
Z Namysłowskiego schroniska dla kalekich (dzisiejszy szpital). 

 

 

Zbliżając się do naszego Namysłowa, niezależnie od której strony, czy z Kamiennej, Ziemiołowic , 

Wilkowa czy od strony parku miejskiego, rozciągał się przepiękny widok. Widok który został 

zachowany w licznych zdjęciach naszego miasta do dzisiaj. 

Czy przyjeżdżając pociągiem, czy przybywając na pieszo od strony Wilkowa, w mieście wita nas 

imponujący ceglany budynek. Kto by nie wiedział co to? To Przytułek dla inwalidów prowadzony 

przez Braci Miłosiernych. 

Budynek został wybudowany w latach 1911 do 1913. Poświęcony był w dniu 14 Października 1913 

przez jego Eminencję Kardynała KOPP z Wrocławia. 

 Po tym jak taki przytułek dla kalekich zaczął działad w  Berthen i po wprowadzeniu ustawy dotyczącej 

pomocy osobom niepełnosprawnym wszyscy inwalidzi mieli zostad objęci opieką.  Tak więc też dla 

środkowego śląska rozważano budowę przytułku. 

Konwent braci miłosiernych w Wrocławiu zdecydował się na budowę schroniska dla kalekich na 

posesji Pana Prokowskiego w Namysłowie. Ze względu na to, że w Namysłowie służba zdrowia była 

tylko marnie rozwinięta, zdecydowano stworzyd  oddział dla chorych, którego szefem został Dr med. 

Nerlich. 

Jako jedyny szpital w Namysłowie funkcjonował do dziś zachowany budynek  domu starców przy ulicy 

Adama Mickiewicza, prowadzony przez Siostry zakonne. Ciągły brak łóżek  sprawił, że wybudowano 

nowy Szpital okręgowy. 

W czasie pierwszej i drugiej wojny, przytułek dla kalekich stał się lazaretem. Pracowało w nim dużo 

Lekarzy wojskowych, z których najbardziej lubianym i pracowitym był Dr med. Kusche. 

Pierwszym ortopedą w schronisku był Prof. Drehmann, który zdziałał bardzo wiele i tak też dzięki 

niemu została umocniona pozytywna opinia o schronisku. Z powodu przepracowania i przemęczenia 

obowiązkami okręgowego lekarza dla inwalidów oddał swoją posadę doktorowi  N i e b e r 

specjaliście w dziedzinie ortopedii. Ten był równie oddany swojej pracy i dzięki temu aprobata dla 

Namysłowskiego ośrodka ciągle rosła. Po nim obowiązki przejął doktor  R e y, uczeo sławnego 

ortopedy  Prof. Biesalskiego. W nowej ustawie dotyczącej pomocy osobom niepełnosprawnym 

przewidziano a nawet nakazywano, że pełnoprawne schronisko dla niepełnosprawnych powinno 

mied własną klinikę ortopedyczną, szkołę jak też warsztaty do praktycznej nauki różnych zawodów. 

Zatrudniono dwóch nauczycieli przydzielonych przez ministerstwo szkolnictwa. Szkoła została 

stworzona w krótkim czasie i cieszyła się również dobrą opinią. Opieką duchowną katolickich 

mieszkaoców schroniska zajmowali się Miłosierni Bracia, zaś ewangelickimi podopiecznymi zajmowali 

się Pastorzy ewangelickiej parafii. 

Dla zapewnienia niepełnosprawnym fizycznie odpowiedniego wykształcenia zawodowego , 

zbudowano budynek w którym urządzono warsztaty zawodowe wyposażone w nowoczesne maszyny 

i narzędzia. Stworzono warsztaty: stolarski, do wyrobu szczot i koszyków, kuźnię, warsztat szewski 



oraz krawiecki. Dzięki wykwalifikowanej kadrze mistrzów podopieczni schroniska otrzymali stosowną 

edukację zawodową. Egzaminy czeladnicze zdawali przed Namysłowską komisją egzaminacyjną. 

Wytwory naszych warsztatów chętnie kupowano. Jeden z braci był odpowiedzialny za podróże po 

sąsiednich okręgach, wracał z wieloma zamówieniami,  tak że nawet w czasach najbardziej 

zagrożonych bezrobociem na brak pracy nie narzekano. Nasze wyroby szybko uzyskały sławę, 

pojedyncze meble, a nawet całe wyposażenia mieszkao szybko znajdywały nabywców. 

Kto kiedykolwiek odwiedził nasze schronisko, był pełen podziwu dla pilności podopiecznych  w 

naszych pracowniach i w pełni zachwytu dla plecionych mebli wiklinowych w naszej Sali wystawowej. 

Praca w naszym warsztacie szewskim ciągle wrała, a dzięki butom ortopedycznym zyskała dużą sławę 

podobnie jak nasza pracownia krawiecka dzięki ciągłej pilnej pracy. 

Szczególne wrażenie na odwiedzających wywierało godne brania przykładu ogrodnictwo prowadzone 

przez Ojca  Renatusa, który wraz z swoimi uczniami nie tylko pielęgnował obejście schroniska, ale też 

hodował wyjątkowe kwiaty. Jego wyroby zawsze znajdywały nabywców.  Niestety  widziałem podczas 

moich ostatnich odwiedzin w Namysłowie w wrześniu 1945, że z jego ogrodnictwa pozostała tylko 

hałda gruzu. 

Obok nauczania zawodu, nauczano też muzyki, gry na instrumentach, a także sportu, w zależności od 

możliwości fizycznych podopiecznych schroniska. Nasza orkiestra była prowadzona przez Pana 

Bochnig mistrza orkiestry Miejskiej i w krótkim czasie osiągała zadziwiające sukcesy. Lekcje muzyki 

odbywały sie dwa razy w tygodniu. 

Występy teatralne , szczególnie w ostatki  były dla naszych przyjaciół nie lada przeżyciem. 

Niejednokrotnie zdarzało się, że jeden spektakl musiał byd dwa a nawet trzy razy wystawiany. Liczni 

widzowie nie przychodzili tylko z miasta, ale z całej okolicy. 

Szczególnie w teatrze okazywało się, że nawet fizycznie niepełnosprawni przy odpowiedniej pomocy 

są w stanie dokonad wielu rzeczy. Odkryto liczne talenty, a sporej liczbie inwalidów przynajmniej na 

chwile udało się zapomnied o swojej niedołężności. Tak więc celem opieki nad niepełnosprawnymi 

było pomóc im byd i funkcjonowad jak osoby pełnosprawne. 

Wielu naszych podopiecznych po opuszczeniu ośrodka nadal doskonaliło się w swoich zawodach 

stając  się mistrzami, jak również zakładali własne rodziny. Wdzięcznie wspominają nas i pozostają  z 

nami w kontakcie listownym.  

Nasi Miłosierni Bracia jak wszyscy Namysłowianie potem dzieli  ten sam los. Ostatni z nich pozostali w 

Namsłowie mieszkali ściśnięci w naszym budynku gospodarczym nad ulicą. W łóżkach piętrowych 

leżeli jeden nad drugim i obserwowali budynek w którym pracowali tylko z oddali. Potem nawet ich 

wygnano i musieli uciekad na zachód. 

Jako pierwsze schronienie znaleźli u współbraci w Bawarii, tam też odnaleźli braci wypuszczonych z 

niewoli. 

Po długich poszukiwaniach i licznych niepowodzeniach  ostatniemu przełożonemu z Wrocławia Ojcu 

Heribertowi  Kupk a udało się zakupid działkę z gruzowiskiem w Frankfurcie nad Menem i po tym 

wybudowad skromny szpital. 



Aktualnie stworzony został plan rozbudowy , tak że tradycja śląskich Braci Miłosiernych mogła zostad 

rozszerzona aż do tąd. Błogosławieostwo Boże było z nami tak, że liczni młodzi ludzie ze śląska do nas 

trafili bo oddad się ideałom naszego zakonu. 

Dzisiaj nasze schronisko dla niepełnosprawnych jest Polskim lazaretem i własnością Paostaw 

Polskiego. 

Ojciec  Juventius Ziemba (źródło:  Namslauer Heimatruf Heft 28/1962) 

 

W ówczesnym schronisku dla niepełnosprawnych jest mieści się szpital okręgowy 


