DWÓR UPHAGENÓW W GDANSKU
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Bli- Kamienica pod numerem 12 dla zwiedzających jest źró-

żej Centrum” gości projekt „Gdańsk OdNowa” realizowany przez seniorów z Dolnego Miasta Gdańska. Uczestniczący w
projekcie w trakcie zbierania materiałów
do późniejszego dużego opracowania poznają, fotografują i opisują zabytki Dolnego Miasta - dzielnicy Gdańska.

Dzielnica doczekała się pierwszych robót rewitalizacyj-

nych. Na razie roboty ziemne rozpoczęły się na ulicy Śluza i Dolna. Wkrótce domy pierzei pomiędzy tymi ulicami
zostaną odnowione. Czy elewacje będą tylko odmalowane, czy wykonawca Skanska zadba o detale architektoniczne, dowiemy się wkrótce. Mamy nadzieję, że nasze
działania chociaż trochę pomogą we wskazaniach zapomnianych miejsc i obiektów i wskażą ciekawe zdobienia,
które warto zrekonstruować, aby zachować wyjątkowy
urok ulic i uliczek tej do końca nie docenionej dzielnicy.

dłem wiedzy o Uphagenach, jak i o stylu domów mieszczańskich. Dom ten w całej swojej postaci przypomina również o dawnej świetności Gdańska . Zwiedzając
pięknie zdobione i wyposażone wnętrza, możemy sobie
wyobrazić, że tak mógł być urządzony, zdobiony i umeblowany dwór Uphagenów. Tym bardziej, że nieliczne
elementy które pozostały w zrujnowanym obiekcie, są z
tego samego okresu i wykazują duże podobieństwa.

Podjęte przez nas

działania spowodowały większe zainteresowanie seniorów swoją dzielnicą i pozwoliły na ciekawe i pożyteczne spędzanie wolnego czasu. Pierwszym
obiektem, na którym się skupiliśmy to piękny, ale w szybkim tempie niszczejący dwór Uphagenów, letnia rezydencja rodu, znajdujący się na rogu ul. Łąkowej i Kieturakisa.
Będziemy się starali o zdobycie funduszy na wydanie kolejnego zeszytu z cyklu : „Zabytki i interesujące miejsca
Dolnego Miasta”, który będzie zawierał wszystkie informacje które udało się nam zebrać i opracować na temat
dworu Uphagenów.

Nad niniejszym opracowaniem, oprócz animatora - Bar-

bary Średniawy pracowali: Alicja Kiman, Barbara Herman, Zofia Szkudlarek, Janusz Banachowski, Anna Stawska i Andrzej Górka. Wykorzystaliśmy też zdjęcia Ani
Moczyńskiej i Haliny Dymalskiej.

DOM UPHAGENA UL. DŁUGA 12
Żeby mówić o dworze Uphagenów, musimy najpierw za-

poznać się choćby pokrótce z bogatą historią rodu Uphagenów, tak wiele znaczących dla miasta Gdańska. W tym
celu udaliśmy się do domu Uphagena przy ul. Długiej 12
najbardziej znanego spośród kilku zabytkowych dworków i kamienic należących do tego słynnego rodu.

Ryc.1. Bogato zdobione wejście do Domu Uphagena ul.Długa 12.

Taki właśnie dom przy ul. Długiej 12 zakupił w 1775 roku
Peter Uphagen dla Johana Uphagena. Obydwaj przedstawiciele rodu kochali się w przepychu, czego odzwierciedleniem jest właśnie ta kamienica, która w efekcie przebudowy, zdobienia i wyposażenia stała się wspaniałym
przykładem mieszczańskich wnętrz.

Ryc.2. Stiuki w Domu Uphagena

Tylko bardzo bogate rody mogły pozwolić sobie na posiadanie kilku posiadłości, dworków, kamienic tak na
terenie Gdańska jak i poza miastem. Obiekty te, tak jak
i inne posiadłości bogatych mieszczan, zwłaszcza zajmujących się kupiectwem, miały bardzo bogato zdobione
fasady. Rzeźby, medaliony, girlandy, gzymsy, boniowania, bogate kolory polichromii , do dziś przykuwają oczy
przechodniów.
Do wnętrz takich obiektów wchodziło się przez pięknie

zdobione portale. Po wejściu do wnętrza podziw budziły
bardzo wysokie sienie oświetlone z góry lukarnami. Sienie te były osobliwością kamienic bogatych gdańszczan.
Na kolejne piętra wchodziło się po wygodnych, chociaż
krętych schodach zabezpieczonych efektownymi balustradami.

Zainteresowania przyrodnicze Johana Uphagena znalazły odzwierciedlenie w dekoracji płycin w ciągu saloników na pierwszym piętrze. Zbiory i wspomnienia z rozlicznych podróży zaowocowały zdobieniami ze scenami
chińskimi i antycznymi.
Dom

ten Johan Uphagen tak urządził, żeby założyć
w nim muzeum rodu. Jednocześnie stanowić miał i do
dziś pełni funkcję muzeum wyjątkowych mieszczańskich
wnętrz. Johan Uphagen mieszkał w tym domu do swej
śmierci w listopadzie 1802 roku.

Cytat z opracowania dr Ewy Szymańskiej:

„W XIX wieku Dom Uphagenów pozostawał nadal w rękach
rodziny. Gdańsk się zmieniał, a dom pozostał taki, jaki był,
trwał, jak zaklęta księżniczka, ponieważ Jan Uphagen wyraźnie
zaznaczył w zapisach fundacji, że w domu nie wolno nic zmienić – opowiadała dr Ewa Barylewska-Szymańska. Było jeszcze
kilka innych ciekawych zapisów, w tym i to, że jeżeli nie będzie
synów, dziedziczyć mogą też córki, a jak ich także już nie będzie
kamienicę można ofiarować Gdańskiemu Towarzystwu. Relację
z ostatniego spotkania Uphagenów w Salonie znamy z ust Petera Uphagena, który opowiadał, że w styczniu 1944 roku nie
było już światła, restauracja nie przyniosła wspaniałego jedzenia. Mały Peter, bardzo smutny siedział za szafą, w towarzystwie przeważały kobiety, bo mężowie znajdowali się na froncie
wschodnim i – jak się okazało wkrótce – wielu z nich nigdy nie
powróciło.
Jego spadkobiercy zamieszkiwali w tej pięknej kamienicy nieprzerwanie do grudnia 1909 roku. W tym miesiącu rodzina Uphagenów podpisała umowę z Magistratem Gdańska o wydzierżawieniu kamienicy na trzydzieści lat. Od roku 1911 kamienica
przy ulicy Długiej 12 została udostępniona dla zwiedzających.
W roku 1944, w związku z nasilającymi się działaniami wojennymi, zaczęto ewakuować liczne eksponaty. Niestety po zakończeniu wojny, część z nich nigdy już nie powróciła do domu
Uphagena. Od roku 1981 pieczę nad tą kamienicą sprawuje
Muzeum Historii Miasta Gdańska. Po zakończeniu prac konserwatorskich, od 07 czerwca 1998 roku, dom Uphagena został
ponownie udostępniony zwiedzającym.”

KIM BYLI UPHAGENOWIE?
SKĄD PRZYBYLI DO GDANSKA?
Protoplastą gdańskiej linii Uphagenów był Arnold, urodzony w 1560 roku, który opuścił Ypern we Flandrii. Powodem emigracji były prześladowania religijne Po przybyciu na Pomorze Arnold nabył sołectwo w Mierzeszynie.
Ale już wkrótce zamieszkał w Gdańsku, gdzie ożenił się i
przyszli na świat jego synowie.

W
Ryc.3. Ozdobne drzwi do saloniku herbacianego.

pierwszej połowie osiemnastego wieku ród Uphagenów posiadał jeden spichlerz, kilka kamienic, dwór i
ogród w Pieckach. Szacowni mieszkańcy z rodu Uphagenów zajmowali się kupiectwem, byli armatorami, właścicielami i współwłaścicielami statków. Synowie rodu byli

bardzo wykształceni i posiadali zdolności pozwalające im
na zdobywanie bogactw i kupowanie coraz to nowych posiadłości. Zajmowali też funkcje publiczne. Peter Uphagen
w latach 60 i 70 osiemnastego wieku został wybrany ławnikiem, a następnie rajcą. Natomiast syn Petera – Johan z
kolei był raczej humanistą niż kupcem, czy przedsiębiorcą.
Wiele podróżował, studiowała prawo, filozofię i historię
w Getyndze. Po powrocie w 1775 roku do Gdańska zajmował się najpierw odbudowywaniem mocno uszczuplonego majątku. Wykształcony, zdolny i już majętny Johan
Uphagen sprawował szereg urzędów publicznych. Gdy
Gdańsk przeszedł pod panowanie Prus, na znak protestu
wycofał się z pełnienia wszelkich urzędów, zdjął pyszne
patrycjuszowskie szatyi ubrał się w ciemne kolory. Przez
całe życie udzielał się społecznie.

Piszemy o tym przedstawicielu tego znakomitego rodu,

ponieważ nawet na tle swojej rodziny Johan był najwybitniejszym jej przedstawicielem, i jednym z najwybitniejszych gdańszczan. To właśnie za jego czasów wybudowano letnią rezydencję - dwór Uphagenów, którym się
zajmujemy. Wiadomo, że Johan miał szereg posesji na
terenie miasta i poza nim, więc mógł również pobudować
dwór poza miastem, na tzw. Świńskich Łąkach. Niestety
nie posiadamy , wiedzy o tym, który z patrycjuszy tego
rodu na pewno pobudował ten obiekt, dlatego nazywamy go Dworem Uphagenów – czyli całego rodu.

Ryc.4. Dolne Miasto na planie z roku ok. 1855. Źródło - internet.

DOLNE MIASTO

Pozostając bezdzietnym i troszcząc się o swoje dziedzic- Dolne Miasto powstało w XVII wieku na tak zwanych
two Johan stosunkowo wcześnie utworzył Fundację Rodzinną. Głównym celem Fundacji była opieka i dalszy
rozkwit majątku, jak również zadbanie o dom przy ul.
Długiej 12, aby pozostał w niezmienionym stanie.

Wróćmy do końca XIX wieku - ciągnęła opowieść dr Ewa

Barylewska-Szymańska - kiedy to nadszedł okres niekorzystny dla rodziny Uphagenów, która w Gdańsku przebywała tylko zimą, mieszkała zaś w Małej Słońcy, niewielkiej miejscowości pięknie położonej nad Wisłą, niedaleko
Gorzędzieja koło Tczewa. Kamienica przy Długiej nieco
podupadła. Relację z ostatniego spotkania Uphagenów w
Salonie Domu Uphagenów znamy z ust Petera Uphagena, który opowiadał, że w styczniu 1944 roku nie było już
światła, restauracja nie przyniosła wspaniałego jedzenia.
Mały Peter, bardzo smutny siedział za szafą, w towarzystwie przeważały kobiety, bo mężowie znajdowali się na
froncie wschodnim i – jak się okazało wkrótce – wielu z
nich nigdy nie powróciło.

Pozostali członkowie Rodu wyjechali z Polski tuż po woj-

nie. Przez długie lata nikt z nich nie interesował się dobrami pozostawionymi w Gdańsku i okolicach. Staraniem
dr Ewy Barylewskiej Szymańskiej zostało odnalezionych
kilkoro z rodu. Przyjechali na zaproszenie do Gdańska,
odwiedzili Dom Uphagena i nawiązały się serdeczne stosunki.

Wracamy do Dworu Uphagenów na Dolnym Mieście.

Świńskich Łąkach, które od 1346 roku należały do gdańskich rzeźników. Część terenów, które znalazły się poza
przekopaną w 1576 roku Nową Motławą porastał las. W
latach 1626 - 1638 wybudowano imponujący krąg bastionów o promieniu ponad kilometra, nakreślony cyrklem
"wbitym" w Ratuszu Prawego Miasta. / Tu prawe oznacza
nie kierunek, lecz cechę – prawość/ Autorem przyjętego
ok. 1650 roku ostatecznego planu zabudowy był George
Tellier. Teren leżący zaledwie metr do półtora nad poziomem morza wymagał osuszenia. Za przykładem Amsterdamu wykopano sieć kanałów, wzdłuż których poprowadzono ulice, noszące na każdym brzegu różne nazwy. W
miarę wysychania gruntów niepotrzebne już kanały zasypywano, a ulice przybierały jedną nazwę. Ostatnie kanały
zasypano po zaprowadzeniu nowoczesnej kanalizacji w
1871 roku.

Ryc.5. Około 1800 r. Rodzina Uphagenów pobudowała ten Dwór. Jeszcze nad kanałem.

DWÓR UPHAGENÓW
Około roku 1800 na Świńskich Łąkach powstał budynek,

który jest “bohaterem” tego opracowania – Dwór Uphagenów. Dwór znajduje się przy zbiegu ulic Łąkowej i Kieturakisa (dawniej Schleusengasse). Został wybudowany z
cegieł oraz kamienia, w stylu klasycystycznym. Posiada
dwie kondygnacje, część środkowa nakryta jest trzyspadowym dachem z lukarnami, z bogato ozdobioną fasadą.
Rodzina Uphagenów gospdarzyła w tym dworze do roku
1952, kiedy to za 4300 talarów nabył go gdański kupiec
Johann Gotfried Theodor Kuhn (1800 - 1860) od Marii Wilhelminy Uphagen z domu Paleska (1780 - 1861) wdowy
po Johannie Ernście Carlu Uphagenie i podarował na potrzeby szpitala Najświętszej Marii Panny. Tu zaczynają się
inne dzieje Dworu Uphagenów.

SZPITAL
NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY
Szpital otwarto w roku 1953, w czasie panującej w mie-

ście epidemii cholery. Kolejne budynki szpitalne dobudowywano w latach 1857 - 1860, skrzydło w 1894 roku. Przy
zbieraniu funduszów na rozbudowę szpitala niezwykle
się zasłużyła Felicitas Tietz, której postać jest owiana tajemnicą. Ta nawrócona na katolicyzm protestantka mimo
wątłego zdrowia zjeździła całą Europę i w ciągu paru lat
zebrała dary wartości ponad 10 tysięcy talarów. Dzięki
wstawiennictwu cesarzowej Austrii przywiozła z Wiednia
kilkaset cennych obiektów, które w Gdańsku spieniężono, a niektóre klejnoty posłużyły do sporządzenia pięknej
monstrancji do kaplicy szpitalnej (dziś kościoła NMPNP).
Na prywatnej audiencji otrzymała od papieża Piusa IX kamień z rzymskich katakumb, który 26 sierpnia 1857 roku
wmurowano jako kamień węgielny. Malarze Overbeck i
Verit ofiarowali dla kaplicy swoje obrazy - m.in. Śmierć
św. Józefa. Felicitas Tietz zniknęła równie tajemniczo, jak
się pojawiła: w 1858 roku. udała się do Ameryki i ślad po
niej zaginął. Szkoda, że w zbudowanym dzięki jej staraniom kościele nie ma żadnej poświęconej jej tablicy! W
1854 roku Dolne Miasto miało 258 zabudowanych posesji.

Cytat z opracowania dr. Andrzeja Lubińskiego – internet:

Ryc.6. Tu już nie ma kanału, a Dwór Uphagenów został obudowany od
ulicy Łąkowej Kościołem, a od ul. Kieturakisa obiektami szpitalnymi.

„Powstanie szpitala, od początku istnienia noszącego imię
Najświętszej Maryi Panny (St. Marien-Krankenhaus), związane było z epidemią cholery, która szalała w Gdańsku latem
1852 roku pochłaniając liczne ofiary i pozostawiając wiele sierot. Zawiązał się wówczas "społeczny" Komitet Pań i Panien
(Frauen und Jungfrauenkomitee), którego celem było powołanie
w mieście nowego szpitala mieszczącego zarazem sierociniec
dla dziewcząt. Na czele Komitetu stanęła urodzona w okolicach
Kwidzyna księżna Maria von Hohenzollern-Hechingen, a prowadzenie szpitala miało zostać powierzone katolickim siostrom

zakonnym z założonej w XVII wieku we Francji, Kongregacji
Miłosierdzia i Pomocy pod wezwaniem Świętego Karola Boromeusza. Na dobry początek Komitet pozyskał w darowiźnie od
kupca drzewnego Kuhna, podmiejski dwór będący niegdyś własnością sławnej gdańskiej rodziny Uphagenów. Ten zabytkowy
budynek, którego dawnego piękna można się nadal dopatrzyć
pomimo opłakanego, dzisiejszego stanu elewacji, znajduje się u
zbiegu ulic Łąkowej i Profesora Zdzisława Kieturakisa.
W posiadanych przeze mnie materiałach znajduje się następujące zdanie "13 Listopada 1852 przybyło do Gdańska 5 sióstr
Boromeuszek, które na progu podarowanego (…) domu, zostały serdecznie powitane przez wyższego radcę stanu Pavella i
członkinie Komitetu z Księżną von Hohenzollern-Hechingen na
czele". Dalej dowiadujemy się, że w jednym z pokojów, przysposobionych na kaplicę domową, ustawiono ołtarz i odprawiono
Mszę św., inicjując rozpoczęcie działalności szpitala i sierocińca.
W kolejnych latach obiekt był systematycznie przebudowywany
i rozbudowywany. Już w roku 1853 nad budynkiem pojawiła
się charakterystyczna, istniejącą do dzisiaj wieżyczka, w której
zawisły podarowane, przez nie wymieniony z nazwy "kościół
reformowany", niewielkie dzwony.
W 1857 r. położono i poświęcono kamień węgielny pod powstające nowe skrzydło szpitala, o czym pisaliśmy przy wspomnieniu
Felicitas Tietz. Kamień ten został wydobyty i przywieziony z
rzymskich katakumb. Jednocześnie z budową pierwszego skrzydła szpitala, (w którym mieściły się Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Zaburzeń Hemostazy oraz II Klinika
Chorób Serca) rozpoczęto budowę kaplicy. Kaplica ta uzyskała
ostateczny kształt po rozbudowie w roku 1894 (od roku 1949
służyła jako kościół parafialny pod wezwaniem Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny).
Kolejne ważne daty w historii szpitala to rok 1882, kiedy to
otwarto ogród szpitalny i rok 1888, w którym urządzono kosztem 50 000 marek kuchnię szpitalną. W roku 1892 ukończono i
otwarto najnowsze, boczne skrzydło szpitala (siedzibę Kliniki i
Katedry Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej oraz Kliniki i Katedry Urologii), a w cztery lata później
zbudowano przy nowym skrzydle kostnicę (dzisiaj już nieistniejącą, na jej fundamentach wybudowano w latach sześćdziesiątych szyb windy).
Siostry Boromeuszki prowadziły szpital i sierociniec do października 1945 roku. W czasach nam współczesnych klinika
przy ul. Prof. Kieturakisa - oficjalnie Szpital Kliniczny nr 3
AMG, obejmowała cztery kliniki: kardiologii, urologii, chirurgii
i chorób wewnętrznych.
Szpital we wrześniu 2001 r. został przejęty przez Akademię Medyczną w Gdańsku i wówczas ujawniona została jego dramatyczna sytuacja finansowa. Podjęto decyzję o opuszczeniu szpitala, a kliniki funkcjonujące na jego terenie zostały przeniesione.
Szpital został ostatecznie opuszczony latem 2004 roku - na tej
dacie zatrzymały się znajdujące się w szpitalu kalendarze.
Na zakończenie jeszcze ciekawostka dotycząca potocznie używanej nazwy "Szpital na Łąkowej". Do wspomnianego dokumentu dołączono ilustracje ukazujące szpital z różnych stron: od
strony ul. Śluza (obecnie ten odcinek nosi nazwę ul. Profesora
Zdzisława Kieturakisa), od strony ul. Reduta Miś i od strony ul.
Łąkowej. Otóż właśnie… ! Podpis w oryginale brzmi "Ansicht
von der Weidengasse" czyli "widok z ulicy Wierzbowej", a nie
"widok z ulicy Łąkowej". Podobnie jest podpisana inna ilustracja: "Szpital przy ulicy Wierzbowej". Wydaje się zatem, że nie
może być tu mowy o pomyłce. Jednak obecnie szpital najwyraźniej sąsiaduje z ulicą Łąkową.

Skąd więc wzięła się ta zmiana? Wiadomo, że w burzliwym XX

wieku wiele ulic polskich miast zmieniało nazwy, ale trudno wyobrazić sobie jakikolwiek racjonalny powód do przekształcenia
ulicy Wierzbowej w Łąkową. Wyjaśnienie tej zagadkowej przemiany znalazłem niedawno w artykule "Pierwszy rok Gdańska
- fragment wspomnień" autorstwa Bohdana Szermera, zamieszczonym w tegorocznym, majowo-czerwcowym numerze dwumiesięcznika 30 Dni. Autor wspominając zagospodarowywanie
Gdańska wkrótce po zakończeniu działań wojennych, opisuje historię, w której robotnicy montujący tablice z polskimi nazwami
ulic, a posługujący się niemieckim planem miasta pomylili nieco
podobnie brzmiące nazwy Weidengasse (ul. Wierzbowa) i Wiesegasse (ul. Łąkowa)... i zamienili tablice miejscami. Kiedy pomyłka wyszła na jaw, mieszkańcy ulicy byli już przyzwyczajeni
do tego, że mieszkają przy ul. Łąkowej, adresy poszły w świat i
tak już pozostało. A ulica Wierzbowa przeniosła się o kilkaset
metrów dalej.

KOŚCIÓŁ
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY

Ryc.7. Kościół NPNMP. fot. Andrzej Górka.

Ryc.8. Kościół NPNMP od strony zakrystii. fot. Andrzej Górka.

Do Dworu Uphagenów od strony dzisiejszej ulicy Łąko-

wej dobudowana została kaplica szpitalna, ufundowana
dzięki staraniom Felicitas Tietz, o której pisaliśmy przy
omawianiu budowy Szpitala Najświętszej Marii Panny.
Kamień węgielny z katakumb rzymskich wmurowano
pod budowę kaplicy Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny 26 sierpnia 1857 roku. Kaplicę zbudowano w latach 1857–1860 według projektu Juliusza Augusta
Lichta dla sióstr boromeuszek, jako obiekt sakralny w
prowadzonym przez nie Szpitalu Najświętszej Marii Panny. Od początku do kaplicy, oprócz chorych, przychodzili okoliczni mieszkańcy, przypisano jej bowiem również
funkcję filii kościoła i parafii św. Mikołaja.

W roku 1894 kaplicę powiększono do 500 miejsc, zbu-

dowano nową nawę jako dobudówkę do wcześniejszego
założenia, nadając przy tym jednonawowemu wnętrzu
kościoła nowy kierunek (północ-południe) i ustawiając go
pod kątem prostym do ul. Łąkowej.

Ryc.10. Taki kontrast , niszczejący obiekt i odnowiona kamienica.
Fot. Anna Stawska.

Konsekrowany w 1894 przez bp. chełmińskiego Leo Red- W latach 1947–1964 przy parafii pracowały siostry sera-

nera. W rozwiązaniu wnętrza wykorzystano chór pierwotnej kaplicy (północny-wschód – kaplica do spowiedzi). W
1911 roku ponownie rozbudowano, powiększono chór
(tzw. główny) dla sióstr do jego obecnej postaci. Całość
od początku zwieńczona była czworoboczną wieżą ponad
wejściem od strony szpitala, w której w 1871 umieszczono
dzwony.

W części południowo-wschodniej ulokowano zakrystię.

Mimo kilku etapów rozbudowy utrzymał się neogotycki,
tzw. romantyczny styl architektury. We wnętrzu godny
odnotowania jest neogotycki ołtarz główny z figurą Maryi
Niepokalanie Poczętej w części centralnej. Inne elementy
wystroju, figury i obrazy dokumentują kulty popularne na
przestrzeni od schyłku XIX (figura Serca Pana Jezusa) po
początek XXI wieku (obraz Miłosierdzia Bożego).

fitki. W obrębie szpitala powstała odrębna kaplica dla chorych pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej.

Dwór Uphagenów, zbudowany przez świetny patrycju-

szowski ród, zakupiony i przekazany na szpital, służący
ratowaniu chorych na zarazę. Następnie przez długie lata
funkcjonujący jako integralna część wspaniałego szpitala dzieląc z nim służebna rolę niesienia pomocy chorym
nie tylko z miasta Gdańska. Dziś ten Dwór również dzieli
losy Szpitala niszczejący, jak cały ten świetny kompleks.
Opuszczony, wciśnięty, schowany pomiędzy dawnym
szpitalem Nr 3 imienia Najświętszej Maryi Panny a kościołem pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wystawiony na sprzedaż czeka
na miejmy nadzieję lepszy los.

W

roku 1945 odebrany boromeuszkom chór dla sióstr
przebudowano w pomieszczenie zintegrowane z resztą świątyni. W latach 1945–1947 w świątyni posługiwali
szukający locum w Gdańsku bracia kapucyni. Przestała
pełnić funkcje szpitalne, wyznaczono rektora świątyni, w
1946 roku utworzono samodzielną placówkę duszpasterską, a w 1949 roku parafię dla Dolnego Miasta. Obok kościoła, przy ul. Łąkowej wybudowano budynek plebanii,
ostatecznie ukończony w 1977 roku, gdy proboszczem był
ks. Stanisław Bogdanowicz.

Ryc.9. Zieleń litościwie zasłania zniszczenia dworu.

Ryc.12. To nie rusztowania do remontu. To zabezpieczenie przed
spadającymi dachówkami. Fot. Halina Dymalska

Podczas

pracy nad materiałami o Dworze Uphagenów
wpadliśmy na pomysł urządzenia w tym obiekcie Muzeum Lecznictwa. W budynkach szpitalnych zachowało
się wiele cennych, zabytkowych urządzeń , takich jak
elektryczny magiel jeden z trzech pierwszych zainstalowanych w byłym państwie niemieckim.

Ryc.13. Szczyt dachu Dworu Uphagenów od strony ogrodu.
Fot. A. Górka

Ryc.16. Sygnaturka, która już niedługo całkowicie ulegnie zniszczeniu. fot. Halina Dymalska.

Ryc.14. Bezlistne gałęzie podkreślają smutek opuszczonego Dworu
Uphagenów. Fot. Halina Dymalska.

Ryc.15. Przerażający ogrom zniszczenia fot. Halina Dymalska.

Ryc.17. Ozdobne wejście do Dworu fot. Andrzej Górka.

Ryc.18. Róg Łakowej i Kieturakisa fot. Andrzej Górka.

Ryc.19. Kiedyś uroczy balkon, dziś smutny widok.
Fot. Halina Dymalska.

Bibliografia, źródła.

Ryc.20. Nasz „naczelny” fotograf Andrzej Górka na tle ogrodzenia
ogrodu za Dworem. Fot. Barbara Średnawa.
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