głuchoniemych, obłąkanych i  kretynów, nieumieszczonych w  zakładach, tudzież 
czuwanie nad pielęgnowaniem tychże osób”6. Znaczna ilość osób wymagających 
różnego leczenia i  niewystarczająca liczba specjalistycznych łóżek szpitalnych 
powodowała, że pod opieką gmin znajdowała się spora liczba ludzi psychicznie 
chorych, w tym zagrażających społeczeństwu.

Koncepcję planowanego nowego szpitala psychiatrycznego dla Galicji Zachodniej7 
powszechnie przypisuje się znanemu polskiemu lekarzowi psychiatrze Janowi 
Mazurkiewiczowi (1871–1947). Jednak on sam w  swoim artykule opublikowanym 
na łamach „Przeglądu Lekarskiego” w  1912 roku8 podkreśla, że była ona dziełem 
całego zespołu specjalistów. Według słów Mazurkiewicza wstępne prace polegały 
na opracowaniu programu funkcjonalnego, zakupie odpowiedniego terenu pod 
budowę oraz przygotowaniu kompletu planów budowlanych. W skład tego zespołu 
wchodzili: dwaj kolejni szefowie Departamentu sanitarnego wydziału Krajowego, 
Onyszkiewicz i po nim dr Bernadzikowski, lekarze będący inspektorami szpitalnymi, 

były: O życiu obłąkanych, „Kurier Lwowski” z 25.07.1888, nr 205, s. 6; Reformy w Kulparkowie, „Kurier Lwowski” 
z 08.09.1888, nr 250, s. 2; Humanitaryzm w zakładach dla obłąkanych, „Kurier Lwowski” z 16.09.1890, nr 257, s. 2; 
Humanitaryzm w zakładach dla obłąkanych (dokończenie), „Kurier Lwowski” z 17.09.1890, nr 258, s. 5.

5  J. Mazurkiewicz, O opiece nad umysłowo chorymi w Galicyi i o nowym Zakładzie krajowym w Kobierzynie, 
„Przegląd Lekarski” z 21.12.1912, nr 51, s. 727.

6  Ibidem, s. 727.
7  Koncepcję opracowano jako generalne wytyczne dla nowej placówki, bez ustalenia jej lokalizacji.
8  Ibidem, s. 727‒735.
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dr Łuszczkiewicz, dr Müller, dr Lipski, dyrektor szpitala psychiatrycznego 
w  Kulparkowie dr Kohlberger, profesorowie Halban i  Pilz, inżynierowie Józef Sare 
(wiceprezydent Krakowa), Pakies, prof. Ossowski pracownicy biura budowlanego 
wydziału krajowego pod kierownictwem inż. Klimczaka ‒ autorzy dokumentacji 
budowlanej szpitala i prawdopodobnie architektonicznej formy zespołu szpitalnego9. 

Ostatecznie decyzją sejmu galicyjskiego w  roku 1907 zakupiono 
60-hektarową działkę w podkrakowskim Kobierzynie, 7 kilometrów na południe od 
Krakowa. Położona na płaskowyżu wznoszącym się około 256 m n.p.m. zapewniała 
doskonały widok w  kierunku północnym na Kraków, na klasztor Kamedułów na 
Bielanach i  na kopiec Kościuszki. W  kierunku południowym widoczna była z  niej 
panorama Beskidów. Tak o  podziale funkcjonalnym zakupionego terenu pod 
budowany podówczas szpital pisał w swoim artykule J. Mazurkiewicz: „Zakupione 104 
morgi gruntu dzieli droga powiatowa Kraków–Skawina na dwa kompleksy, z których 
mniejszy ‒ 18-morgowy ‒ położony na północ od drogi, przeznaczony jest pod uprawę, 
zaś najbardziej odległy od drogi jego skrawek ‒ na cmentarz zakładowy. […] 

Na południe od drogi leży główny ‒ 86-morgowy teren zakładowy […]. Na 
południowym i  południowo-zachodnim skłonie terenu położone są pawilony 
dla chorych, na wschodzie budynki mieszkalne i  gospodarcze, w  zachodnio- 

-północnym kącie przy drodze powiatowej folwark zakładowy. Ogółem pod budynki 
zakładowe, ich ogrody itd. zajęta jest przestrzeń około 44 morgów, na park 7 morgów, 
na grunta orne 50 i na cmentarz 3 morgi”10.

Mimo swojego stosunkowo wysokiego położenia, teren był podmokły i wymagał osuszenia. 
W efekcie w całości go zdrenowano, a ponadto decyzją Sejmu postanowiono osuszyć sąsiednią 
dolinę, leżącą w granicach trzech gmin wiejskich: Kobierzyna, Sidziny i Skotnik. 

Proces wyboru terenu pod budowę odbywał się na drodze ogłoszonego konkursu. 
W  jego wyniku spłynęły do wydziału krajowego oferty złożone przez właścicieli 
gruntów. Spośród nich pierwotnie wybrane zostały cztery, w następującej kolejności: na 
pierwszym miejscu wieś Lusina w powiecie podgórskim11, na drugim miasto powiatowe 
Dąbrowa Tarnowska, na trzecim miasteczko Skawina w  powiecie podgórskim i  na 
czwartym wieś Kurów w powiecie bocheńskim12. W 1904 roku wydział krajowy wraz 
z Komisją sanitarną rekomendowały jako miejsce budowy nowego szpitala Lusinę13, 
położoną nieco dalej niż Kobierzyn na południe od Krakowa. Wieś ta sąsiadowała 
bezpośrednio ze Swoszowicami, w których podówczas funkcjonowało już uzdrowisko. 
W  lutym 1907 roku pojawiły się pewne obawy związane z  dostępnością świeżej 

9  Brak jest jednoznacznej informacji, kto odpowiadał za projekt architektoniczny zespołu, stąd też przypuszczenie 
że była ona dziełem zespołu projektowego, który stworzył całą dokumentację budowlaną.

10  J. Mazurkiewicz, op. cit., s. 732.
11  Zarówno Lusina, jak i Kobierzyn należały do powiatu podgórskiego. Położone na prawym brzegu Wisły Podgórze, 

będące od 1915 roku dzielnicą Krakowa, było samodzielnym miastem.
12  Sprawozdanie Komisyi budżetowej o sprawozdaniu wydziału krajowego, dotyczącego wyboru miejsca pod Zakład 

dla obłąkanych w zachodniej części kraju. LS. 1. 597/1904 z 22.10.1904, s. 1.
13  Sprawozdanie Komisyi sanitarnej w sprawozdaniu wydziału krajowego o zamierzonej budowie zakładu dla obłą-

kanych w zachodniej części kraju.  LS. 1.501.1907 z  27.02.1907, s. 1.
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wody, niezbędnej do funkcjonowania szpitala14. Rzecz o tyle dziwna, że uzdrowisko 
w Swoszowicach nie miało w tym względzie kłopotów. Również zalecone przez Komisję 
sanitarną w lutym 1907 roku badania hydrotechniczne15 wykazały, że istnieje dostęp do 
wystarczającej ilości odpowiedniej jakości wody16. Jednocześnie wykonano zalecenia 
z  lutego 1904 roku i  powzięto działania mające na celu znalezienie alternatywnej 
lokalizacji. Wtedy też pojawiła się po raz pierwszy propozycja budowy szpitala 
w Kobierzynie17. Podkreślając wszystkie atuty tej lokalizacji, wymieniono jednocześnie 
jej wady. Przede wszystkim zwrócono uwagę na wilgotną, miejscami wręcz bagnistą 
okolicę na poziomie, który wzbudzał obawy co do zdrowotności wybranego miejsca. 
Ponadto podkreślano znaczne koszty, wynikające z konieczności osuszenia terenu18. 
Sformułowano w  czterech punktach kwestie wymagające wyjaśnienia, dotyczące 
działki w  Kobierzynie. Ostatecznie jednak „Wydział krajowy postanowił umieścić 
zakład w Kobierzynie ‒ o ile nabyciu gruntów sąsiednich i rozszerzeniu w ten sposób 
terenu budowy poważniejsze trudności na przeszkodzie nie staną”19.  Po wyborze 
Kobierzyna jako miejsca lokalizacji szpitala podpisana została umowa z gminą miasta 
Krakowa na dostawę wody z  ujęcia w  Bielanach20. Dodatkowo dla prawidłowego 
funkcjonowania wodociągu wybudowano wieże ciśnień w Skotnikach.

Program funkcjonalny nowej placówki dostosowano tak, aby była ona w  pełni 
samowystarczalna. Dlatego wraz z  pawilonami leczniczymi zaplanowano zaplecze 
administracyjne, gospodarczo-rolnicze z  folwarkiem oraz domy mieszkalne 
dla całego personelu szpitalnego. Personel ten miał składać się z  „dyrektora, 
prymaryusza-prosektora, będącego równocześnie kierownikiem laboratoryów  
i 6 lekarzy oddziałowych (2 prymaryuszów, 2 ordynaryuszów i 2 sekundaryuszów); dalej  
z 16 osób służby pielęgniarskiej wyższej, jednego pielęgniarza względnie pielęgniarki 
na 5 chorych21 i z personelu administracyjnego i gospodarczego z rządcą na czele”22.

Projektując szpital w  Kobierzynie, dołożono wszelkich starań, aby spełniał on 
pod względem funkcjonalnym wymogi wynikające z  najnowszych ówczesnych 
trendów lecznictwa dla osób z problemami psychicznymi. Szczegółowy opis nowej 
placówki zamieścił we wspomnianym już artykule na łamach „Przeglądu Lekarskiego” 
Jan Mazurkiewicz, który notabene pełnił w  latach 1918–1919 funkcję pierwszego 
dyrektora Krajowego zakładu dla umysłowo i nerwowo chorych w Kobierzynie23.

Jak wspomniano, szpitalowi nadano charakter obiektu pawilonowego. W układzie 
przestrzennym całego zespołu podzielono zabudowania pod względem ich funkcji, 

14  Sprawozdanie Komisyi…, op. cit., s. 1.
15  Sprawozdanie Komisyi…, op. cit., s. 3.
16  Sprawozdanie Wydziału krajowego o zamierzonej budowie zakładu dla obłąkanych w zachodniej części kraju. LW. 

96.161/1907, z 27.09.1907, s. 2.
17  Sprawozdanie Wydziału…, op. cit., s. 2.
18  Sprawozdanie Wydziału…, op. cit., s. 2.
19  Sprawozdanie Wydziału…, op. cit., s. 4.
20  J. Mazurkiewicz, op. cit., s. 732.
21  Przy docelowej liczbie 800 chorych oznaczało to zatrudnienie 160 osób.
22  J. Mazurkiewicz, op. cit., s. 732.
23  K. Rożnowska, op. cit., s. 320.
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tworząc powiązane ze sobą komunikacyjnie i kompozycyjnie zespoły wolnostojących 
budynków. 15 pośród nich miało być przeznaczonych na przebywanie pacjentów.

Największym z  tych zespołów była położona w  południowej części terenu 
szpitalnego grupa 13 wolnostojących budynków. W  jej układzie kompozycyjnym 
dopatrzeć się można nawiązania do kształtu motyla. Wszak w języku greckim słowo 

„psyche” ma podwójne znaczenie. Tłumaczy się je na polski przede wszystkim jako 
„dusza”, rozumiane może być jednak również jako „motyl”. Idąc tym tropem, można 
by powiedzieć, że tułów tegoż motyla stanowią osiowo względem siebie umieszczone 
budynki „infermeryi” i budynku apteczno-laboratoryjnego. Jego prawym (zachodnim) 
skrzydłem było pięć pawilonów męskich. Skrzydło lewe (wschodnie) stanowiło 
natomiast pięć analogicznie rozmieszczonych pawilonów dla kobiet.

Ze względu na swoją kubaturę najbardziej wyróżniała się spośród nich „infirmerya” 
przeznaczona dla pacjentów „cieleśnie chorych”24. Posiadała ona dwa obszerne, 
jednopiętrowe bliźniacze skrzydła, jedno dla 50 mężczyzn, drugie dla 50 kobiet, 
z salami na pomieszczenie chorych dotkniętych paraliżem, „zanieczyszczających się”25 
oraz gruźlików. Ci ostatni mieli być umieszczeni na piętrze, gdzie zaprojektowano 
urządzenie pomieszczeń do leżakowania, ogrzewanych zimą. Centralną część 
budynku, rozdzielającą od siebie oba skrzydła, przeznaczono w części parterowej na 
sale operacyjne i laboratoria oraz mieszkania niższej służby pielęgniarskiej, na piętrze. 
Drugi budynek tworzący wraz z „infirmeryią” „tułów motyla” przeznaczony był na 
pomieszczenie na parterze szpitalnego magazynu centralnego i  apteki, a na piętrze 
sali konferencyjnej, gabinetu kierownika laboratoriów oraz pracowni: histologicznej, 
bakteriologicznej, doświadczalnej, psychologicznej i chemicznej. 

Po obu jej stronach umieszczono wspomniane powyżej budynki dla kobiet 
i mężczyzn z podziałem na: pawilony obserwacyjne26, pawilony przewlekle chorych27, 
pawilony drzwi otwartych, pawilony niespokojnych, pawilony dla gwałtownych 
(przypadków z  wyrokami sądowymi). Te ostatnie traktowane były jako urządzone 
tymczasowo. Liczono bowiem na to, że powstanie w  końcu specjalny ośrodek dla 
kryminalistów z  zaburzeniami psychicznymi. Było to działanie do tego stopnia 
świadome, że Wydział krajowy nie przyjął od władz państwowych wysokiej dotacji, 
pokrywającej koszty budowy na terenie szpitala w Kobierzynie specjalnego pawilonu 
dla chorych psychicznie kryminalistów28. Jako jedyny miał on zaprojektowane 
zakratowane okna29. Pawilon męski dla 40 chorych miał osiem separatek do czasowej 
izolacji, a sale chorych były sześcioosobowe i nie były ze sobą połączone. Natomiast 
przylegający do niego ogród otaczał wysoki mur. 

24  J. Mazurkiewicz, op. cit., s. 734.
25  Ibidem.
26  W tym pawilonie obok wejścia, znajdowała się izolatka, w której umieszczano nowo przyjętych chorych, u których 

podejrzewano zarażenie chorobą zakaźną. Po jej ewentualnym potwierdzeniu umieszczano ich w pawilonie chorób 
zakaźnych.

27  W piwnicach pawilonu dla przewlekle chorych mężczyzn urządzona była kręgielnia.
28  J. Mazurkiewicz, op. cit., s. 734.
29  W pozostałych pawilonach przeznaczonych na pobyt chorych, okna miały jedynie mniejsze podziały kwater w celu 

ich wzmocnienia, utrudniającego ewentualna ucieczkę.
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W  analogicznym pawilonie kobiecym wszystkie zabezpieczenia miały mniej 
restrykcyjny charakter. Odmienną koncepcję traktowania pacjentów zastosowano 
w pawilonach dla chronicznie chorych i pawilonach „otwartych drzwi”. Budynki te 
miały oddzielone sale dzienne od sypialni. W  czasie dnia pacjenci przebywali na 
parterze, by na noc udać się do sypialni na piętrze. Tym sposobem chciano zmniejszyć 
ilość personelu opieki w tych czterech obiektach. Dodatkowo na mansardach znalazło 
się miejsce na mieszkania dla personelu pielęgniarskiego.

Pawilony dla chorych niespokojnych były parterowe. Wyeliminowano w  ten 
sposób, konieczność pokonywania schodów, mogącą stanowić dla pacjentów  
niebezpieczeństwo,. Pod względem funkcji, spośród opisywanych powyżej 
zabudowań dla chorych, wyróżniały się pawilony obserwacyjne. W każdym z nich 
było po 31 łóżek dla nowo przyjętych chorych oraz tych, którzy wymagali „wyjątkowo 
ścisłej opieki lekarskiej i  pielęgniarskiej”. Z  założenia szpital miał przyjmować 
rocznie 500‒600 nowych chorych.

Niejako uzupełnieniem tego głównego kompleksu leczniczego były pawilon 
jaglicowy30 i zakaźny. Oba położone w zachodnim zakątku terenu szpitala. Pawilon 
chorób zakaźnych podzielono wewnętrznie na oddziały. Dwa z nich były na parterze, 
dwa na piętrze budynku. Do każdego z nich prowadziło osobne wejście.

Ostatnią wydzieloną częścią obiektów leczniczych były dwa tak zwane „pawilony 
klasowe”. Przeznaczone były na pobyt osób z  „wyższych sfer”. Zlokalizowano je 
na uboczu, w  oddaleniu od pozostałych obiektów. Ich najbliższymi sąsiadami 
były budynek administracji szpitala, od zachodu i  kaplica szpitalna, od wschodu. 
Mazurkiewicz w  swoim artykule tak o  nich pisał: „Pierwsze piętro mieści osobne 
pokoje dla 16 chorych i salon, parter ‒ salę dzienną, salę bilardową, jadalnię i mały 
oddziałek obserwacyjny dla 8 chorych leżących. Asocyalni chorzy I  i  II klasy będą 
umieszczani razem z chorymi III klasy w ogólnych pawilonach”31. Zatem mimo chęci 
przełamywania wszelkich stereotypów panujących w  ówczesnym społeczeństwie 
i sprostaniu najnowszym tendencjom w leczeniu osób mających problemy psychiczne, 
nie udało się projektantom szpitala przełamać ówcześnie panującej bariery klasowej.

Jako zasadę nadrzędną przy projektowaniu wszystkich pawilonów dla chorych 
przyjęto takie zorientowanie pawilonów względem stron świata, aby sale dla chorych 
znajdowały się od południa budynku, a  korytarze i  pomieszczenia pomocnicze od 
północy. Każdy z  pawilonów miał również swój własny ogródek, przylegający do 
budynku od strony południowej. Wszystkie te zabiegi miały zapewnić chorym 
możliwie maksymalny dostęp do światła słonecznego. Gdy tylko było to możliwe, 
w salach sypialnych dla pacjentów okna umieszczano zarówno w ścianie południowej 
i  północnej. Oprócz lepszego doświetlenia tych sal, zapewniało to również lepsze 
przewietrzanie pomieszczeń. W  kwestii przewietrzania miała pomagać też ich 
czterometrowa wysokość. Istniało również mechaniczne wspomaganie tego procesu, 
w  piwnicach pawilonów dla chorych zamontowano urządzenia wentylacyjne. Ich 

30  Jaglica to zakaźna choroba oczna, powodująca ostre zapalenie rogówki i spojówki, prowadząca ostatecznie do 
ślepoty.

31  J. Mazurkiewicz, op. cit., s. 735.



75

zadaniem było tłoczenie ogrzewanego powietrza do pomieszczeń dla chorych 
specjalnymi kanałami i  odprowadzanie go wyciągami. Szczególnie ważne było to 
w przypadku sal, gdzie chorzy mieli leżeć przez całą dobę.

Kolejnym, odrębnym funkcjonalnie zespołem budynków był kompleks domów 
mieszkalnych dla personelu szpitala. Składał się on z: „3 domów dla lekarzy, 3 dla 
urzędników, domu dla służby administracyjnej niższej, 2 domków o 16 mieszkaniach, 
składających się z pokoju i kuchni i przeznaczonych dla niższej służby pielęgniarskiej, 
posiadającej rodzinę”32. Jak to wcześniej wspomniano, pomieszczenia mieszkalne 

– dla niższej służby pielęgniarskiej, znajdowały się także w  budynku „infirmeryi”, 
pawilonach dla chronicznie chorych, pawilonach otwartych drzwi i  budynku 
warsztatowym. Kompleks mieszkalny uzupełniała parterowa willa dla dyrektora 
szpitala. Całość kompleksu została zlokalizowana przy drodze wjazdowej do szpitala.

Również na wjeździe, a  jednocześnie w  centrum całego założenia znalazł się 
kompleks administracyjno-gospodarczy. W  jego skład weszły: główny budynek 
administracyjny, mieszczący pomieszczenia biurowe dla lekarzy i  administracji 
placówki ‒ zlokalizowano go na wejściu do kompleksu po to, aby osoby przybywające 
do szpitala jedynie w  sprawach administracyjnych nie miały kontaktu z  chorymi33, 
budynek warsztatowy, stanowiący istotny element stosowanej w  szpitalu terapii 

‒ znajdowały się tu bowiem warsztaty: krawiecki, szewski, stolarski, lakierniczy, 
tapicerski i  introligatorski w  których część pacjentów mogła znaleźć zajęcie34, tak 
zwany dom zabaw „z  wielką salą przeznaczoną na rozrywki dla chorych, z  salą 
jadalną i kursów pielęgniarskich dla służby przy chorych, z ochronką dla dzieci służby, 
i z kasynem dla funkcyonaryuszów zakładowych”35, pralnia, kuchnia ze zlokalizowaną 
w suterynach obiektu masarnią, która miała zaopatrywać w swoje wyroby zarówno 
miejscowy szpital, jak i  inne szpitale położone w pobliżu, piekarnia, w której miała 
też funkcjonować fabryka makaronów zaopatrująca wszystkie szpitale krajowe 
i  prowincjonalne w  Galicji, kotłownia, która dostarczała ciepłą wodę dla celów 
gospodarczych i ogrzewania w pawilonach dla chorych, kaplica, dom zabaw, budynki 
gospodarcze miały centralne ogrzewanie parowe, a budynki mieszkalne tradycyjne 
podówczas piece kaflowe; w kotłowni znajdowała się również „centrala elektryczna”, 
wytwarzająca prąd zmienny na potrzeby szpitala.

Ozdobą całego założenia była szpitalna kaplica. Zlokalizowano ją na osi, będącej 
przedłużeniem drogi wjazdowej do szpitala. Projektantem tego niewielkiego 
(mieszczącego do 300 osób) budynku był Antoni Budkowski, a  jego budowa trwała 
cztery lata (1909–1913)36. Zaprojektowano go jako jednonawową świątynię z  płytkim 
prezbiterium, z przylegającą do niego z boku zakrystią i z wejściem głównym pod chórem 

32  Ibidem, s. 733.
33  J. Mazurkiewicz, który w ten sposób opisał lokalizację budynku administracyjnego w swoim artykule nie określił 

jednak, czy chodziło o ochronę pacjentów, czy też o oszczędzenie ich widoku osobom przybywającym do szpitala 
w celach administracyjnych.

34  Zapewne warsztaty te stanowiły również istotny element gospodarki szpitala, stanowiąc źródło finansów na dzia-
łalność i utrzymanie placówki.

35  J. Mazurkiewicz, op. cit., s. 733.
36  K. Rożnowska,, op. cit., s. 316.
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muzycznym wspartym na dwóch kolumnach. Zarówno w swojej formie, jak i wystroju 
malarskim wnętrza, świątynia ta wyróżnia się spośród zabudowań szpitala. O  ile 
obiekty szpitalne zaprojektowano odziane w bardzo skromny, wręcz ascetyczny kostium 
architektoniczny, o tyle kaplica zachwyca miękkością linii dachu, eliptycznym sklepieniem 
nawy i barwnością wnętrza przyozdobionego freskami i witrażami o tematyce roślinnej. 
W  całym tym misternie zaplanowanym obiekcie sakralnym nie zapomniano również 
o komforcie mających się tam modlić pacjentów. Wnętrze było ogrzewane, wyloty ciepłego 
powietrza umieszczono pod oknami nawy głównej w postaci perforowanych metalowych 
płyt, a w części wejściowej urządzono niewielką toaletę. 

Całe założenie zostało połączone wewnętrzną, nowo zaprojektowaną siecią 
komunikacyjną. Do szpitala wjeżdżało się od strony północno-wschodniej. Główna 
droga dojazdowa biegła od drogi powiatowej Kraków‒Skawina obok domku portiera, 
mijając kompleks mieszkalny, do centralnie położonego dużego ronda, przy którym 
był zlokalizowany główny budynek administracyjny. To od tego ronda rozchodziła się 
sieć dróg pozwalająca na dotarcie do wszystkich miejsc szpitala. Zlokalizowany tuż 
przy drodze powiatowej folwark miał wjazd od tejże drogi, ale był również połączony 
komunikacyjnie ze szpitalem. Oprócz sieci dróg, szpital posiadał też wewnętrzną 
sieć kolejki wąskotorowej. Planowano, że jej wagoniki poruszane będą siłą kuców lub 
mułów. Zachowane zdjęcia z  okresu międzywojennego świadczą jednak o  tym, że 
ruch tych wagoników odbywał się siłą mięśni ludzkich. Kolejka zapewniała transport 
posiłków dowożonych z centralnej kuchni do pawilonów oraz transport gospodarczy 
pomiędzy pawilonami a na przykład centralną pralnią.

Główny kompleks szpitalny, podobnie jak ogródki poszczególnych pawilonów dla 
chorych ‒ oprócz pawilonu kryminalnego dla mężczyzn ‒ ogrodzony był metalową 
siatką i żywopłotem.

Swój artykuł w „Przeglądzie Lekarskim” Jan Mazurkiewicz zakończył następującym 
zdaniem: „Po otwarciu zakładu projektowana jest organizacya opieki rodzinnej 
w sąsiednich wioskach”37. Nie wiadomo czy cel ten został zrealizowany. Niewątpliwie 
miał on wpływ na zorganizowane pozaszpitalnej opieki psychiatrycznej. W  roku 
1929 uruchomiona została w Krakowie poradnia psychiatryczna38. Była ona drugim 
w Polsce ośrodkiem ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej. Jej twórcą był Władysław 
Stryjeński (1889‒1956), ówczesny dyrektor placówki. Postać niezwykle zasłużona dla 
polskiej psychiatrii, niestety nieco zapomniana.

Szpital w Kobierzynie funkcjonował znakomicie do momentu wybuchu II wojny 
światowej. 3 września 1939 na jego teren wkroczyli Niemcy. Od tego momentu 
opieka nad chorymi miała się coraz gorzej. W  1941 roku wywieziono ze szpitala 
i zamordowano 91 pacjentów żydowskiego pochodzenia. W nocy z 23 na 24 czerwca 
1942 roku Niemcy wywieźli wagonami bydlęcymi do obozu koncentracyjnego 
Auschwitz wszystkich pozostałych ‒ ponad pięciuset ‒ pacjentów. Tam zamordowano 
ich w komorach gazowych. Kilkudziesięciu najciężej chorych pozbawiono życia na 

37  J. Mazurkiewicz, op. cit., s. 735.
38  K. Rożnowska,, op. cit., s. 316.
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miejscu. Kompleks poszpitalny został przeznaczony na koszary SS i obiekt szkoleniowy 
dla Hitlerjugend. W pawilonach szpitalnych urządzono szpital wojskowy.

Nigdy więcej specjalistyczny szpital w Kobierzynie nie powrócił do stanu z okresu 
swojej świetności w okresie 20-lecia międzywojennego.

Streszczenie

W  1907 roku sejm galicyjski podjął decyzję o  zakupie parceli w  Kobierzynie 
i  wybudowaniu tam planowanego specjalistycznego szpitala. Zakupiony teren pod 
założenie szpitalne miał powierzchnię 60 hektarów i był położony w odległości 7 km 
od Krakowa. Wśród wielu zalet tego terenu wymieniane były walory krajobrazowe. 
Nowo powstający szpital miał mieć 550 łóżek z możliwością rozbudowy do docelowych 
800. Prace budowlane przy jego wznoszeniu rozpoczęły się w 1908 roku i trwały do 
1914 roku. Szpital oficjalnie otwarto trzy lata później i przez dwa lata przyjmowano 
pierwszych pacjentów. W efekcie, od momentu zakupu działki pod budowę, aż do 
całkowitego uruchomienia szpitala minęło 12 lat.

Składał się on z  kilkudziesięciu wolnostojących obiektów pogrupowanych pod 
względem funkcjonalnym. Największy obszar zajmowały tutaj pawilony szpitalne. 
Istniał też podział klasowy, którego efektem było powstanie, poza głównym 
kompleksem leczniczym, pawilonów dla pacjentów „z wyższych sfer”. Poza obiektami 
lecznicy szpital posiadał zaplecze gospodarcze, wraz z folwarkiem. Innym istotnym 
elementem założenia była część mieszkalna dla personelu szpitala. 

Szpital w  Kobierzynie funkcjonował do wybuchu II wojny światowej. Jego 
egzystencję przekreśliło wkroczenie niemieckich okupantów, którzy 20 listopada 1939 
roku przejęli  placówkę, by ją ostatecznie zlikwidować 23 czerwca 1942 roku. Powolne 
odradzanie się placówki nastąpiło w 1947 roku, nigdy jednak nie powróciła ona do 
formy, jaką prezentowała przed 1939 rokiem.

Słowa kluczowe: Kobierzyn, szpital psychiatryczny, opieka psychiatryczna, szpital 
pawilonowy

Summary

In 1907, the Galician parliament decided to purchase a land plot in Kobierzyn and 
locate the designed specialist hospital there. The purchased land had  the surface area 
of 42 ha and was located 7 km away from Krakow. Among numerous good points of 
the area, scenic features of the location were mentioned. Looking north from the site, 
a picturesque panorama of Krakow could be seen, along with the Camedolese Priory 
in Bielany built on the top of the hill, and the Kościuszko Mound. To the south, one 
could admire a superb view on the Beskidy mountain range.

Originally, the  newly constructed hospital was to accommodate 550 beds with 
possibility of further expansion to target 800. Construction works commenced in 
1908 and continued till 1914. The hospital was officially opened three years later and 
in the following two years the first patients were being admitted. In the end, 12 years 
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passed from purchasing of the land plot to putting the hospital fully into operation.
The centre was composed of several dozen standalone buildings groped according 

to their purpose. The largest area was occupied by hospital pavilions, where the patients 
were in principle divided according to their sex. Social class division also existed which 
led to establishing pavilions for “high society” patients outside the main hospital 
complex. Apart from the hospital buildings, the centre had an outbuilding base with its 
agricultural farm. On the one hand, it allowed independent existence, while on the other 
hand it provided less seriously ill patients with workplaces on the land and in workshops. 
Work, in all possible cases, was to be an integral part of the applied therapy. 

Another essential part of the centre was a residential complex for the hospital staff. 
After all, from the very beginning it was assumed that close vicinity of the patients and 
the staff would provide the best results of the therapy applied in Kobierzyn. 

The Kobierzyn hospital was successfully operating until the outbreak of World War 
II. It can be proved by photographs taken in the interwar period. Unfortunately, its 
existence was definitely discontinued by encroaching German occupants, who took 
the centre over on the 20th November 1939 and finally closed it down on the 23rd June 
1942. Slow revival of the centre took place since 1947, however, it never returned to its 
condition displayed before 1939.

Key words: Kobierzyn, mental health care, mental hospital, pavilion-style hospital

dr inż. arch. Robert Gaweł,
      Muzeum Krakowa

il. 1.  Zakład dla nerwowo i umysłowo chorych w Kobierzynie, 1917, fotografia lotnicza, Archiwum Szpitala 
 Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego, autor nieznany.
il. 2.  Sypialnia w jednym z pawilonów dla chorych. Na ścianie (po lewej stronie od wiszącego obrazu)  
 dobrze widoczne kratki systemu wentylacyjnego, jasne i przestronne wnętrze dodatkowo wyposażone  
 w rośliny, poprawiające komfort pacjentów, fotografia prasowa, 1931, Narodowe Archiwum Cyfrowe,  
 syg. 1-C-310-2, Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny.

1. 2.
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il. 3.  Wagoniki wewnątrzszpitalnej kolejki wąskotorowej pchane przez pielęgniarki i pacjentów.  
 Ich zamknięta konstrukcja umożliwiała transport posiłków z centralnej kuchni, fotografia prasowa, 
 1931, Narodowe Archiwum Cyfrowe, syg. 1-C-310-7, Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny.
il. 4.  Projektowy widok perspektywiczny szpitalnej kaplicy projektu Antoniego Budkowskiego,  
 ilustracja prasowa, 1912, „Przegląd Lekarski” z 21.12.1912, autor nieznany.
il. 5.  Wnętrze kaplicy szpitalnej, widok na na prezbiterium. Po lewej stronie pod oknami widać metalowe  
 kraty dużych rozmiarów, przez które nawiewane było ciepłe powietrze, podczas zimy ogrzewające 
 kaplicę, fotografia prasowa, 1931, Narodowe Archiwum Cyfrowe, syg. 1-C-310a-1, Koncern Ilustrowany 
 Kurier Codzienny.
il. 6.  Pacjenci szpitala podczas prac w warsztacie wikliniarskim., fotografia prasowa, 1931,  
 Narodowe Archiwum Cyfrowe, syg. 1-C-310-5, Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny.

3. 4.

5.

6.
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rysunek: Bogusław Małusecki
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W  niniejszym artykule zostaną zawarte rozważania dotyczące losów największego 
kompleksu szpitalnego w mieście (obecnie Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego)1. Zgodnie z cezurą czasową Zbioru 
studiów przedstawiona będzie historia szpitala z lat 1891‒1945. Jest to bardzo istotny czas 
w dziejach gnieźnieńskiego szpitala. 

Artykuł prezentuje nie tylko historię gnieźnieńskiego szpitala, ale i  rolę jaką pełnił 
w przestrzeni miasta. Budowa oraz późniejsza rozbudowa zakładu spowodowała zmiany 
przestrzenne w zachodniej części Gniezna. 

Opieka zdrowotna w dawnym Gnieźnie – rys historyczny 

W  Gnieźnie na przestrzeni wieków funkcjonowało kilka placówek, które bardziej 
przypominały przytułki niż szpitale. Według Encyklopedii Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej 
historia zakładów dla chorych, kalek i podrzutków sięga już XII wieku2. Jednakże pierwszy 
szpital w Gnieźnie powstał w 1232 roku z inicjatywy księcia Władysława Odonica3. Placówka 
imienia św. Jana była prowadzona przez zakon bożogrobowców. W  następnych latach 
w mieście zbudowano jeszcze inne szpitale, które sąsiadowały z kościołami i klasztorami. Były 
to szpitale: św. Anny (1497‒1760)4 zbudowany przez kanonika Władysława Głembockiego 
lub abpa Fryderyka Jagiellończyka, szpital dla księży (1500‒1613) wzniesiony przez 
Głembockiego, szpital św. Marty (1508‒1825)5 ufundowany przez księdza Tyburcyusza 

1 Wykorzystane zostaną doświadczenia z wizji lokalnej przeprowadzonej na terenie parku szpitalnego w 2017 roku.
2 Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej, red. A. Mikołajczak, Gniezno 2011, s. 576. 
3 Ibidem. 
4 Szpital był przeznaczony dla starszych księży, biednych uczniów i sług pańskich. Obiekt znajdował się pomiędzy 

cmentarzem katedry a bramą miejską; zob.: S. Karwowski, Gniezno, Poznań 1892, s. 436. 
5 Szpital był przeznaczony dla ubogich. Obiekt znajdował się na przedmieściach miasta, ibidem. 

Szpital „Dziekanka” w Gnieźnie.  
Losy szpitala w latach 1891–1945

Maciej Kędzierski
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Jaskłowskiego, szpital św. Mikołaja, który działał od XIV do XIX wieku oraz szpital św. 
Wawrzyńca istniejący od XVII do XIX wieku6. 

Stosunkowo wcześnie założono szpital miejski, którym zarządzał magistrat. Szpital 
św. Ducha należący do miasta funkcjonował od XIII wieku do roku 18167. Dziesięć lat po 
zamknięciu miejskiego szpitala, magistrat wybudował nowy gmach. Początkowo w szpitalu 
św. Jana zlokalizowano przytułek dla biednych, chorych, starców i  chorych umysłowo, 
którzy otrzymali nie tylko dach nad głową, ale i opał oraz pensję na wyżywienie i ubiór8. 
W 1840 roku obiekt zmodernizowano i dokonano podziału pomieszczeń dla pacjentów ze 
względu na płeć i rodzaj schorzenia, stworzono sale dla chorych wenerycznie, cierpiących na 
świerzb czy gruźlicę9. Pod koniec XIX wieku szpital posiadał już nowoczesną salę operacyjną 
oraz zmodernizowane oświetlenie i  ogrzewanie10. Miał również lepiej wyposażone sale 
przeznaczone dla zamożnych pacjentów. Budynek przetrwał do dzisiejszych czasów, a w jego 
murach znajduje się Komenda Powiatowa Policji. W 1889 roku w Gnieźnie założono kolejny 
szpital. Właścicielem obiektu była niemiecka organizacja Vaterländischer Frauenverein. 
Szpital, który nosił nazwę Bethesda (od nazwy sadzawki w Jerozolimie), w latach 20. XX 
wieku został przejęty przez skarb państwa, a  później przez magistrat11. Szpital Bethesda 
w okresie międzywojennym dysponował kilkoma oddziałami: wewnętrzno-chirurgicznym, 
położniczym, zakaźnym, chirurgii męskiej i dziecięcej12. Posiadał nowoczesny, jak na tamte 
czasy sprzęt diagnostyczny (pierwszy w mieście aparat Rentgena) oraz profesjonalną kadrę 
lekarsko-pielęgniarską. Obiekt choć wielokrotnie modernizowany i  przebudowywany, 
istnieje nadal i wchodzi w skład Szpitala Pomnika Chrztu Polski.

Oprócz szpitali, na terenie miasta znajdowały się gabinety lekarzy prowadzących 
prywatną praktykę. Jednak ich usługi były stosunkowo drogie i niedostępne dla wszystkich 
mieszkańców. Najbiedniejsi mogli leczyć się u  medyków miejskich, których opłacał 
magistrat13. Z kolei ci niewierzący w dobrodziejstwa ówczesnej medycyny udawali się do 
licznych uzdrowicieli, na przykład do „doktora” Killischa z  Berlina, który ogłaszał się 
w lokalnej prasie, oferując leczenie „kurczy eliptycznych drogą listowną”14. 

Początki Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie

Wspomniane szpitale były zlokalizowane przede wszystkim w ścisłym centrum Gniezna. 
Jednakże pod koniec XIX wieku poza granicami miasta, na obszarze majątku Dziekanka, 
wzniesiono specjalistyczny szpital psychiatryczny. Krajowy Zakład Psychiatryczny 
budowano w latach 1891‒1894 w stosunkowo bliskiej odległości od gnieźnieńskiej starówki, 

6 Encyklopedia Gniezna, s. 577. 
7 Ibidem, s. 576. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
11 E. Scholtz, M. Szczepaniak, Gnieźnianina żywot codzienny, Gniezno 2002, s. 236.
12 Ibidem. 
13 Ibidem, s. 238. 
14 Ibidem, s. 241. 
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przy szosie prowadzącej do Poznania15. Do 1895 roku zakończono prace nad tworzeniem 
parku i ogrodów. Powstałe obiekty wzniesiono z czerwonej nietynkowanej cegły. Pawilony 
ozdobiły detale architektoniczne, takie jak lizeny, obramowania okien i drzwi oraz gzymsy 
wieńczące podparte kroksztynami16. W większości budynków, na parterach umiejscowiono 
duże drewniane zadaszone tarasy17. 

Na początku XX wieku szpital „Dziekanka” był samowystarczalnym organizmem. 
Na jego terenie zbudowano między innymi domy dla lekarzy, personelu i  urzędników, 
neogotycką kaplicę, budynki gospodarcze, takie jak obory, spichlerze, stajnie, warsztaty, 
rzeźnię oraz elektrownię. Pacjenci, którzy nie wymagali izolacji, mogli korzystać z kortu 
tenisowego, kręgielni, boiska do gry w piłkę nożną, biblioteki i  sali teatralnej18. W skład 
kompleksu wchodziły też: 100 ha gospodarstwa przyszpitalnego i 25 ha gospodarstwa rolnego 
we wsi Modliszewo. Informacji o  układzie przestrzennym szpitala dostarcza Ilustrowany 
przewodnik po Gnieźnie i okolicy z 1929 roku: „Do zakładu należy obszar 600-morgowy. 
Z tego przypada 100 mórg na dziedzińce, place, ogrody, parki i sady a reszta tworzy folwark, 
na którym pacjenci, zdolni do pracy rolnej, otrzymują stosowane zajęcie. Na terenie Zakładu 
postawiono 50 budynków o różnem przeznaczeniu. Do właściwego Zakładu wchodzi się od 
szosy przez główną bramę, mijając domek odźwiernego po lewej a piękną kaplicę zakładową 
po prawej stronie. Imponujący gmach administracyjny wznosi się naprzeciwko wjazdu 
[…] W zachodnim parku znajduje się 10 pawilonów szpitalnych dla kobiet, na wschodnim 
terenie 11 pawilonów dla mężczyzn, willa lekarska i cieplarnia”19. 

Pierwsi pacjenci przybyli do gnieźnieńskiego szpitala w  1895 roku ze szpitala 
w Owińskach20 pod Poznaniem. Jednak do placówki byli kierowani też chorzy z obwodu 
bydgoskiego i poznańskiego. Do Dziekanki trafiali również pacjenci z miejscowego szpitala 
św. Jana, w którym zlikwidowano oddział psychiatryczny. Ze względu na regularnie rosnącą 
liczbę chorych, szpital powiększano o  kolejne pawilony. Pomimo rozbudowy placówka 
zmagała się z permanentnym brakiem miejsca dla nowych pacjentów. 

W 1919 roku szpital, zarządzany dotąd przez Niemców, przeszedł w polskie ręce. Wówczas 
stanowisko dyrektora objął wybitny specjalista psychiatrii i neurologii doktor Aleksander 
Piotrowski z Berlina21. Nowy dyrektor musiał przede wszystkim poradzić sobie z brakami 
personalnymi, zwłaszcza wśród lekarzy. Rezultaty pracy Piotrowskiego były imponujące. 
W szpitalu psychiatrycznym zrezygnowano z krat w oknach, kaftanów bezpieczeństwa czy 

15 M. Jaska, A. Piotrowski, Dzieje szpitala. Dziekanka 1894‒1994, Gniezno 1994, s. 11. 

16 https://zabytek.pl/pl/obiekty/g-285677 [dostęp 4.08.2019]. 
17 Ibidem.
18 M. Jaska, A. Piotrowski, op. cit., s. 35.
19 Autor nieznany, Ilustrowany przewodnik po Gnieźnie i okolicy, Gniezno 1929, s. 7. 
20 M. Jaska, A. Piotrowski, op. cit., s. 21. 
21 Aleksander Piotrowski żył w latach 1878‒1933; studiował nie tylko medycynę, ale też muzykologię i slawistykę.  

Absolwent Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Berlinie i Uniwersytetu w Rostocku. Posiadał tytuł doktora medy-
cyny i filozofii. Zanim trafił do Gniezna pracował w szpitalach i sanatoriach, m.in. w Berlinie i Rostocku. Autor licz-
nych podręczników i artykułów związanych z medycyną. Wydawał czasopismo „Nowiny Psychiatryczne”. Na jego 
cześć nazwano jeden z odruchów mięśnia. Bardzo zaangażowany w rozwój szpitala psychiatrycznego Dziekanka. 
Osobiście kierował chórem w gnieźnieńskim szpitalu. Zmarł nagle w czasie wizytowania jednego z oddziałów.  
Na terenie Dziekanki znajduje się pomnik poświęcony Piotrowskiemu. 
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łóżek osiatkowanych22. W latach 20. XX wieku dyrektor przekonywał, że w  jego szpitalu 
pacjenci są bardzo spokojni, bezsenność praktycznie nie występuje, nie ma zanieczyszczeń 
i  odleżyn, nie ma samobójstw i  nagłych zgonów z  powodu nieszczęśliwych wypadków, 
a odsetek śmiertelności zmniejszył się23. Mimo to personel popełniał błędy w opiece nad 
chorymi, o czym donosiła lokalna prasa. Za kadencji dyrektora A. Piotrowskiego, poznańska 
gazeta „Nowy Kurjer” informowała czytelników o  ucieczkach pacjentów z  Dziekanki24. 
Abstrahując od tych zdarzeń, szpital „Dziekanka” był chlubą miasta, podobnie jak 
katedra czy najbardziej reprezentacyjne ulice Gniezna. Ponownie odwołując się do prasy, 
warto przypomnieć, że w  latach międzywojennych szpital gościł zorganizowane grupy 
zainteresowanych funkcjonowaniem placówki. Według dostępnych materiałów wiadomo, 
iż kompleks był wizytowany przez wycieczkę Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej 
w Ameryce25, przedstawicieli towarzystw i organizacji polonijnych z niemieckiej Westfalii26 
czy słuchaczy Uniwersytetu Letniego w Dalkach27. 

Po śmierci A. Piotrowskiego w 1933 roku, stanowisko dyrektora objął doktor Wiktor 
Ratka (Victor Ratka)28. Nowy dyrektor kontynuował politykę swojego poprzednika. Pacjenci 
byli poddawani najnowocześniejszym terapiom, które obejmowały nie tylko farmakoterapię, 
ale i psychoterapię. 

Z pewnością istotnym elementem terapii pacjentów Dziekanki był sam pobyt w otoczeniu 
rozległego parku leśnego. Liczne badania udowodniły, że widok zieleni lub kontakt 
z przyrodą znacząco łagodzi stres u chorych oraz personelu medycznego29. Park pozwalał 
także na organizowanie różnych aktywności fizycznych, między innymi spacerów bądź gier 
zespołowych. W obecnych czasach park nabrał jeszcze większego znaczenia. Zielony teren 
stał się buforem dla pobliskiej drogi szybkiego ruchu i fragmentu obwodnicy miasta, które 
generują hałas oraz przyczyniają się do większego zanieczyszczenia powietrza. 

Tragiczne losy pacjentów szpitala „Dziekanka” w trakcie II wojny światowej

Sytuacja w szpitalu psychiatrycznym w Gnieźnie zmieniła się diametralnie po wejściu 
do miasta wojsk hitlerowskich30. Ówczesny dyrektor W. Ratka, znany z  kontynuowania 
myśli medycznej Piotrowskiego stał się volksdeutschem, którzy włożył mundur NSDAP 
i  zaczął zwracać się do pacjentów wyłącznie w  języku niemieckim31. Przeobraził się 
w człowieka aroganckiego, gardzącego polskim personelem i pacjentami. Większość lekarzy 

22 M. Jaska, A. Piotrowski, op. cit., s. 42. 
23 Ibidem. 
24 W trakcie zbierania materiałów do artykułu, znalazłem dwie notki prasowe w „Nowym Kurjerze” z 1927 roku, 

które dotyczyły ucieczki pacjentów z Dziekanki. Pierwszy zbiegł w kwietniu i został odnaleziony przez policję 
na dworcu kolejowym w Gnieźnie; drugi uciekł w październiku do Orchowa, „Nowy Kurjer” 1927, nr 227, s. 4, 

„Nowy Kurjer” 1927, nr 194, s. 7. 
25 „Lech. Gazeta Gnieźnieńska” 1927, nr 157, s. 5. 
26 „Nowy Kurjer” 1927, nr 114, s. 5. 
27 „Lech. Gazeta Gnieźnieńska” 1936, nr 81, s. 8. 
28 M. Jaska, A. Piotrowski, op. cit., s. 95. 
29 M. Latkowska, Zielona terapia, [w:] Zielone miasto metamorfozy, Warszawa 2011, s. 136. 
30 M. Jaska, A. Piotrowski, op. cit., s. 97. 
31 Ibidem, s. 98. 
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i urzędników została wyrzucona z pracy lub przeniesiona do innych placówek. W szpitalu 
pozostało niewielu polskich pracowników, którzy musieli znosić codzienne szykany ze strony 
niemieckich przełożonych. W ramach Akcji-T4 dokonano eksterminacji chorych32. Według 
Grażyny Gajewskiej i Marii Tomczak: „[…] Dziekanka działająca pod nazwą Tiegenhof do 
1945 roku była miejscem cierpienia, strachu (pacjentów, ale także personelu niższego szczebla) 
i niewiarygodnych nadużyć etyki medycznej. Ta część historii Gniezna jest jednak najczęściej 
pomijana, niejako wymazywana”33. Pacjentów, którzy mieli zginąć wybierał dyrektor W. Ratka. 
Natomiast jego „prawa ręka”, niemiecki pielęgniarz Jobst osobiście mordował chorych poprzez 
wstrzyknięcie ogromnej ilości leków. Większość pacjentów została wywieziona i zgładzona 
z  dala od szpitala i  miasta. Wywozem ludzi zajmował się oddział SS „Sonderkomando-
Lange”, który stacjonował na terenie Dziekanki34. By zachować pozory i  nie niepokoić 
pozostałych chorych, naziści wraz z transportem chorych zabierali historie ich chorób, a także 
dawali nieszczęśnikom nowe ubrania35. Chorzy umierali już w  trakcie jazdy w  specjalnie 
przygotowanych ciężarówkach, do których wydzielały się spaliny36. Po dotarciu wozów na 
miejsce, pacjentów grzebano w zbiorowych grobach. Według statystyk przedstawionych przez 
Mariana Jaskę w latach 1939‒1945 naziści uśmiercili 3586 hospitalizowanych w Dziekance37. 
Enno Schwanke mówi nawet o liczbie prawie 5 tysięcy ofiar Akcji-T4 w Gnieźnie38. Wśród 
ofiar były też dzieci, które zabijano zastrzykami zawierającymi śmiertelną dawkę środków 
usypiających. Oprócz Polaków i Żydów w szpitalu „Dziekanka” zgładzono przedstawicieli 
innych narodowości, między innymi Litwinów, Łotyszy, Ukraińców, Rosjan czy Niemców. 
Jak podkreśla Karol Soberski – dziennikarz i  lokalny badacz historii, Gniezno do dzisiaj 
praktycznie nie występuje w  literaturze przedmiotu jako ośrodek niemieckiej eutanazji39. 
Należy wspomnieć, że w 2009 roku dzięki śledztwu dziennikarskiemu, K. Sobierskiemu udało 
się zlokalizować tak zwane „doły śmierci”, gdzie grzebano pacjentów Dziekanki. Miejscem 
tym okazały się lasy nowaszyckie koło Mielna, położone 15 km od Gniezna.

32 Akcja-T-4 – pod takim kryptonimem w latach 1939–1944, przeprowadzono akcję uśmiercania chorych, kalek 
i starców w III Rzeszy. Masowej eutanazji poddawano także chorych na padaczkę, schizofrenię, otępienie, pląsawicę, 
zapalenie opon mózgowych, a także głuchoniemych oraz niewidomych. Akcją objęto również kryminalistów. Pro-
gram nadzorował lekarz Karl Brandt, minister zdrowia III Rzeszy Leonardo Conti i przewodniczący wyższych służb 
medycznych Viktor Brack. Pacjentów uśmiercano w kilku ośrodkach m.in. w Gomadingen, Pirnie czy Hadamar. 
Ośrodki były zlokalizowane w Niemczech, jak i na terenach okupowanych: w Austrii i Polsce. Nad Wisłą program 
likwidacji chorych realizowano w szpitalach psychiatrycznych m.in. w Łodzi, Gostyninie, Otwocku i Choroszczy. 
Obok szpitala w Gnieźnie, Akcją T-4 objęto inne szpitale z Kraju Warty: Kościan, Gostyń, Owińska i Wartę. Ogó-
łem życie straciło ok. 200 tysięcy upośledzonych i niepełnosprawnych. 

33 G. Gajewska, M. Tomczak, Historia i pamięć – umarli nie umierają raz – pacjenci szpitali psychiatrycznych w okresie 
rządów nazistowskich, [w:] G. Gajewska, M. Tomczak, M. Musielak, M. Kaźmierczak, A. Ziółkowska, E. Szurgot-

-Prus, E. Schwanke, Bezużyteczni. Studia nad losami chorych i upośledzonych psychicznie w okresie rządów nazi-
stowskich, Gniezno 2016, s. 10. 

34 M. Jaska, A. Piotrowski, op. cit., s. 100.
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem, s. 101. 
38 E. Schwanke, Specjalistyczny oddział dziecięcy szpitala Tiegenhof (Dziekanka), [w:] G. Gajewska, M. Tomczak,  

M. Musielak, M. Kaźmierczak, A. Ziółkowska, E. Szurgot-Prus, E. Schwanke, op. cit., s. 80. 
39 K. Soberski, Zapomniane ludobójstwo w Gnieźnie, http://fundacjahistoryczna.pl/2018/11/04/zapomniane-ludoboj-

stwo-w-gnieznie/ [dostęp 1.08.2019].
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Szpital „Dziekanka” nie był jedynym obiektem, gdzie dokonano morderstw na 
chorych. Akcja-T4 objęła 26 miejsc z  terenów obecnych Niemiec, Polski, Austrii i Litwy. 
Do największej eksterminacji doszło na zamku Hartheim pod Linzem w Austrii. Według 
różnych szacunków mogło tam zginąć ponad 30 tysięcy pacjentów. Tysiące chorych straciło 
życie także w  innych ośrodkach, między innymi w  Gomadingen, Pirnie czy Hadamar. 
Warto podkreślić, że w Wielkopolsce Akcja-T4 miała miejsce w szpitalach psychiatrycznych 
w Owińskach i Kościanie.  

Układ przestrzenny szpitala psychiatrycznego w krajobrazie miejskim Gniezna

Wieś Dziekanka została włączona w  granice miasta dopiero w  1951 roku. Jednakże 
szpital psychiatryczny wraz z parkiem i folwarkiem znajdował się w bliskiej odległości od 
gnieźnieńskiej starówki40. Kompleks szpitalny przez wiele lat był „wyspą” leżącą pomiędzy 
ścisłą zabudową miejską a terenami wiejskimi. Sytuacja zmieniła się po II wojnie światowej 
wraz z  dalszym rozwojem miasta w  kierunku zachodnim. Wówczas w  pobliżu szpitala 
ulokowano: Muzeum Początków Państwa Polskiego wraz z I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Bolesława Chrobrego, które wybudowano w latach 1970‒1978 oraz nowy stadion miejski 
z 1974 roku. W dzielnicy zbudowano również Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i nowe osiedle 
mieszkaniowe. Na początku XXI wieku w  sąsiedztwie szpitala i  parku powstał kampus 
uniwersytecki Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Do dzisiaj dzielnica zapełnia się budynkami jednorodzinnymi, punktami usługowo-
handlowymi, a  przede wszystkim budynkami wielorodzinnymi, które przypominają 
wielkomiejskie zamknięte osiedla mieszkaniowe. Zatem na przestrzeni lat szpital „Dziekanka” 
został wchłonięty przez „wędrującą” tkankę miejską Gniezna. Łąki i pola stanowiące niegdyś 
naturalne granice terenu szpitala, wraz z rozwojem infrastruktury miejskiej po II wojnie 
światowej, zostały zastąpione siecią dróg: od północy przy głównej bramie przebudowaną 
drogą wylotową na Poznań (ul. Poznańska)41, od wschodu drogą wylotową na Wrześnię (ul. 
Kostrzewskiego) oraz od południa drogą osiedlową (ul. Orzeszkowa). Zachodnia strona 
kompleksu jest oddzielona od zabudowy jednorodzinnej pasem pola uprawnego, które 
przypomina o dawnym, wiejskim charakterze dzielnicy. 

Wracając do lat sprzed wybuchu II wojny światowej, wypada wspomnieć, że układ 
przestrzenny szpitala pozostawał praktycznie niezmieniony. Przeobrażenia na terenie zakładu 
zachodziły głównie w kontekście zalesienia. Na fotografii udostępnionej w Internecie przez 
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, wykonanej w pierwszych miesiącach 
lub latach funkcjonowania szpitala psychiatrycznego, widoczny jest teren pozbawiony 
jakiegokolwiek drzewostanu. Czarno-białe zdjęcie przedstawia gmach główny oraz część 
pawilonów. Z  pewnością krajobraz ten może być sporym zaskoczeniem dla gnieźnian, 
którzy wiedzą, że kompleks Dziekanka położony jest w rozległym parku, łączącym cechy 
parku przyszpitalnego i parku leśnego. Zasadzone drzewa, jak i „samosiejki”, potrzebowały 
czasu, by wypełnić teren. 

40 Szpital „Dziekanka” znajduje się ok. 1,5 km od gnieźnieńskiej katedry. 
41 Droga ta istniała już w trakcie budowy szpitala.
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W ramach autorskich badań nad parkiem przyszpitalnym w 2017 roku nie udało mi 
się znaleźć informacji, by ogrodnicy opiekujący się terenami zielonymi w  latach 20. lub 
30. XX wieku prowadzili akcje nasadzeń. Natomiast mapa szpitala z 1910 roku42, na której 
zaznaczono dwa parki leżące po wschodniej i  zachodniej stronie, pozwala wnioskować, 
że w  tamtym czasie istniał już nieliczny drzewostan. Z biegiem lat park stawał się coraz 
bardziej zagęszczony dzięki drzewom liściastym i iglastym oraz wzbogacony o stworzone 
pracą ludzkich rąk sady owocowe i ogrody warzywne. Coraz piękniejszy park w okresie 
międzywojennym nie był miejscem rekreacji dla gnieźnian. Mimo, iż park był i jest miejscem 
ogólnodostępnym oraz posiada małą architekturę typową dla parku publicznego, między 
innymi ławki i  latarnie, to mieszkańcy, co oczywiste, nie utożsamiają parku z  miejscem 
odpoczynku. Park szpitala „Dziekanka” jest przede wszystkim terenem zielonym, który 
może chociaż w minimalnym stopniu wspomagać proces leczniczy pacjentów chorujących 
na choroby psychiczne i neurologiczne. 

Opisywany zakład psychiatryczny wraz z  parkiem zachował swój styl. Wzniesienie 
nowych pawilonów w  PRL-u  oraz po 1989 roku nie spowodowało drastycznych zmian 
w krajobrazie parku. W 2001 roku udało się wpisać 13 obiektów do Rejestru Zabytków, w tym: 
byłą izbę przyjęć, główny gmach szpitalny (obecnie budynek administracyjny), budynki nr 
4 i 5 (oddziały żeńskie), willę dyrektora, willę lekarzy, budynek gospodarczy, budynek nr 10, 
budynki nr 15 i 16 (oddziały męskie), budynek nr 19, prosektorium i domek ogrodnika43. 

Podsumowanie

Historia każdego szpitala wiąże się z  ludzkimi nieszczęściem. Choroba, bezsilność, 
samotność czy śmierć są nieodłącznym elementem szpitalnej codzienności. Jednakże losy 
gnieźnieńskiego szpitala na tle innych placówek wydają się być jeszcze tragiczniejsze ze 
względu na masową eksterminację pacjentów w ramach Akcji-T4. Za sprawą nazistów szpital 
zmienił się w miejsce kaźni. Pacjenci przebywający w Dziekance w latach 1939‒1945 nie 
mogli liczyć na umiejętności lekarzy czy ówczesne zdobycze medycyny. Odebrano im szansę 
na leczenie lub godną śmierć. Chorzy zostali skazani na śmierć, ponieważ nie wpisywali 
się w  szaleńczą wizję Adolfa Hitlera ‒ idealnego i  zdrowego społeczeństwa. Pochowani 
w bezimiennych grobach, gdzieś na terenie Wielkopolski, zostali całkowicie odarci z ludzkiej 
godności. 

Tragiczne losy szpitala w  Gnieźnie nie mogą przesłonić też jaśniejszych momentów 
w  historii tej placówki. To właśnie za sprawą dyrektora A. Piotrowskiego zmieniło się 
postrzeganie procesu leczniczego chorych psychicznie. Zdehumanizowani pacjenci, 
przebywający w okratowanych pomieszczeniach, niczym dzikie zwierzęta oraz niemający 
żadnych zajęć, zostali na poły przywróceni do społeczeństwa. 

Nie ma wątpliwości, że szpital „Dziekanka” w okresie międzywojennym był unikalnym 
ośrodkiem w  skali kraju. Stosunkowo nowa zabudowa, innowacyjne metody leczenia, 
piękny park oraz lokalizacja przy drodze Gniezno‒Poznań, sprawiały, że miasto było dumne 

42 J. Bresler, Dziekanka. Von der Provinzialverwaltung Posen, [w:] J. Bresler (red.), Deutsche Heil und Pflegeanstalten 
für Psychischkranke in Wort und Bild, Halle 1910, s. 238. 

43 https://zabytek.pl/pl/obiekty/g-285677 [dostęp 4.08.2019].
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z  placówki funkcjonującej na rubieżach Pierwszej Stolicy. Wszak szpital obok katedry, 
rynku, zabytkowych kamieniczek i terenów rekreacyjnych nad jeziorem Jelonek, regularnie 
pojawiał się w przedwojennych przewodnikach, jako miejsce warte zobaczenia nawet przez 
osoby niezwiązane z medycyną. Ostatecznie szpital, który przetrwał do dzisiejszych czasów, 
nadal stanowi istotne miejsce na mapie polskich szpitali psychiatrycznych i neurologicznych, 
niosąc pomoc nie tylko pacjentom z Gniezna i okolic, ale i z całej Polski. 

Streszczenie

W artykule przedstawiono losy największego kompleksu szpitalnego w mieście, zwanego 
obecnie Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i  Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. 
Aleksandra Piotrowskiego. Ośrodek zbudowany jeszcze w  zaborze pruskim, uznawany 
był za jeden z  wiodących w  II Rzeczpospolitej w  zakresie leczenia chorób psychicznych. 
II wojna światowa to również tragiczne losy gnieźnieńskiego szpitala. W trakcie okupacji 
nazistowskiej Dziekanka stała się miejscem masowej eksterminacji pacjentów. 

W artykule zaprezentowano nie tylko historię gnieźnieńskiego szpitala, ale i rolę jaką 
pełnił w  przestrzeni miasta. Wszak budowa oraz późniejsza rozbudowa kompleksu 
spowodowała zmiany przestrzenne w zachodniej części Gniezna. W artykule wykorzystano 
doświadczenia z wizji lokalnej przeprowadzonej na terenie parku szpitalnego w 2017 roku. 

Słowa kluczowe: szpital, miasto, wojna, Polska, Niemcy, park 

Summary

In this Article author introduced fates of the Wojewódzki Szpital dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych “Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego – the biggest hospital in 
the city. Hospital which was built in the Prussian Partition, in the next years was a leading 
psychiatric hospital in the Second Polish Republic. The Second World War is very tragic 
period in the history of hospital. 

In this article author presented not only of the history of hospital but the role of this place 
in the urban space of Gniezno. Construction and later expanding of the hospital changed 
space of the west part of Gniezno. In this article author used experience of the local vision 
from 2017. 

Key words: hospital, city, war, Poland, Germany, park 
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Potrzeba opieki zdrowotnej w Bydgoszczy, z  czasem zinstytucjonalizowanej, 
istniała od najwcześniejszych czasów i dostosowana była do możliwości ówczesnej 
medycyny. Najstarszymi bydgoskimi szpitalami były przytułki czy schroniska dla 
ubogich i bezdomnych, a leczenie bogatszych mieszczan odbywało się wyłącznie 
w domach chorych1. Funkcjonowały także wydzielone budynki lecznicze, takie jak 
lazarety, przeznaczone wyłącznie dla chorych i okaleczonych w wyniku działań 
wojennych2. W  obliczu intensywnego rozwoju Bydgoszczy, szczególnie w  XIX 
stuleciu i na przełomie wieków, w sytuacji mocno rozrastającej się aglomeracji 
i  zwiększającej sukcesywnie liczby mieszkańców, opieka medyczna musiała 
podołać większemu zapotrzebowaniu na specjalistyczne usługi medyczne 
i  posiadać odpowiednie zaplecze zapewniające leczenie wszystkich chorych 
w mieście. 

1 Temat ten opisują W. Korpalska, Chorzy wobec choroby, terapii i personelu medycznego w czasach renesansu i baroku 
na przykładzie Bydgoszczy, Archiwum historii i filozofii medycyny, Bydgoszcz 2002; eadem: Szpitale w Bydgoszczy 
do końca XVIII wieku, Archiwum historii i filozofii medycyny, Bydgoszcz 1992 oraz M. Boguszyński, Od warsztatu 
balwierskiego do Szpitala Klinicznego. Z kart historii bydgoskiego lecznictwa, Bydgoszcz 2008.

2 Zagadnieniem bydgoskich lazaretów zajmuje się niniejszej publikacji, K. Strauss, Francuskie szpitale wojskowe 
w Bydgoszczy w latach 1806–1808, s. 38–48.

Historia i architektura dawnego zakładu dla 
niemowląt Auguste-Victoria-Heim w Bydgoszczy

Piotr Winter
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Z  czasem zwrócono uwagę na poważny problem, który dotyczył małych 
dzieci i niemowląt. Charakterystyczny ceglany budynek przy placu Kościeleckich 
6, wzniesiony na początku XX wieku jako specjalistyczny zakład leczniczy dla 
niemowląt, był próbą rozwiązania problemów chorych, małych dzieci i  przez 
długie lata związany był z historią bydgoskiego lecznictwa dziecięcego.

Ilość budynków przeznaczonych wyłącznie na cele lecznicze w  XIX- 
-wiecznej Bydgoszczy początkowo była więcej niż skromna. Intensywna budowa 
szpitali rozpoczęła się dopiero w  drugiej połowie wieku3. Jako pierwszy 
w  mieście, po przejęciu go przez władze pruskie, zgodnie z  ówczesnymi 
przepisami i  wytycznymi, założony został w  1800 roku niewielki, 20-łóżkowy 
szpitalik w  pobliżu Bramy Poznańskiej, u  zbiegu dzisiejszych ulic Podgórnej 
i Wierzbickiego. Zastąpił on mocno wyeksploatowane i likwidowane sukcesywnie 
dawne przytułki pełniące także rolę lecznic4. 

Kiedy i ten z czasem okazał się niewystarczający, nieodpowiednio przestronny 
i niewłaściwie wyposażony, kolejny szpital miejski umieszczono, w rok po kasacji 
zakonu klarysek w 1835 roku, w  dawnym klasztorze przy ul. Gdańskiej 4 (obecnie 
budynek Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego). Z czasem powstawały 
też prywatne gabinety lekarskie i kliniki, lecz mimo to nie udało się zaspokoić 
rosnących potrzeb na opiekę medyczną w mieście. 

Odrębnym zjawiskiem, nie tylko w Bydgoszczy, ale całej ówczesnej Europie, 
było podjęcie starań o  zorganizowanie opieki zdrowotnej wyłącznie dla dzieci. 
Co interesujące, pierwszy szpital dla dzieci w niemieckim podówczas Brombergu 
powstał z  inicjatywy społeczności polskiej. Uroczyste otwarcie nowego obiektu, 
prowadzonego przez zakonnice ze zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Wincentego 
à Paulo z Chełmna przy ul. Świętego Floriana 12 w Bydgoszczy, nastąpiło w maju 
1898 roku. Od patrona ulicy wzięła się też nazwa nowego szpitala, nazywanego 
odtąd Szpitalem Świętego Floriana, dla bezpłatnego leczenia biednych, chorych 
dzieci z  Bydgoszczy i  okolic. Był to bardzo mały obiekt, zwany powszechnie 

„szpitalikiem”, mieszczący 12 łóżek, zdecydowanie niewystarczający w  obliczu 
bardzo dużej ilości chorych, małych dzieci. Władze pruskie najprawdopodobniej 
nie liczyły na współpracę z  „polskim” szpitalem, dlatego kiedy pojawiła się 

„społeczna” inicjatywa budowy nowego zakładu dla dzieci, magistrat szybko 
przystąpił do udziału przy jego powstawaniu.

Potrzeba usprawniania opieki nad dziećmi i konieczności zakładania lecznic 
dla niemowląt i małych dzieci w różnych miastach niemieckich była w tym czasie 
nagląca. Śmiertelność wśród nowo narodzonych dzieci była bardzo duża. Średnio 
30 dzieci na 100 narodzin umierało. Sytuację, również w zaborze pruskim, najlepiej 
charakteryzuje powiedzenie, które funkcjonowało w  środowisku lekarskim, że 

„największym nieszczęściem w Niemczech jest być niemowlęciem”5. Wiele dzieci 

3 W. Gordon, Bydgoszcz nieznana – szpitale bydgoskie z czasów zaboru, maszynopis w zbiorach Wojewódzkiej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

4 M. Boguszyński, op. cit., s. 33.
5 Ibidem, s. 64.

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Amiertelno%C5%9B%C4%87
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nie przeżywało nawet roku. Analogicznie wyglądała sytuacja z zachorowalnością 
dzieci na przełomie wieków i  w  Bydgoszczy. Spowodowane to było stanem 
higieny oraz licznymi przypadkami występujących powszechnie groźnych chorób 
zakaźnych, zapalenia płuc i biegunek, w pierwszych miesiącach życia, które były 
często przyczyną poważnych chorób i zgonów. Pojawiła się zatem pilna potrzeba 
poszerzenia opieki medycznej skierowanej wyłącznie do małych pacjentów.

Mając świadomość powagi sytuacji, z apelem do obywateli wystąpiła cesarzowa 
niemiecka Augusta Wiktoria (1858‒1921) żona Wilhelma II, w którym zachęcała 
między innymi do budowy w  większych ośrodkach miejskich specjalnych 
ośrodków – żłobków dla niemowląt (Sӓuglingsheime). Cesarzowa znana była 
z  aktywności charytatywnej. Jako żarliwa ewangeliczka angażowała się przede 
wszystkim w budowę kościołów, położonych zwłaszcza w uboższych dzielnicach 
robotniczych6. W  1890 roku powołano specjalną fundację nadzorowaną przez 
Augustę Wiktorię, w  której zaczęto gromadzić środki na te cele. Z  funduszy 
przekazywano również spore kwoty na działalność charytatywną, podejmowaną 
przez cesarzową. Choć aktywność osobista cesarzowej ograniczała się do 
cyklicznych odwiedzin wizytacji w  przytułkach, szkołach dla dziewcząt 
i  szpitalach, a  w  czasach Wielkiej Wojny (1870‒1871) do nadzorowania prac 
szpitali polowych, to z  czasem swoją uwagę zwróciła na potrzeby związane 
z opieką nad małymi i chorymi dziećmi. Jej inicjatywa zachęcająca do budowy 
i  zakładania oddzielnych szpitalików i  żłobków dla niemowląt spotkała się 
z dużym odzewem. Wkrótce na terenie całego kraju zaczęły powstawać obiekty 
o  tym przeznaczeniu. Były to zarówno niewielkie budynki, przeznaczone 
wyłącznie dla niemowląt i  małych dzieci, podobne jak w  Bydgoszczy, czy 
dobudowane lub wydzielone odrębne budynki z  oddziałami dla niemowląt 
położone w  dużych kompleksach szpitalnych. Tego typu obiekty znajdowały 
się między innymi w Barmen (Wupertal), Bad Bevensen (Dolna Saksonia), Bad 
Sassendorf (Nadrenia) czy w Eberswaldzie (Brandenburgia). Na elewacjach tych 
budynków osobę cesarzowej specjalnie upamiętniano, podkreślając jej wkład 
stosownym napisem „Auguste-Victoria-Heim”7.

Apel cesarzowej trafił w Bydgoszczy na podatny grunt, bowiem w mieście, obok 
wielu innych związków i stowarzyszeń działał od 1867 roku Ojczyźniany Związek 
Kobiet (Vaterländische Frauenverein), którego jednym z głównych założeń była 
pomoc chorym i ubogim mieszkańcom miasta. Z inicjatywy tego stowarzyszenia 
powstała w 1868 roku pierwsza w mieście, tzw. „kuchnia ludowa” (Volksküche) 
zajmująca się darmowym wyżywieniem ubogich i  bezdomnych mieszkańców 
Bydgoszczy. Statut tej kobiecej organizacji opracowano szczegółowo dopiero 
w 1871 roku. Z powodu wydarzeń wojennych, które dotknęły wielu mieszkańców 

6 P. Szlanta, Wilhelm II. Ostatni z Hohenzollernów, Warszawa 2015, s. 61–64 (z racji jej żarliwości i pasji w zaangażo-
waniu się w budowę kolejnych świątyń nazywano ją nawet prześmiewczo „Kościelną Cesarzową”; za: https://pl.wi-
kipedia.org/wiki/Augusta_Wiktoria_ze_Szlezwika-Holsztynu-Sonderburga-Augustenburga [dostęp 29.01.2020], 
https://www.dhm.de/lemo/biografie/biografie-auguste-viktoria.html [dostęp 29.01.2020].

7 W. Hoffmann, G. Hoffmann, Krankenhausbetrieben 1926–1930, Berlin 1932, s. 207.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroby_zaka%C5%BAne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroby_zaka%C5%BAne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zapalenie_p%C5%82uc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biegunka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Augusta_Wiktoria_von_Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BB%C5%82obek_(edukacja)
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miasta, głównym celem związku stało się organizowanie pomocy chorym i kalekim 
żołnierzom. Fundusze na działalność stowarzyszenia zdobywano, zbierając datki 
i ofiary na koncertach, podczas przedstawień teatralnych, wydarzeń kulturalnych 
i przyjmowano w formie darowizn od bogatszych mieszkańców miasta. Z czasem 
związek skoncentrował się ponownie na pomocy dla ubogich, przeprowadzano 
zbiórki odzieży i  pościeli dla biednych bydgoszczan, szkolono dziewczęta 
w zakresie pielęgniarstwa8. 

W  tym czasie w  Bydgoszczy istniały związki i  stowarzyszenia, zarówno 
wyznaniowe, skupione wokół gmin (ewangelickich), jak i powołane z inicjatywy 
społecznej, które zajmowały się opieką nad małymi dziećmi. Miały także 
duży wkład w  powstawanie specjalnie przeznaczonych dla nich „domów dla 
małych dzieci” (Kinderheim), gdzie zajmowano się czasową opieką nad dziećmi, 
podobnie jak w  dzisiejszych czasach w  żłobkach czy przedszkolach. Pierwsza 
taka „szkółka dla małych dzieci” powstała w  1892 roku w  prywatnym domu 
w  Śródmieściu, następne pojawiły się w  kolejnych dzielnicach, między innymi 
w 1896 roku na Wilczaku (Prinzenthal) przy fabryce C. Blumwe i Syn – Odlewnia 
Żelaza, Specjalna Fabryka Patentowych Osi Wagonowych i Maszyn do Obróbki 
Drewna (ul. Nakielska 53), na Bartodziejach (Klein Barthlesee) w 1900 roku oraz 
na Szwederowie (Schwedenhohe) w 1902 roku. W odpowiednio wyposażonych 
budynkach (na terenie znajdowały się także z reguły place zabaw) z przestronnymi 
pokojami i  werandami, przebywały i  wypoczywały dzieci, którymi zajmowały 
się odpowiednio wykwalifikowane opiekunki oraz siostry diakoniski. Z czasem 
jednak, kiedy okazało się, że najbardziej zatrważającym i poważnym problemem 
była ogromna śmiertelność wśród małych dzieci i  niemowląt w  mieście, 
Ojczyźniany Związek Kobiet skoncentrował swoje działania głównie na pomocy 
medycznej skierowanej dla tej grupy9. 

Związek postawił sobie za cel budowę „szpitalnego” żłobka (Säuglingspflege), 
połączonego z „kuchnią ludową” przeznaczoną dla ubogich mieszkańców miasta. 
Apel cesarzowej, działania stowarzyszenia oraz przychylność władz miasta 
przyczyniły się do uruchomienia procesu powstania takiego ośrodka. W  1904 
roku zaczęto rozmowy z  bydgoskimi władzami magistrackimi o  konieczności 
powstania żłobka, zyskując przychylność i konieczne wsparcie, w wyniku czego 
zobowiązano się do przekazania przez miasto nieodpłatnie działki pod jego 
budowę oraz pomocy przy jego realizacji. 

W  związku z  tym rozpoczęto poszukiwania odpowiedniego miejsca pod 
budowę i  rozważano różne lokalizacje dla przyszłego budynku. Pierwotnie 
wybrano jedną z  parcel przy ul. Jagiellońskiej (Wilhelmstrasse), ale jeszcze 
w  kwietniu 1904 roku zdecydowano się przeznaczyć na ten cel działkę przy 

8 L. Langstein, J. Rott, Der Beruf der Säuglingespflegerin, Berlin 1915, s. 28; A. Keller, Ch. J. Klunker, Säuglingsfürsorge 
und Kinderschutz in der europäischen Staaten, Berlin 1912, T. 1, s. 257.

9 A. Saran, Aus der Friedensarbeit des Vaterländischen Frauenverein in Bromberg, [w:] „Aus dem Posener Lande. 
Monatblätten für Heimatkunde mit der Beilage »Dies und Das aus dem Posener Lande«”, Posen 1913. T. 8, z. 7,  
s. 308–313, (fot. budynku Auguste-Victoria-Heim z 1913 r., s. 321).
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obecnym pl. Kościeleckich 6 (Hann von Weyhern Platz), obok istniejącej już 
szkoły i po południowej stronie kościoła ewangelickiego10. Znajdowały się tutaj 
nieużytki, częściowo wykorzystywane przez mieszczan na ogrody. W  1899 
roku władze pruskie przystąpiły do prac związanych z  uporządkowaniem 
i  zagospodarowaniem tego miejsca. Plac wytyczono w  1899 roku. Wcześniej, 
w  1892 roku, u  zbiegu placu z  ul. Bernardyńską wzniesiono szkołę ludową 
według projektu radcy miejskiego Carla Meyera, a w latach 1900‒1903 powstała 
neogotycka fara autorstwa Heinricha Seelinga z Berlina11. 

Powołano specjalną fundację, która miała zająć się zbieraniem funduszy 
i nadzorować całe przedsięwzięcie. Główne środki na budowę żłobka w wysokości 
60 tysięcy marek przekazał 6 lipca 1908 roku na rzecz fundacji przedsiębiorca 
i radca handlowy Julius Berger, mieszkający w Bydgoszczy od 1895 roku12. Założył 
tu spółkę akcyjną pod nazwą Julius Berger Tiefbau-Aktiengesellschaft, która 
przede wszystkim zajmowała się handlem nieruchomościami i  działalnością 
budowlaną13. Na początku XX wieku był właścicielem cegielni i  wielu działek 
położonych w śródmieściu Bydgoszczy. Ceniony był za niezwykłą hojność oraz 
działalność dobroczynną14.

Budynek wzniesiono szybko, mimo nieoczekiwanych problemów przy kopaniu 
fundamentów. Prace rozpoczęto w  połowie 1908 roku, a  w  marcu następnego 
roku budowla była ukończona. Szpital otwarto jednak dopiero 1 lipca 1909 roku.

Projekt budynku został zamówiony w 1908 roku, u wspomnianego miejskiego 
radcy budowlanego Carla Meyera, twórcy pobliskiej szkoły, ale ostatecznie jak 
się zdaje, był efektem współpracy C. Meyera i  Rudolfa Kerna, znakomitego 
bydgoskiego architekta, znanego z realizacji ponad 30 kamienic i willi w mieście. 

Carl Meyer był nietuzinkową postacią i  miał ogromny wpływ na 
architekturę i  układ urbanistyczny miasta w  czasie intensywnej rozbudowy 
na przełomie XIX i  XX wieku. Urodzony w  Estorfie nad Wezerą, po studiach 
w Hanowerze i praktyce na Śląsku, w 1886 roku objął posadę radcy budowlanego 

10 Einweihung Auguste Victoria-Heim, „Bromberger Zaitung”, Nr 80 (4 April 1909), s. 5.
11 Atlas historyczny miast polskich, t. II, Kujawy, z. 1, Bydgoszcz, red. A. Czachorowski, oprac. E. Okoń, J. Tandecki,  

Z. Kozieł, Toruń 1997, s. 13.
12 Einweihung des Auguste Victoria-Heims, s. 5 (pełen opis uroczystości otwarcia żłobka). 
13 D. Urbański, Rudolf Kern – secesyjny architekt, „Kalendarz bydgoski”, 2013, s. 156 (Spółka Bergera dała początek 

jednej z największych obecnie firm budowlanych o zasięgu światowym Bilfinger Berger odpowiedzialnej m.in. za 
budowę Sydney Opera House).

14 Julius Berger, urodził się w 1862 roku w Sępólnie, zginął w 1944 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym 
Theresienstadt. O skali i rozmiarze jego działalności mówi też lokalizacja prac i inwestycji nie tylko w Europie, 
także w Azji i Afryce. Około 1930 roku Berger zatrudniał w swoich zakładach i firmach prawie 25000 pracowników. 
Dzisiaj jego osobę upamiętnia specjalna tablica umieszczona w rocznicę 100-lecia powstania budynku na ścianie 
elewacyjnej dawnego „szpitalika” (w jej odsłonięciu uczestniczył prawnuk darczyńcy, p. Manuel Biedermann). 
Napis na tablicy brzmi „Budynek ten wzniósł radca budowlany radca handlowy / Julius Berger (1862–1943) / 
ufundował go z wdzięczności jako trwałą pamiatkę swoich sukcesów handlowych w Bydgoszczy / w budynku 
urządzono kuchnię ludową oraz zakład leczniczy / dla niemowląt imienia cesarzowej Augusty Wiktorii / Berger 
był żydowskim przedsiębiorcą budowlanym / i bydgoskim radnym miejskim / wraz ze swoją żoną Florą Berger 
(1868–1942) / został zamordowany przez hitlerowców / w obozie koncentracyjnym Theresienstadt / w czeskim 
Terezinie”.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_Ko%C5%9Bcieleckich_w_Bydgoszczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Prus
https://pl.wikipedia.org/wiki/1908
https://pl.wikipedia.org/wiki/Carl_Meyer_(architekt)
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/1886
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w  Bydgoszczy. Pozostawił wiele projektów budynków w  mieście, często także 
powierzając swoim współpracownikom realizację konkretnych obiektów. 
Z  racji pełnionej w  magistracie funkcji nadzorował ich realizację i  ostatecznie 
akceptował ich wykonanie15. Nie jest zatem zaskakujące, że właśnie on został 
osobą desygnowaną do realizacji i  nadzoru nad projektem budynku żłobka.  
Jednak, co potwierdza w  słowie wstępnym wygłoszonym podczas uroczystości 
otwarcia żłobka przewodnicząca związku, autorem projektów i  kierownikiem 
budowy był Rudolf Kern16. Architekt urodzony w  Toruniu w  1871 roku, od 
1894 roku zamieszkały w Bydgoszczy, przed rozpoczęciem własnej działalności 
zatrudniony był w  biurze znanego bydgoskiego architekta Józefa Święcickiego. 
Współpracując z  nim przy wielu realizacjach, był kierownikiem budów 
powstałych według projektów swojego przełożonego. Od 1901 roku posiadał już 
tytuł architekta i  jako samodzielny projektant, prowadząc do lat 20. XX wieku 
własne biuro architektoniczne, był autorem okazałych i  efektownych kamienic 
w śródmieściu Bydgoszczy17. 

Wydaje się, że jednym z powodów wyboru Rudolfa Kerna, jako projektanta 
budynku, były jego wieloletnie kontakty zawodowe z  Juliusem Bergerem, 
fundatorem ośrodka przy placu Kościeleckich. Większość bydgoskich realizacji 
R. Kerna powstała na zamówienie J. Bergera (na przykład przy al. Mickiewicza 
nr 1, 5, 9 i 15, ul. Zamoyskiego nr 11, 13 i 15, ul. 20 Stycznia 1920 nr 2, 16, 18, 
24 i 29, ul. Cieszkowskiego nr 10 i 12 czy ul. Gdańskiej nr 5, 24, 35, 66, 67 i 68)18. 
J. Berger, oferując Związkowi Ojczyźnianemu Kobiet tak dużą kwotę na budowę 
żłobka, miał zapewne duży wpływ na decyzje dotyczące jego powstania i  to 
prawdopodobnie on polecił sprawdzonego architekta mogącego z powodzeniem 
podołać takiemu zleceniu.

Rudolf Kern nie miał wcześniej doświadczenia w  projektowaniu budynków 
użyteczności publicznej, tworząc prawie wyłącznie projekty domów, kamienic 
i willi dla bogatych inwestorów z Bydgoszczy. Operował inną stylistyką i formą 
architektury, nawiązując do stylu „malowniczego”, dodając fasadom secesyjne 
detale19, czasem sięgał po elementy wczesnego modernizmu. Przy projektowaniu 
żłobka, musiał uwzględnić uwagi Carla Meyera mające wpływ na ostateczny kształt 
budynku. C. Meyer był w  tej materii doświadczony, znał zasady i  normatywy 

15 B. Derkowska-Kostkowska, Miejscy radcy budowlani w Bydgoszczy w latach 1871–1912, „Materiały do Dziejów 
Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu”, Bydgoszczy 2007, z. 12, s. 6–22.

16 Einweihung des Auguste Victoria-Heims, s. 5. 
17 D. Urbański, op.cit., s. 156–159; B. Derkowska-Kostkowska, Bydgoszczanin i budowniczy. O Józefie Święcickim, 

architekturze i Bydgoszczy 1859–1913, Bydgoszcz 2016, s. 58–59, 132; P. Winter, Ulica Augusta Cieszkowskiego 
w Bydgoszczy. Zespół architektoniczny z przełomu XIX i XX wieku, Bydgoszcz 1996, s. 15, 52; R. Kern początkowo 
działał w Bydgoszczy jako technik budowlany (Bautechnik) bądź kierownik budowy (Bauführer), potem już jako 
samodzielny architekt był autorem projektów prawie 30 kamienic i domów w Bydgoszczy.

18 D. Urbański, op.cit., s. 157; D. Bręczewska-Kulesza, B. Derkowska-Kostkowska, A.Wysocka, K. Bartowski, L. Łbik, 
P. Winter, Ulica Gdańska w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2003, s. 72.

19 I. Jastrzębska-Puzowska, Czy istnieje „bydgoska secesja”, „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy  
i Regionu”, Bydgoszcz 2005, z. 10, s. 45.
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obowiązujące w przypadku obiektów municypalnych. Widoczne jest to w bryle 
budynku żłobka, nawiązującej do bliskiego Meyerowi sposobu kształtowania formy 
i aranżacji fasad znanych z jego innych realizacji, szczególnie ze szkół o ceglanej, 

„licowej” strukturze, regularnych podziałach, z ceglanymi szczytami, gzymsami, 
fryzami i  ceglaną oprawą okien20. Wydaje się jednak, że detale i  artykulacja, 
specyficzna forma kształtu oprawy ścian i ostateczny, nieco zróżnicowany kształt 
bryły budynku może być autorskim pomysłem Kerna. Można zatem z dużą dozą 
pewności powiedzieć, że jest to wspólne dzieło obu projektantów i każdy z nich 
pozostawił w  bryle budynku widoczny i  charakterystyczny ślad21. Ostatecznie 
powstał interesujący projekt, którego skala i  możliwości, w  tamtych czasach, 
w  zupełności spełniały pokładane w  nim nadzieje i  przewidzianą funkcję jego 
użytkowania.

Projekt ceglano-tynkowanej budowli wzniesionej w  tym miejscu i  takim 
otoczeniu zwraca uwagę na inne aspekty przestrzennego kształtowania zabudowy 
placu. Budynek harmonijnie koresponduje z charakterem wcześniejszej zabudowy, 
tworząc z ceglanymi budynkami kościoła i szkoły spójny zespół architektoniczny. 

Stylistycznie budynek zawiera cechy nadchodzącego modernizmu, 
co potwierdza przede wszystkim forma artykulacji ścian, wertykalizm 
i zgeometryzowanie elementów w podziałach i dekoracji. Jego kubiczna, zwarta, 
ale zróżnicowana i  asymetryczna bryła, rozczłonkowana została od frontu 
ryzalitami, wystawkami i  lukarnami. Od strony elewacji tylnej wzbogacono ją 
o wykusz z drewnianą werandą22. Budynek ma plan zbliżony do odwróconej litery 

„L”, a jego pierwotne rozplanowanie wnętrz odpowiada mniej więcej dzisiejszemu 
dwuipółtraktowemu układowi. Nie zachowały się materiały archiwalne i projekty 
budynku, ale wiemy z pewnością, iż różnice, w stosunku do dzisiejszego stanu, 
dotyczą głównie parteru, bez obecnych podziałów, a  spowodowane to było 
faktem, iż to tutaj mieściła się kuchnia dla ubogich, z  jadalnią dla 100 osób. 
Piętro zajmował ośrodek dla niemowląt będący niewielkim, 25-łóżkowym 
szpitalem z  trzema salami dla chorych, kuchnią, łazienką, pokojami dla 
piastunek oraz wydzielonym mieszkaniem dla siostry przełożonej. Na kolejnym 
piętrze zlokalizowano pralnię, suszarnię oraz pokój dla personelu pomocniczego. 

20 Podobny sposób kształtowania ceglanych budynków widzimy w wielu realizacjach Carla Meyera, np. w budynkach 
szkolnych w Bydgoszczy: przy placu Kościeleckich 8, ul. Sowińskiego 5, ul. Świętojańskiej 20 i ul. Kordeckiego 20, 
a także w Miejskim Sierocińcu fundacji Heinricha Dietza przy ul. Traugutta 5.

21 Brak dokumentacji archiwalnej, projektów i rysunków dotyczących historii powstania budynku, powoduje, że 
podstawą do tej hipotezy są słowa wypowiedziane przez przewodniczącą Związku Kobiet w dniu otwarcia żłobka 
o udziale Rudolfa Kerna przy projektowaniu i kierowaniu jego budową oraz materiał porównawczy, który pozwala 
przypuszczać, że istniały relacje zawodowe R. Kerna i C. Meyera przy nadawaniu ostatecznego kształtu i formy 
budynkowi.

22 Bydgoszcz. Studium historyczno-konserwatorskie, cz. 6, Stare Miasto, cz. 1, oprac. P. Winter, kwerenda archiwalna 
L. Łbik, T. VIII, Plac Kościeleckich 1–8, t. XVI: Aneks, Wypisy archiwalne, Bydgoszcz, mps w zbiorach Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy; Karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa Klinika dla Ma-
łych Dzieci, ob. budynek Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bygoszczy, oprac. B. Derkowska-Kostkowska, L. Łbik, 
P. Winter, K. Bartowski, Bydgoszcz 2008, mps w zbiorach Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Toruniu/delegatura w Bydgoszczy. 
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Na zachodnim krańcu pierwszego piętra znajduje się przeszklona weranda, 
odtworzona w trakcie ostatniego remontu konserwatorskiego. Od strony elewacji 
tylnej, także na wysokości pierwszego piętra, zachowała się weranda o drewnianej 
konstrukcji (być może była pierwotnie „otwartym” tarasem, gdzie w słoneczne 
dni „werandowano” małych podopiecznych). 

W trakcie użytkowania obiektu i zmian jego funkcji przestrzeń wewnętrzna 
była dzielona ściankami lub ponownie „otwierana”. Do wczesnych lat powojennych 
w  południowo-wschodnim narożu parceli był usytuowany niewielki budynek 
gospodarczy, widoczny jeszcze na fotografiach z  lat 40. XX wieku. Od strony 
zachodniej, niewielki teren wokół budynku wydzielony był dekoracyjnym 
parkanem z pergolą.

Interesujący jest program ideowy zawarty w  detalach i  dekoracji fasady 
budynku, mówiący symbolicznie o  przesłaniu i  podstawowych funkcjach 
domu. Przeznaczenie budynku, związane z opieką nad dziećmi, zaakcentowane 
zostało przez autorów projektu przez umieszczenie w  elewacji frontowej kilku 
płaskorzeźbionych elementów – detali odwołujących się do charakteru i  misji, 
dla których obiekt został wzniesiony. Na fasadzie, w wystylizowanych kartuszach 
wieńcowych, umieszczono kolejno krzyż, statek i pelikana z pisklętami. Pelikan 
karmiący pisklęta (znany symbol w  sztuce chrześcijańskiej) jest czytelnym 
odwołaniem i  symbolem poświęcenia, troski i  opieki nad dziećmi. Statek 
symbolizuje stabilność i  trwałość tej opieki. Krzyż grecki w  tym przypadku to 
odwołanie do symboliki organizacji charytatywnej Czerwonego Krzyża, któremu 
patronowała cesarzowa Augusta Wiktoria. Odniesieniem do przeznaczenia 
i  przyszłych funkcji budynku była forma oprawy wejścia wschodniego do 
budynku z wianuszkiem uskrzydlonych puttów – amorków na łuku supraporty. 

Bryła budynku w  zasadzie jest zachowana, tylko w  detalach różni się 
w stosunku do pierwotnej. W elewacji frontowej zmiany dotyczą głównie poddasza 
podniesionego w  późniejszych latach. Niezmienny jest układ traktowy wnętrz, 
z korytarzami na pierwszym i drugim piętrze, w mniejszym stopniu czytelny na 
parterze. Zachowana jest konstrukcja i  forma dwubiegowej klatki schodowej. 
Odtworzono w  pierwotnej formie werandę, przywracając jej oryginalny układ 
otworów okiennych.

Oficjalna uroczystość oddania do użytku nowo wybudowanej siedziby 
lecznicy dla niemowląt (Säuglingsheim) przy placu Kościeleckich rozpoczęła się 
3 kwietnia (w piątek) 1909 roku o godzinie 14.30. W wydarzeniu wzięło udział 
wielu specjalnych gości, cesarzową reprezentowała pani von Waldow, żona 
nadprezydenta Bydgoszczy. Oprócz tego uroczystość uświetnili nadburmistrz 
Bydgoszczy Alfred Knobloch, naczelny lekarz z  Berlina Korting, komendant 
brygady generał Harbou, prezydent sądu krajowego Rieck oraz przewodniczący 
rady miasta dr Bosch23. Uroczystość w  imieniu Ojczyźnianego Związku Kobiet 

23 Organizatorzy inauguracji zmuszeni zostali przez niesprzyjającą pogodę rozpocząć uroczystość w auli pobli-
skiego Ewangelickiego Seminarium Nauczycielskiego przy ob. ul. Bernardyńskiej 6, dopiero później, przeniesiono 
wydarzenie przed budynek żłobka. Obok zaproszonych gości w uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni 
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poprowadziła przewodnicząca, żona prezydenta regencji dr. Georga von 
Guenther, która podziękowała wszystkim za pomoc i wkład w powstanie budynku, 
szczególnie dziękując za przychylność magistratowi oraz Juliusowi Bergerowi, 
głównemu fundatorowi żłobka. Po krótkim wstępie to J. Berger przekazał jej 
symboliczne klucze do nowego budynku. Pani von Guenther wygłosiła oficjalną 
formułę „Jako przedstawiciel Związku Ojczyźnianego otwieram dom Augusty 
Victorii, biorę te klucze i  otwieram z  nadzieją, że Bóg ten dom pobłogosławi”. 
Podczas swojego przemówienia przypomniała również historię i  działalność 
związku, wspomniała o  tym, iż w  1868 roku związek uruchomił pierwszą 

„kuchnię ludową” dla biedniejszych i  bezdomnych mieszkańców miasta24. Jej 
także zawdzięczamy przybliżenie historii powstania oraz dokładny opis budynku, 
wnętrza i przeznaczenia pomieszczeń. Jest cenny, bo nie zachowały się ani plany 
budynku, ani żadne przekazy ikonograficzne z  pierwszych lat funkcjonowania 
tej instytucji. Szczególnie gorąco podziękowała architektowi Rudolfowi Kernowi, 
podkreślając jego rolę przy powstawaniu żłobka, jako „autora planów budynku 
pełniącego także funkcję kierownika budowy”25. 

Dzięki opisowi tej uroczystości w  „Bromberger Zeitung” z  4 kwietnia 
poznaliśmy szczegółowy opis obiektu, z  funkcjami i przeznaczeniem kolejnych 
pomieszczeń. Na parterze budynku składającego się „z dwóch pięter i poddasza”, 
miała znaleźć się „kuchnia ludowa z wejściem do budynku z obu stron, a na piętrze 
żłobek dla niemowląt”. Na poziomie piwnic znajdował się szereg magazynów, 
głównie przeznaczonych na potrzeby kuchni, która ulokowana była na parterze 
wraz z obszerną „jasno oświetloną jadalnią od frontu i czterema pomieszczeniami 
dla personelu”. Co interesujące, wspomina się też o  niezwykle „efektownym 
kredensie”, który miał znajdować się na parterze, tuż przy wejściu do kuchni obok 
gabinetu „kierownika ośrodka”. Opisując funkcje i podziały piętra, zaznaczono, 
iż obok dwóch pokoików dla dzieci, w  południowej części znajdują się także 

„balkon, kuchnia mleczna i  spiżarnia”. Po północnej stronie miał znajdować się 
gabinet lekarski z poczekalnią, duży pokój dziecięcy i pomieszczenie dla sióstr 
opiekunek oraz przeszklona weranda w  szczycie zachodnim. Podkreślano, że 

„w każdym pomieszczeniu był dostęp do ciepłej wody”. Przy budynku znajdował 
się niewielki ogródek, który od ulicy oddzielała dekoracyjna pergola. Zwrócono 
uwagę na wyraz architektoniczny budynku oraz „emblematy” na elewacji mające 
w  symboliczny sposób określać charakter, przyszłą funkcję i  przeznaczenie 
budynku.

Ośrodek funkcjonował jako „Zakład Leczniczy dla Niemowląt” i  nazwany 
był na życzenie fundatora Juliusa Bergera, dla podkreślenia zasług królowej Prus 

bydgoszczanie, w tym przedstawiciele prasy, magistratu, bydgoscy lekarze i wielu innych zawodów. 
24 Podsumowanie działalności Ojczyźnianego Związku Kobiet [w:] Jahresversammlung, „Bromberger Zeitung”, 83  

(6 April 1909), s. 6; corocznie dokonywano podsumowania działalności pięciu oddziałów Związku Ojczyźnianego 
Kobiet w Bydgoszczy; jeszcze w kwietniu 1909 roku nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącej, którą została 
pani von Rose.

25 Einweihung des Auguste Victoria-Heims, s. 5. 
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i cesarzowej Niemiec, jej imieniem, o czym wspomniano w trakcie uroczystości 
otwarcia ośrodka26. Dodatkowo na elewacji budynku pojawił się napis Auguste-
Viktoria-Heim, który spowodował, że w przestrzeni publicznej funkcjonował jako 
„Dom Augusty”. W księgach adresowych miasta Bydgoszczy z pierwszych dekad 
XX wieku podkreślano, że budynkiem zawiaduje Ojczyźniany Związek Kobiet. 

Ważne dla jego dalszego funkcjonowania było także to, że wokół jego 
działalności gromadziło się wielu darczyńców i  fundatorów doceniających 
ważkość problemu i wspierających go systematycznie. O placówce nie zapomniał 
bydgoski magistrat. 

Do ośrodka, obliczonego na 25 dzieci, nazwywanego przez bydgoszczan 
„kliniką dla małych dzieci” przyjmowano chore niemowlęta z ubogich rodzin nie 
tylko z Bydgoszczy, ale także z dalszych regionów, na przykład z Prus Zachodnich, 
ze Śląska czy odległej Brandenburgii. Kierownikiem żłobka i  jednocześnie jego 
opiekunem i lekarzem prowadzącym, został dr Elimar Schendell. 

Do lat 20. XX wieku, w  „klinice” byli zatrudnieni: na etacie kierownika 
„kuchni ludowej” Baruth, siostra przełożona Elise Werth oraz trzy siostry 
opiekunki: Brichwedel, Wittenhagen i  Arndt. Lekarzem głównym ośrodka był 
wciąż dr Schendell27. Rocznie opieką obejmowano około 130 małych pacjentów. 
Przy ośrodku utworzono poradnię dla samotnych, niedoświadczonych matek, 
wydawano bezpłatnie mleko, a raz w tygodniu przeprowadzano darmowe badania 
profilaktyczne. Zasady opieki nad dziećmi i  sposoby zatrudniania opiekunek 
zostały skodyfikowane i  obowiązywały we wszystkich podobnych ośrodkach 
na terenie Niemiec. Wytyczne i  wskazania, co do zasad opieki w  bydgoskim 
ośrodku (i szerzej w prowincji poznańskiej) opisane zostały w publikacji z 1915 
roku o wymaganiach dla opiekunek starających się o opiekę nad niemowlętami 
w żłobku28. Do ośrodka przyjmowano głównie, jak to wówczas określano, dzieci 
nieślubne z  ubogich rodzin, z  zaburzeniami i  różnymi schorzeniami, jednak 
z wyjątkiem ostrych chorób zakaźnych. Trafiały tutaj również dzieci zaniedbane, 
niedożywione, z różnych środowisk i różnych narodowości, a także niemowlęta 
młodych, samotnych matek. Czas pobytu dzieci w zakładzie trwał od kilku dni 
do kilku miesięcy. 

Podczas I  wojny światowej w  szpitalu organizowano kursy pielęgniarskie. 
Absolwentki otrzymywały dyplomy ukończenia państowowej szkoły 
pielęgniarskiej. Wśród pracujących tu lekarzy był znany bydgoski lekarz 
i społecznik dr Hermann Dietz 29. 

26 Einweihung des Auguste Victoria-Heim, s. 5.
27 Adressbuch nebst allgemeinem Geschäfts-Anzeiger von Bromberg und dessen Vororten auf das Jahr 1911, s.116.
28 L. Langstein, J. Rott, op.cit., s. 28; A. Keller, Ch. J. Klunker, op.cit., s. 257. Opiekunkami niemowląt mogły być 

osoby powyżej 15 roku życia, mające odpowiednie wykształcenie ogólne oraz te, które przeszły półroczny kurs 
teoretyczny i praktyczny oraz zdały egzamin przed komisją złożoną z lekarza i sióstr (równolegle mogły uczest-
niczyć w kursie przygotowawczym do pracy w ośrodkach Czerwnego Krzyża). Ośrodek gwarantował darmowe 
mieszkanie, wyżywienie i korzystanie z różnych udogodnień (należało też wnieść kaucję początkową w wysokości 
50 marek). 

29 M. Boguszyński, op. cit., s. 64, (nie należy mylić lekarza dr. Hermanna Ernsta Georga Dietza z innym Dietzem, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bydgoszcz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prusy_Zachodnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk_(prowincja)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brandenburgia_(prowincja)
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
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Po I  wojnie istnienie odrębnego ośrodka szpitalnego dla niemowląt nie 
było już konieczne. Jego rolę przejął oddział dziecięcy szpitala Świętego 
Floriana. Mimo to w  pierwszych latach II Rzeczypospolitej ośrodek zachował 
swój dotychczasowy charakter. Do 1926 roku funkcjonował jako Klinika 
dla Niemowląt i  był podporządkowany działającemu wciąż stowarzyszeniu 
niemieckich kobiet (Deutsche Frauenverien). Nadal przyjmowano chore dzieci, 
choć frekwencja była coraz mniejsza. Żłobkiem w  tym czasie kierował dr H. 
Dietz, który równolegle pełnił funkcję lekarza i  opiekuna innych ośrodków 
w mieście, między innymi schroniska dla dziewcząt i starców przy ul. Dworcowej 
54 i  57a oraz przy ul. Dąbrowskiego 5, ciesząc się opinią „dobrego lekarza- 

-społecznika”, udzielającego często darmowej pomocy lekarskiej niezamożnym 
i  ubogim mieszkańcom miasta30. Warto wspomnieć, iż w  tym czasie 
przewodniczącą niemieckiego związku kobiet była jego żona, Gertuda31.

Kolejne lata ujawniały w Bydgoszczy nasilające się problemy. W mieście nie 
spadała, a wręcz rosła liczba porzucanych, zaniedbywanych i nieślubnych dzieci. 
Należało stworzyć dla nich specjalne miejsce (schronisko-ochronkę). 

Szpital św. Floriana przejął wcześniejsze zadania ośrodka przy placu 
Kościeleckich dotyczące chorych dzieci, uznano zatem, że najlepiej, przy niewielkich 
zmianach w budynku, rolę takiej „ochronki” może spełnić budynek dawnej kliniki 
dla niemowląt. We wrześniu 1926 roku udało się władzom miejskim wydzierżawić 
budynek od Związku Kobiet i  ulokować tutaj ośrodek o  takim przeznaczeniu. 
Ustalono, że przyjmowane będą nieślubne niemowlęta i porzucone dzieci, ale tylko 
do drugiego roku życia. W  skład obsługi ochronki wchodziła siostra przełożona, 
przez długie lata była nią Katarzyna Roszak, oraz pięć sióstr miłosierdzia: Maria 
Betlejewska, Helena Kleina, Maria Mądra, Władysława Piernik i  Maria Rosiak32. 
Dodatkowo zatrudniano także pięciu służących, dwie uczennice oraz palacza, 
później także mamki do karmienia niemowląt. Nadzorem nad funkcjonowaniem 
zakładu i opieką medyczną zajmowali się kolejno dr Antoni Nowiński i dr Franciszek 
Nowicki.

Rocznie przebywało tu około 140 dzieci. Od jesieni do wiosny ośrodek sprawował 
także opiekę nad dziećmi rodzin barkarzy cumujących w tym czasie wzdłuż Brdy 
w Bydgoszczy. Średni czas pobytu w ośrodku wynosił od 45 do 50 dni, po czym część 
dzieci wracała do matek, część adoptowano lub oddawano rodzinom zastępczym. 
Dla miasta był to poważny problem, co pokazuje znaczący wzrost wydatków na 
działalność ośrodka z ponad 15 tysięcy złotych w 1927 roku na prawie 40 tysięcy 
w roku 193533. Wnętrze budynku w tym czasie nie uległo żadnym zmianom.

Heinrichem Ernstem, bydgoskim radnym, posłem na sejm i fundatorem bydgoskiego sierocińca). 
30 hasło: „Hermann E.G. Dietz”, oprac. M. Romaniuk, Bydgoski Słownik Biograficzny pod red. J. Kutty, t. 2,  

Bydgoszcz 1995, s. 53–55. 
31 Gertruda Dietz, mieszkająca wraz z mężem w willi przy ul. Gdańskiej 48 w Bydgoszczy (żona Hermanna Dietza 

lekarza, wiceprzewodniczacego Rady Miejskiej w Bydgoszczy), Książka adresowa miasta Bydgoszczy na rok 1926, 
s. XXXVIII.

32 Książka adresowa miasta Bydgoszczy na rok 1926, 1933 i 1936/37. 
33 M. Boguszyński, op. cit., s. 105.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dzki_Szpital_Obserwacyjno-Zaka%C5%BAny_im._Tadeusza_Browicza_w_Bydgoszczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dzki_Szpital_Obserwacyjno-Zaka%C5%BAny_im._Tadeusza_Browicza_w_Bydgoszczy
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Od września 1939 roku, kiedy miasto przejęły niemieckie władze okupacyjne, 
w  obiekcie mieścił się ośrodek dla niemowląt, ale do placówki przyjmowano 
wyłącznie dzieci niemieckie z  niewielkimi „aryjskimi” wyjątkami. Dzieci 
żydowskie, jak głosił regulamin, miały tutaj zakaz wstępu. Wnętrze także nie 
ulegało większym zmianom, nie licząc drobnych korekt w  podziałach kilku 
pomieszczeń użytkowych. 

Po zakończeniu II wojny światowej budynek przy placu Kościeleckich 6 
nadal kojarzył się z lecznictwem dziecięcym. W pierwszych latach powojennych 
(1945–1946) mieściła się tu Stacja Opieki nad Matką i  Dzieckiem. Działalność 
ośrodka została wstrzymana i  przez kilka kolejnych miesięcy 1946 roku 
w budynku stacjonowało wojsko. W następnych latach służył celom mieszkalnym. 
Wtedy dość znacznie przekształcono część wnętrz budynku. Wydzielono kilka 
mieszkań, pojawiawiło się szereg podziałów związanych z instalacją sanitariatów 
i dodatkowych pomieszczeń. 

Powrót do pierwotnych funkcji budynku nastąpił, gdy w 1950 roku powołano 
w  Bydgoszczy Centralną Wojewódzką Poradnię Ochrony Macierzyństwa 
i Zdrowia Dziecka. Postanowiono wówczas otworzyć specjalistyczną przychodnię 
przeznaczoną dla małych dzieci. Brano pod uwagę Szpital Dziecięcy przy 
ul. Świętego Floriana, ale ostatecznie zdecydowano się umieścić ją w  dawnej 
Ochronce dla Niemowląt przy placu Kościeleckich (wówczas pl. Rewolucji 
Październikowej)34.

Uroczyście otwarta w  listopadzie 1951 roku Specjalistyczna Poradnia 
Dziecięca działała tutaj aż do 2000 roku. Od początku funkcjonowały poradnie: 
reumatologiczna, laryngologiczna, dermatologiczna i  pracownia rentgenowska. 
W ośrodku koncentrowało się ambulatoryjne poradnictwo dziecięce, a z czasem 
(od 1960 roku) mieściło się w  nim 16 odrębnych gabinetów lekarskich. 
Konsekwencją było, szczególnie na parterze budynku, wydzielenie szeregu 
odrębnych pomieszczeń gabinetowych po obu stronach korytarza. Pierwszym 
dyrektorem ośrodka została dr Władysława Kielotis. W ciągu 50 lat funkcjonowania 
poradni z pomocy lekarzy specjalistów korzystały dzieci z całego województwa. 
Z  czasem nastąpiło stopniowe wygaszanie kolejnych specjalistycznych poradni, 
w 1999 roku pozostało ich tylko osiem. W końcu zmiany organizacyjne w służbie 
zdrowia spowodowały, że w 2000 roku poradnie przy placu Kościeleckich zostały 
zlikwidowane35 i w tym samym roku podjęto decyzję o przeznaczeniu budynku 
na cele kulturalne.

Od tego też roku budynek stał się siedzibą Wojewódzkiego Ośrodka 
Kultury w  Bydgoszczy (obecnie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury 
w Bydgoszczy) i  zaczęto prace adaptacyjne, przystosowujące obiekt do nowych 
funkcji. W  ramach przeprowadzonych prac konserwatorsko-remontowych 
w  latach 2012‒2014 przywrócono pierwotne podziały i  strukturę elewacji 

34 M. Boguszyński, op.cit., s. 198.
35 Tenże, s. 198–199.

https://pl.wikipedia.org/wiki/1939
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
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budynku, dach pokryto łupkiem, odtworzono układ okien werandy36. Autorką 
projektu architektonicznego adaptacji zabytkowego budynku do nowych funkcji 
była Anna Pawlicka-Zabojszcz, architektka z  Bydgoszczy. We wnętrzach nie 
zachowało się wiele z pierwotnego wyposażenia budynku. Reliktami – świadkami 
dawnego stanu są oryginalna konstrukcja klatki schodowej z piękną balustradą, 
ornamentowane żeliwne kaloryfery czy relingi okienne na półpiętrach.

W 2014 roku po przeprowadzeniu remontu w zabytkowej części, dobudowano 
do niej od strony wschodniej salę widowiskową Salon Hoffman, nazwaną tak 
na cześć związanego z  Bydgoszczą poety Kazimierza Hoffmana (1927‒2009). 
W  trakcie prac wykopaliskowych, poprzedzających rozbudowę budynku, 
archeolodzy znaleźli szereg artefaktów (głównie ceramikę), których część jest 
eksponowana na ścianie antresoli na wysokości pierwszego piętra, w  formie 
małego lapidarium. Wydobyli też tak zwaną „kapsułę czasu” z  listami uczniów 
z  sąsiadującej z  budynkiem szkoły, zakopaną tutaj z  obietnicami i  planami na 
przyszłość. To swoisty dowód na genius loci tego miejsca. 

Streszczenie: 

Duża śmiertelność małych dzieci i  niemowląt na terenie Cesarstwa 
Niemieckiego i  niemieckiej wówczas Bydgoszczy na przełomie XIX i  XX 
wieku, spowodowała pilną potrzebę powstania odpowiedniego ośrodka 
umożliwiającego ich leczenie. W odpowiedzi na apel cesarzowej Augusty Victorii 
o konieczności powstawania specjalnych „szpitali-żłobków” dla chorych, małych 
dzieci w  Bydgoszczy, powołana przez Ojczyźniany Związek Kobiet specjalna 
fundacja zajęła się budową takiego obiektu. Budynek, wspólne dzieło miejskiego 
radcy budowlanego Carla Meyera i architekta Rudolfa Kerna, powstał w  latach 
1908‒1909 i  w  zasadzie, aż do 2000 roku funkcjonował nieprzerwanie jako 
lecznica dziecięca. Początkowo jako szpital, w  latach międzywojennych jako 
ochronka, a  po II wojnie światowej jako przychodnia dla dzieci. Architektura 
budynku w swej strukturze przywołuje nadchodzący wczesny modernizmu, będąc 
wraz z  okolicznym zespołem ceglanych budynków z  przełomu wieków (szkołą 
i  negotyckim kościołem) jednolitym zespołem architektonicznym zabudowy 
placu Koscielckich w Bydgoszczy.

Słowa kluczowe: architektura, dzieci, choroby, szpital, ochronka, modernizm, 
Bydgoszcz 

36 O przebiegu prac konserwatorskich w folderze Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego. Kujawsko- 
-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. 22 września 2014, Prace konserwatorsko-remontowe i rozbudowa 
KPCK, (oprac. P. Winter, L. Łbik).
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Summary:

The high mortality rate of small children and infants throughout the Reich 
and then in Bydgoszcz at the turn of the 19th and 20th centuries caused an urgent 
need to establish adequate facilities enabling their treatment. In response to the 
appeal of the Empress Augusta Victoria to create special "hospitals - nurseries" 
for the sick, young children in Bydgoszcz, a special foundation established by the 
Patriotic Women's Union took care of building such a facility. The building, a joint 
work of the city building councilor Carl Meyer and the architect Rudolf Kern, 
was built in 1908-1909 and basically, until 2000, it operated uninterruptedly in 
children's care and care for young children. Initially as a hospital, in the interwar 
years as an orphanage, and nowadays as a children's clinic. The architecture of 
the building in its structure evokes the echoes of early modernism, being together 
with the surrounding brick buildings from the turn of the century (school and 
negotiating church) a specific and uniform architectural complex of Koscielcki 
Square buildings in Bydgoszcz.

Key words: architecture, children, diseases, hospital, orphanage, modernism, 
Bydgoszcz

mgr Piotr Winter,
Pracownia Dziedzictwa Kulturowego 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
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1.

3.

2.

5.

4.

il. 1. Budynek  dawnego zakładu leczniczego dla niemowląt  „Auguste-Victoria-Heim” w Bydgoszczy,   
 fotografia z ok. 1914  ze zbiorów  Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, sygn. MOB H/F 1816/M-895.
il. 2. Cesarzowa Augusta Wiktoria (1858‒1921) żona Wilhelma II, patronka budowy szpitali dla niemowląt  
 w Niemczech, fotografia za: https://Augusta_Victoria_of_Schleswig-Holstein#/mediaFile:Bundesarchiv_ 
 Bild_102-01286,_Kaiserin_Auguste_Viktoria.jpg [dostęp: 02.07.2020].
il. 3. Budynek dawnego zakładu leczniczego dla niemowląt w Bydgoszczy (po stronie zachodniej niezachowany  
 parkan z pergolą), fotografia z około 1913 roku ze zbiorów Wojciecha Banacha.
il. 4. Rekonstrukcja pierwotnego układu funkcjonalnego parteru, oprac. planu P. Winter.
il. 5. Ochronka dla dzieci przy pl. Kościeleckich 6 w Bydgoszczy,  fotografia z 1926 roku, za: https://bydgoszcz. 
 fotopolska.eu/387977,foto.html [dostęp: 29.06.2020].
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il. 6. Budynek dawnego zakładu dla niemowląt, obecnie siedziba Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury  
 w Bydgoszczy przy pl. Kościeleckich 6, fot. P. Winter.
il. 7. Widok na budynek przy pl. Kościeleckich 6 od strony północno-wschodniej, fot. P. Winter.
il. 8. Detale na elewacji frontowej budynku przy pl. Kościeleckich 6, fot. P. Winter.
il. 9. Supraporta portalu wschodniego w elewacji frontowej  budynku przy pl. Kościeleckich 6, fot. P. Winter.

6.

8.

7.

9.
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rysunek: Bogusław Małusecki
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