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SieroĘ św. Elżbiety
D wva tu zawsze tych bekartów
D io l00. to póliora sltki. to
200, do tego 50 lub 60 mamek
wyznaczonych przez panów rai-
ców. Trzyma się tam dzieci do
lat 14.przyuczającje do rzemio-
sła albo kupiectwa lub do inne-
go uczciwego zarobku" - O ja-
kim miejscu mowa? O przytuł-
ku dla nieślubnych dzieci przy
kościele św, Elżbiety. Gdy spło-
nął w XVI w,. Ąca Jakub Kon-
neft - znan} wspomożyciel ubo-
gich - ufundował sierotom no-
wy budynek. Potem rłystarał się
u Zygmunta Augusla o przywi-
lej, w którym król nadał,,bękar-
tom" z zakładu Prawa legalnie
urodzonych, Cała rodzina Kon-
nertów specjalnid dbała o przy-
tułek św. Elżbiety: wnuk Jana
- Jakub utworzył nawet specjal-
ny fundusz na wypłatę posagu
dziewczętom, które go opusz-
czały. Filantropijna działalność
tej rodziny inspirowała nawet ar-
tystów. Rzeźbiony portret Jana
z klepsydrą w dłoni jeszcze dziś
można obejrzeć na renesanso-
wym pofialu, który po rozebra-
niu przytułku wmurowano
w ścianę pobliskiego banku. Ma-
ło kto wie, że to najstuszy z za-
chowanych renesansowych
obiektów w Gdańsku. W 2 poł.
XIX w. przytułek przeniesiono
do dzisiejszego Dworu III na Po-
lankach. w którym obecnie znaj-
duje się schronisko dla nielet
nich. Niedfugo potem wyburzo-
no stojące przy kościele mury
obronne miasta, których frag-
menty widać na starszym zdję-
ciu. Jedyną pozostałością miej-
skich umocnieńjest pobliski ba-
stion św. Elżbiety po drugiej
stronie Wałów Jagiellońskich.

Pierwsza świątynia na miejscu
dzisiejszego kościola św, Elżbie-
ty stanęła przy szpitaliku dla cho-
rych i ubogich. To obok niego
wybudowano w 1394 r. kaplicę
św, Elżbiety, która po rozbudo-
wie otrzymała ośmioboczną
wieżyczkę. Ten kościół sfużył od
czasów reformacji kalwinom,
a w XIX w. zamieniono go na
gamizonową świątynię. Dzisiaj
należy do pallotynów,
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