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BREZEG: Ulica Nadodrzańska i Szpitalna
Od Placu Młynów biegną niemal równolegle
do siebie w kierunku północno - zachodnim
dwie ulice, Nadodrzańska i Szpitalna. Pierwsza
z nich osiąga Plac nad Odrą i swoją nazwę
zawdzięcza bezpośredniemu sąsiedztwu rzeki.
W średniowieczu jej obecny teren znajdował
się poza murami miasta i przylegał do młyna.
Stąd zapewne pochodzi niemiecka nazwa "Am
Mühlenzwinger". Oznacza to w języku polskim
"Przy Młyńskim Dziedzińcu".
Ulica Szpitalna łączy się z obecną ulicą
Wojska Polskiego, pierwotnie zwaną "Chotar",
później "Celną". Pochodzenie tych dwu nazw
wyjaśnialiśmy uprzednio w artykule
poświęconym ulicy Wojska Polskiego. Natomiast
ulica Szpitalna pobudza zwykle do
zastanowienia się, ponieważ nie ma obecnie
przy niej obiektu związanego z lecznictwem.
Niemiecka nazwa "Lazarettstrasse" oznacza ulicę, przy której mieścił się lazaret, czyli szpital
wojskowy (wł. Lazzaretto). Dosłownie w języku polskim brzmiałaby ulica Lazaretowa.
Rzeczywiście, po zdobyciu Brzegu przez Prusaków, w 1741 r., zbudowano przy niej w roku
1745 szpital wojskowy, który funkcjonował tutaj ponad sto lat, a służył przede wszystkim
stacjonującej załodze. Jego lokalizacja wpłynęła również na zmianę od 1862 r. pierwotnej nazwy
ulicy na Lazaretową.
Do końca XVIII w. wschodni odcinek tej ulicy nazywał się po niemiecku "Kuhscheidegasse", co
jest dość trudne do przetłumaczenia, a sens tej nazwy sprowadzał się do rozdziału krów. W
praktyce pewnie chodziło o to, że bydło powracające z nadodrzańskich niw było tutaj rozdzielane
między właścicielami.
W 1864 r. zbudowany został nowy szpital wojskowy przy obecnej ul. Robotniczej (dawniej
Bismarcka), wykupiony w 1926 r. przez urząd finansowy.
Współczesna nazwa "Szpitalna" może jednak mieć swoje historyczne uzasadnienie. Otóż
między rokiem 1310 a 1319 przybył do Brzegu, prawdopodobnie z Czech, Szpitalny Zakon św.
Antoniego, którego członkowie nazywani byli Antonitami lub Antoninami. Osiedlili się oni w
północnej części miasta między Bramą Odrzańską a Furtą Garbarską, w pobliżu murów miejskich.
Wkrótce po przybyciu zbudowali klasztor i kościół (p.w. św. Antoniego) oraz założyli szpital. Cały
ten kompleks zabudowy nazwany został później "Dworem Antonitów".
Książę Bolesław III nadał im trzy łany ziemi w Brzeskiej Wsi. Szpital został zbudowany ok.
1314 r. z ofiar zbieranych w całej diecezji wrocławskiej. Natomiast kościół mógł powstać przy
znacznym wsparciu finansowym księcia. Również w testamencie pobożnego księcia Ludwika I
został on uwzględniony. W sto lat później (1494 r.) wraz ze szpitalem stał się ofiarą wielkiego
pożaru miasta. Oba obiekty zostały jednak wkrótce odbudowane. Brzeg był jedynym miejscem
osiedlenia się Antonitów na Śląsku. Zakon wywodził się z Francji, gdzie rozwinął się z bractwa
przy szpitalu benedyktyńskim w La Mette debois koło Vienne. W XI w. w tamtejszym kościele
parafialnym złożono relikwie św. Antoniego Pustelnika. Wiara w uzdrawiającą moc św. Antoniego
była powodem licznych pielgrzymek do jego grobu. Obsługiwaniem pielgrzymów zajęli się
początkowo bracia świeccy, przekształceni następnie w zakon mnisi. Antonici nosili czarny płaszcz
z niebieskim Krzyżem św. Antoniego, który kształtem przypomina literę T. Z końcem XIII w.
uzyskali oni zatwierdzenie papieskie (papież Bonifacy VIII), jako kongregacja kanoników reguły
św. Augustyna (kanonicy regularni). Na swoim sztandarze mieli wypisane hasło "Dla wspólnego
życia, wspólnej pracy".
W XIV w. zakon rozprzestrzenił się po Europie i liczył wówczas kilka tysięcy członków. Posiadał
trzysta klasztorów, przy których znajdowały się szpitale. Podstawą egzystencji zakonu było
zbieranie jałmużny oraz hodowla trzody chlewnej. Świnie stanowiące własność Antonitów,
oznaczone dzwonkiem zawieszonym na szyi lub przymocowanym do ucha, mogły chodzić luzem
po osiedlach i żywić się wszelkimi odpadkami. W ten sposób żywienie ich nie było kosztowne, a
zwierzęta stanowiły pewnego rodzaju służbę sanitarną.

W pierwszym okresie swojej działalności Antonici poświęcali się głównie pielęgnacji chorych,
dotkniętych "świętym ogniem (płomieniem)" lub "ogniem św. Antoniego" (choroba zwana też
"szaleństwem św. Antoniego"). Ta rozpowszechniona w średniowieczu choroba wywołana była
najprawdopodobniej spożywaniem chleba przygotowywanego ze zboża, które było
zanieczyszczone sporyszem. Wywołane przez trujące substancje stany zapalne objawiały się
stopniowo jako swoiste swędzenie, przechodzące następnie w gangrenę lub paraliż kończący się
najczęściej zgonem.
Zakonnicy zajmowali się wszystkimi dotkniętymi "świętym ogniem", również w przypadku, gdy
znajdowali się oni poza szpitalem. Oprócz tej kategorii chorych otaczali swoją opieką również
osoby zarażone trądem. Gdy obie choroby zanikły, opiekowali się chorymi na syfilis.
Klasztory antoniańskie nazywano "domus eleemosynaria", czyli "domami miłosierdzia". Oprócz
pielęgnacji chorych Antonici zajmowali się nauczaniem młodzieży.
Działalność Antonitów w Brzegu przerwała reformacja. W 1538 r. ostatni zakonnicy opuścili
swoją siedzibę. Dwór Antonitów został przejęty przez księcia Fryderyka II, a następnie
podarowany kapitanowi Wenclowi Opperdorfowi z Brzegu. Następnie klasztor służył jako książęca
zbrojownia aż do 1582 r. W 1591 r. Brzeg nawiedziła wielka powódź, w wyniku której woda
znacznie uszkodziła obiekty klasztorne. Niewykorzystany od dłuższego czasu klasztor Antonitów
wraz z kościołem runął 26 kwietnia 1593 r. Na miejscu kościoła książę Joachim Fryderyk zezwolił
radzie miejskiej wznieść w 1597 r. łaźnię, taką, jaka istniała przy klasztorze. Łaźnię w następnym
roku sprzedano. Łaźnia funkcjonowała do XIX w., po czym w 1821 r. przekształcono ją na szkołę
dla ubogich.
Część ulicy, przy której znajdowała się, została nazwana "Badergasse". Można to tłumaczyć jako
ulicę, zaułek Cyrulików lub nawet ulicę Łazienniczą. Później używano dla jej oznaczenia nazwy
Poprzeczna.
Wybudowany szpital wojskowy, jak już wspominaliśmy, wpłynął od 1862 r. na zmianę nazwy
wymienionych ulic (zaułków) na Lazaretową, a po II wojnie światowej na Szpitalną.
Dziś jest to jednolity ciąg uliczny, przy którym na uwagę zasługuje kamienica nr 4,
pochodząca w obecnym kształcie z ok. 1916 r., przebudowana w latach 60-ych XX w. Obecna
posesja zajmuje trzy starsze działki.
Na miejscu
dawnego Dworu
Antonitów w okresie
między-wojennym
mieścił się urząd
katastralny, po wojnie
Spółdzielnia Inwalidów
"Zwycięstwo". Jest to
budynek
dwukondygnacyjny,
wolnostojący,
pochodzący z końca
XIX w., przebudowany
w latach dwudziestych
XX w. Do szpitala tu
niegdyś istniejącego
nawiązywała w okresie
międzywojennym
jedynie przychodnia
dla matek z
niemowlętami.
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