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R E K L A M A

O wystawie
Ekspozycja, którą można oglądać w galerii w Szpitalu Jerozolimskim, zo-
stała w 2007 r. przygotowana przez Tomasza Agejczyka, a obecnie - przez 
Karolinę Manikowską i Tomasza Wąsika. 
- Można było ją już oglądać tylko przez pół dnia z okazji poświęcenia bu-
dynku po wykorzystaniu dotacji z Unii Europejskiej – przypomniał dr Klaus 
Hemprich. - Teraz będzie można ją oglądać przez miesiąc, będzie dostępna 
dla większego kręgu odbiorców.
Ważne, co podkreślał niemiecki przyjaciel zabytku, odpowiednio zrozumieć, 
co znaczy „szpital”. To obszerne fragmenty wykładu dr. Hempricha, wygło-
szonego podczas wernisażu: 
„W Polsce jest tylko to jedno słowo na określenie pojęcia szpitala, również 
tego, które w języku niemieckim brzmi „krankenhaus”. Wszyscy rozumieją 
więc pod tym określeniem dom, do którego idzie chory człowiek lub jest 
przetransportowany do niego karetką. W tym domu leczą lekarze i pielę-
gniarki, a po krótkim czasie wraca się do domu. W tym szpitalu lekarze są 
przez cały czas. Średniowieczne szpitale znajdowały się również wzdłuż tras 
pielgrzymek, w nich nocowali pielgrzymi a następnego dnia ruszali dalej 
lub gdy byli chorzy w podróży, pozostawali tam do momentu wyzdrowie-
nia, dopiero potem ruszali w dalszą drogę.
Średniowieczny budynek nazywany „spital” czy „hospital” miał w miastach 
zupełnie inną funkcję: tutaj przychodzili starzy ludzie, którzy nie mogli już 
pracować, nie mieli żadnej pomocy ze strony córek czy synów i pozosta-
wali tam do śmierci. Dlatego przy każdym szpitalu był również cmentarz. 
Kiedyś nie było rent i kiedy stary człowiek nie miał dzieci, które mogły 
opiekować się nim i karmić aż do śmierci, ponieważ dzieci zmarły z powodu 
chorób lub na wojnie, to taki człowiek był bezradny.
Głównie dla takich osób, zgodnie z przykazaniem o miłości do bliźniego, 
zakładane i prowadzone były takie szpitale przez braci zakonnych zakonów 
templariuszy, joannitów, zakonu niemieckiego oraz przez biskupów, miasta 
i bogate osoby prywatne. W szpitalach lekarze nie byli obecni ciągle, lecz 
byli wzywani przez siostry szpitalne, aby postawić diagnozę lub zalecić le-
czenie. Potem natychmiast opuszczali szpital.
Szpitale znajdujące się poza murami miasta, tak jak Szpital Jerozolimski, 
miały poza funkcją domów starców również za zadanie przyjmowanie po-
dróżujących na noc, którzy nie zdążyli przybyć do miasta przed zamknię-
ciem bram, aby następnego ranka móc się tam dostać. W czasach zarazy, 
w takich szpitalach umieszczani byli chorzy, aby zmniejszyć ryzyko zaraże-
nia się dla pozostałych mieszkańców, np. osoby z miasta chore na dżumę 
chowane były na szpitalnych cmentarzach, o czym mowa jest również przy 
Szpitalu Jerozolimskim.
Niestety, w polskich tłumaczeniach funkcjonuje tylko określenie starych 
szpitali jako „krankenhaus, a przebywający w nim jako pacjenci. Starym 
słowem określającym te budynki jest słowo „hospital”. Mam nadzieje, że 
wyjaśniłem trochę te trudnego dla języka polskiego określenia.
Jeszcze trochę o słowie „jerozolimski”
Dla budynków na obrzeżach miast z zamkami zakonu niemieckiego, jak np. 
w Elblągu, Sztumie, Grudziądzu, Prabutach, Królewcu, w umowach sprze-
daży używana jest nazwa „jerozolimski”, nazwa często zachowana do dziś.
Na obrzeżach Olsztyna jest Kaplica Jerozolimska, która należała do ho-
spitala dla chorych na trąd. Szpital już nie istnieje, ale istnieje kaplica. W 
Ornecie jest jeszcze Kaplica Jerozolimska z XVI wieku. Na zewnątrz do dziś 
jest tam krucyfiks, a wewnątrz na ołtarzu grupa krzyżowa. Kaplica Jerozo-
limska stoi również pod Lidzbarkiem Warmińskim. Również w Malborku 
nasz Szpital Jerozolimski stał poza miastem, był tu ogromnych rozmiarów 
Chrystus, który do niedawna wisiał w kościele św. Jana Chrzciciela, a obec-
nie w kaplicy na zamku w Malborku.”
Wystawę „Historia i restauracja Szpitala Jerozolimskiego w Malbor-
ku i szpitali w dawnych Prusach Zachodnich i Wschodnich” można 
oglądać w Szpitalu Jerozolimskim przy ul. Armii Krajowej 68, od 
poniedziałku do piątku w godz. 11-17, a w środy w godz. 11-18. 
Ekspozycja będzie tam dostępna do 2 sierpnia. 

Opiekują się Szpitalem Jerozolimskim od dziesięciu lat
MALBORK. Są jak trzej muszkieterowie: jeden za 
wszystkich, wszyscy za... Szpital Jerozolimski. To 
dzięki nim, niemieckim pasjonatom i przyjaciołom 
zabytków, w ostatniej chwili udało się uratować 
budowlę, która lada dzień mogła zginąć na naszych 
oczach. Trudno uwierzyć, że o wszystkim zdecydował 
przypadek, bo trzech Niemców jeszcze 10 lat temu 
nie wiedziało o swoim istnieniu.

Stowarzyszenie Szpitala Je-
rozolimskiego obchodzi właśnie 
10-lecie swego istnienia. Od po-
czątku związane jest z popadają-
cym w ruinę zabytkiem, który gasł 
z dnia na dzień. 

Dr Klaus Hemprich, pasjonat 
historii i dawnej architektury, do-
wiedział się o zabytkowej budow-
li w grodzie nad Nogatem przez 
przypadek.

- Przeczytałem w jednej z nie-

mieckich gazet tekst ze zdjęciem 
zatytułowany: „Kto chce urato-
wać Szpital Jerozolimski w Mal-
borku?”. Zainteresowałem się tą 
sprawą. Poprzez redakcję dzien-
nika dotarłem do Edwina Egger-
ta, który wcześniej sam próbował 
zbierać pieniądze na ratunek dla 
historycznego budynku - opowia-
da dr Hemprich, który był pierw-
szym ochotnikiem po apelu swo-
jego rodaka.

Edwin Eggert, były malbor-
czyk, nie mógł nie widzieć wielo-
letnich zaniedbań. Eggert miał 19 
lat, gdy z rodzinnego domu wyru-
szył na wojnę. Już nigdy nie było 
mu dane wrócić na dzisiejszą ul. 
Żeromskiego, gdzie jego rodzina 
miała sklep kolonialny oraz wy-
twórnię wódek i likierów. Nota-
bene, tutejsza Gdańska Goldwas-
ser do dzisiaj jest produkowana 
według przedwojennej receptury. 
Tyle, że po drugiej stronie grani-
cy.

- Dzisiaj w tej firmie pracuje 
już trzecia generacja mojej rodzi-
ny. Obecnie prowadzi ją wnuczka 
mojego brata. Przed wojną ojciec 
wysyłał swoje produkty do Mona-
chium – opowiadał parę lat temu 
inicjator odbudowy Szpitala Jero-
zolimskiego. 

W sercu Eggerta przetrwał ka-
wałek Malborka, który gnał go do 
„kraju lat dziecinnych”...

- Pierwszy raz odwiedziłem te 
strony w 1965 roku. Przyjechałem 
na groby mojego ojca i dziadka, 
którzy spoczywali na cmentarzu, 
tuż za Szpitalem Jerozolimskim 
(dzisiaj nekropolii już nie ma, zo-
stała zlikwidowana - przyp. red.). 
Już wtedy zabytkowy obiekt zwró-
cił moją uwagę - opowiada dawny 
malborczyk.

Zresztą, pamiętał tę charakte-
rystyczną budowlę z dzieciństwa. 
- W latach 70. minionego wieku, 
podobnie jak przed wojną, znów 
mieszkali tu starsi ludzie - przy-
pomina sobie. – Wiele lat później 
dowiedziałem się, że ktoś chciał 
tu zrobić restaurację i dyskotekę. 

Stowarzyszenie Wspierania Szpi-
tala Jerozolimskiego Zakonu Nie-
mieckiego w Malborku. Na liście 
założycieli podpisało się 12 osób. 
Byliśmy więc jak 12 apostołów do 
ratowania tego cennego zabytku - 
mówi dr Hemprich.

Dla Szpitala Jerozolimskiego 
nieocenione okazały się zawo-
dowe kontakty dr. Kalteneckera. 
Organizacja entuzjastów otrzy-
mała pierwsze pieniądze od nie-
mieckiego rządu, który uwierzył, 
że trzeba zadbać o malborską pe-
rełkę.

- Potem zaczęliśmy pisać wnio-
ski o dotację na budowę i składać 
je do funduszy unijnych - opowia-
da Hemprich.

W ten sposób, dzięki bliskiej 
współpracy z władzami miasta, 
udało się odbudować to, co wyda-
wało się już nie do odbudowania. 

- Patrząc na wystawę i sam bu-
dynek, można dostrzec, co dzięki 
inicjatywie własnej, poświęceniu 
i wytrwałości, a pewnie również i 

cierpliwości można osiągnąć. Jest 
to efekt zaangażowania członków 
stowarzyszenia – mówił obecny 
na otwarciu wystawy w Szpitalu 
Jerozolimskim konsul Niemiec 
Gerd Fensterseifer. – Bez wspar-
cia władz miasta sukces byłby 
nie do pomyślenia. Cieszę się 
również, że Republika Federalna 
Niemiec była wstanie wnieść duży 
wkład w odrestaurowanie tego 
budynku. 

- Spotkaliśmy się ze szczegól-
nej okazji: wspaniałego jubileuszu 
Stowarzyszenia Szpitala Jerozo-
limskiego oraz wystawy prezen-
tującej rys historyczny. Ale ważna 
jest też przyszłość, bo wkrótce 
zaczniemy jeden z ważniejszych 
etapów. Idąc w ślad za wysiłkiem 
przyjaciół z Niemiec i Polski, któ-
rzy podjęli trud renowacji tego 
miejsca, tak i samorząd pozyskał 
środki z Unii Europejskiej, by 
dokończyć prace – mówił Maciej 
Rusek, wiceburmistrz Malborka. 

Projekt, który pochłonie łącz-
nie prawie 2 mln zł, to pomysł na 
stworzenie pierwszego w regionie 
inkubatora kultury. 

- Ramy opierają się na kultu-
rze, bo to ona nas tu gromadzi. 
Będą tu, w przestrzeni kultury, 
mogły pracować najróżniejsze 
grupy osób. Stąd pomysł na inku-
bator, bo naprawdę niełatwo jest 
zdobyć pieniądze tylko na reno-
wację, nawet zabytku tej klasy – 
tłumaczył Maciej Rusek. 

- Szczególnie cieszymy się z 
faktu, że ta wystawa odbywa się 
w momencie, kiedy stary budynek 
szpitala jest całkowicie odrestau-
rowany od zewnątrz – cieszył się 
dr Hemprich. - Jesienią ubiegłego 
roku zakończyliśmy prace restau-
racyjne na fasadach zewnętrznych 
dzięki środkom finansowym rzą-
du niemieckiego i stowarzyszenia. 
Teraz, ku naszej radości, Szpital 

Jerozolimski pokazuje znowu 
świetność dawnej architektury 
ubiegłych wieków z wyleczonymi 
ranami, które wyrządził czas.

Jak mówił Klaus Hemprich, 
było to możliwe tylko dzięki do-
brej współpracy pomiędzy samo-
rządem i stowarzyszeniem, dzię-
ki architektom, konserwatorom 
zabytków i firmom budowlanym, 
szczególnie firmie Osuchowski 
Babik, która wykonała wspaniałą 
pracę zgodną z przepisami doty-
czącymi odbudowy zabytków. 

- Cieszymy się, że również 
miasto Malbork znalazło źródło 
finansowania, dzięki któremu do 
połowy przyszłego roku nastąpi 
odbudowa wnętrz na pierwszym 
piętrze i poddaszu – podsumował 
dr Hemprich. 

Anna Szade

Otwarcie ekspozycji połączone z 10-leciem istnienia Stowarzyszenia Szpitala Jerozolimskiego zgromadziło wielu gości, większość z Malborka.

Dr Klaus Hemprich wygłasza swój krótki wykład podczas oficjalnego otwarcia wysta-
wy w Szpitalu Jerozolimskim.

Edwin Eggert wspominał, jak rozpoczęła się jego walka o ratowanie zabytkowej mal-
borskiej budowli.

Dyskotekę na cmentarzu?
Każda kolejna wizyta nie da-

wała mu spokoju, bo zabytek nisz-
czał. 

- Zacząłem pisać listy do waż-
nych osób: niemieckich polityków 
i bardzo bogatych ludzi. Nie do-
stałem jednak ani jednej odpo-
wiedzi - przyznaje Eggert.

Wtedy zdecydował, że sko-
rzysta z pomocy mediów. Tak 
powstał tekst, który stał się przy-
czynkiem do akcji ratunkowej. 
Po dr. Hemprichu do Eggerta za-

dzwonił inny pasjonat obiektów z 
odległej przeszłości.

- Dr Hans Kaltenecker jest 
historykiem, obecnie mieszka w 
Paryżu, jego żona jest history-
kiem sztuki. Wcześniej był m.in. 
ministerialnym radcą w rządzie 
niemieckim. Usłyszałem w słu-
chawce: „Panie Eggert, sam pan 
tego nie zrobi. Musimy założyć 
stowarzyszenie, dzięki któremu 
będziemy pozyskiwać środki” - re-
lacjonuje pan Edwin.

- Rzeczywiście, założyliśmy 

W spotkaniu uczestniczył konsul Niemiec 
Gerd Fensterseifer, który gratulował 
efektów współpracy polsko-niemieckiej.

Wernisaż uświetnił swym występem Zespół Instrumentalny Muzyki Dawnej Pomezania.

Dr Hemprich od lat dokumentuje wszystko, co jest związane ze Szpitalem Jerozolim-
skim.                                                                                                           Zdjęcia: Szymon Sułkowski


