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POWO£ANIE DIAKONISY  I ONA BOWIEM WSPIERA£A WIELU
Urz¹d diakonisy wprowadzi³ niemiecki pastor Theodor Fliedner (1800-1864)
w roku 1837 w Kaiserswerth  na przedmieciach Düsseldorfu, gdzie pracowa³
jako proboszcz. W dobie ogromnego uprzemys³owienia i rodz¹cych siê wraz
z nim potrzeb spo³ecznych, Fliedner poszukiwa³ pomocy dla swych ¿yj¹cych
w biedzie i bezrobociu parafian. wiadomy szczególnie trudnej sytuacji kobiet
w po³owie XIX wieku, potrafi³ odczytaæ u wielu z nich, stoj¹cych u progu ¿ycia,
motywacjê do pracy zawodowej w duchu mi³oci bliniego. Zaproponowa³ now¹
formê aktywnoci dla kobiet, pos³uguj¹cych jako siostry rodowiskowe i pielêgnuj¹ce chorych.
Dla niewykszta³conych kobiet, wolnego stanu, bez pracy zawodowej – a tym
samym pozbawionych materialnych perspektyw ¿yciowych, powo³anie przez
Fliednera urzêdu diakonisy, sta³o siê doskona³¹ szans¹ na zdobycie zawodu, na
¿ycie we wspólnocie z innymi siostrami.
Wzoruj¹c siê na holenderskich menonitach i brytyjskiej pionierce w zakresie
pielêgnacji chorych, Florence Nightingale (1820-1910), Theodor Fliedner staje
siê odnowicielem apostolskiego urzêdu diakonisy. Powo³uje do ¿ycia orodek
przygotowuj¹cy do diakonicznej pos³ugi wobec chorych, którego pierwsz¹ prze³o¿on¹ zostaje jego ¿ona, Friederike.
Z czasem powo³uje w Kaiserswerth tak¿e seminarium kszta³c¹ce nauczycielki. Te dwa orodki bêd¹ odt¹d wyznacza³y charakter i zakres aktywnoci ewan-
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gelickich diakonis: opieka nad chorymi, wychowywanie i edukacja. Przygotowanie do opieki nad chorymi jest wszechstronne: teoretyczne  obejmuj¹ce anatomiê, fizjologiê i dietetykê oraz praktyczne  poprzez czynn¹ pracê pielêgniarsk¹
wród chorych. Wszystkie diakonise otrzymuj¹ tak¿e przygotowanie religijne.
Nauka religijna idzie w tym kierunku, a¿eby uchroniæ djakonisy od subiektywizmu, panuj¹cego dzi w sprawach religijnych, i utwierdziæ je w silnej wierze
ewangelickiej1.
Wzorcem diakonisy w zamyle Fliednera, mia³a staæ siê biblijna Feba z Listu do Rzymian 16,1. Polecam wam Febê, nasz¹ siostrê, diakonisê Kocio³a
w Kencharach. Przyjmijcie j¹ w Panu tak, jak siê wiêtych winno przyjmowaæ.
Wesprzyjcie j¹ w ka¿dej sprawie, w której pomocy waszej bêdzie potrzebowa³a.
I ona bowiem wspiera³a wielu, a tak¿e i mnie samego. Powo³anie diakonisy
Fliedner pojmowa³ jako s³u¿bê Jezusowi, jako s³u¿bê chorym i wzajemn¹ s³u¿bê
miêdzy diakonisami. Wezwanie: wesprzyjcie j¹ w ka¿dej sprawie, skierowane zosta³o do pastorów pracuj¹cych w parafiach. To oni mieli diakonise zapraszaæ do
swoich parafii i ¿ywo wspieraæ ich pracê.
Chc¹c zaznaczyæ profesjonalnoæ diakonicznej pos³ugi, diakonise przywdzia³y budz¹cy respekt habit. Regu³ê ¿ycia i rytm pracy diakonisy sformu³owa³ Theodor Fliedner, opieraj¹c siê w istocie tylko na przyrzeczeniach chrzcielnych. Wyrzekam siê szatana i wszystkich jego spraw i wszelkiej pychy jego i chcê nale¿eæ
do Boga w Trójcy wiêtej Jedynego.
Od diakonisy oczekuje siê oddania i pokory, prostoty serca, pos³uszeñstwa,
wiernoci i bez¿ennoci2. Diakonise chc¹ byæ widocznym znakiem obecnoci
Mi³oci Chrystusa na ziemi. Tak wiêc pielêgnuj¹ chorych, karmi¹ g³odnych, daj¹
piæ spragnionym, goszcz¹ bezdomnych, nawiedzaj¹ wiêniów, przyodziewaj¹
nagich, wychowuj¹ dzieci i ciesz¹ siê, ¿e tak mog¹ s³u¿yæ swemu Panu i wynagradzaæ Jego nieskoñczon¹ Mi³oæ. Z ca³¹ powag¹ realizuj¹ biblijne polecenie
kto nie mi³uje brata swego, którego widzi, nie mo¿e mi³owaæ Boga, którego nie
widzi (1J 4,20).
Przygotowanie do pe³nienia pos³ugi diakonicznej trwa oko³o trzech lat, koñczy je przyrzeczenie pos³uszeñstwa, dobrej woli i wiernoci. Diakonisa nie lubuje bez¿ennoci, choæ tkwi ona w istocie jej powo³ania. Ca³kowite oddanie s³u¿bie potrzebuj¹cemu cz³owiekowi nie zostawia miejsca na oddanie siê rodzinie.
Diakonisy jednak nie wi¹¿e w tej kwestii lubowanie i mo¿e ona wyst¹piæ ze

K. migielski, Ewangelicki zak³ad djakonis w Poznaniu a organizacja szpitalnictwa polskiego, Poznañ 1932, s. 9.
2
Por. C. Schmidt, Was hat man beim Eintritt ins Diakonissenhaus zu erwarten, und was hat
man mitzubringen? w: „Evangelischer Volkskalender”, 1936, s. 67-68.
1
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swego urzêdu celem zam¹¿pójcia. Fakt ten ró¿ni zgromadzenie diakonis od katolickich zgromadzeñ zakonnych. Ogniskiem domowym diakonisy jest jej dom
macierzysty  jego pozostaje dzieckiem tak¿e i wtedy, kiedy pracuje poza domem. Tutaj znajduje oparcie, to dom pomaga jej podejmowaæ decyzje, ewentualnie zaleca zmianê miejsca pracy w wypadku w¹tpliwoci, konfliktu czy wy¿szej
koniecznoci.
Pod wzglêdem prawnym diakonise pozostaj¹ poza obrêbem ewangelickiego
prawa kocielnego. Ich dzia³alnoæ rozwija siê w ramach tzw. misji wewnêtrznej, która jest dzia³alnoci¹ ¿ywych si³ ewangelickich3, a nie dzia³alnoci¹ prawnej organizacji, jak¹ jest oficjalny Koció³ ewangelicki. Celem dzia³alnoci misji
wewnêtrznej Kocio³a ewangelickiego jest praca na rzecz tego¿ Kocio³a. Dzia³alnoæ organów misji wewnêtrznej – prowadzenie szpitali, ochronek i domów
dziecka ma na celu tak¿e wzmocnienie Kocio³a ewangelickiego.
Po³¹czenie z jednej strony doskona³ej organizacji dzia³alnoci placówek prowadzonych przez diakonise z ich ewangelicznym powo³aniem, z ich powiêceniem i niezwykle sumiennym wykonywaniem wszelkich obowi¹zków dawa³o
efekty nadzwyczajne.
W roku 1833 z Kaiserswerth wyjecha³y pierwsze diakonise do pos³ugi
w innych regionach Niemiec. Z czasem powsta³y kolejne domy macierzyste
w Rheydt, w Karlsruhe, we Frankfurcie nad Menem i w Kirchheim. Potem w Berlinie, Królewcu i Wroc³awiu. Pos³uga diakonis zatacza coraz szersze krêgi. Diakonise wyje¿d¿aj¹ poza granice Niemiec: do Anglii, USA, na Bliski Wschód. Orodek w Kaiserswerth rozwija siê niezwykle prê¿nie, w roku mierci Fliednera
(1864) istnia³o ju¿ w wiecie 27 domów, w których pracowa³o 1600 sióstr.
Z tego w samym Kaiserswerth 425 diakonis.

DIAKONISE NA TERENIE PROWINCJI POZNAÑSKIEJ
Patrz¹c na zadania i powo³anie diakonis, nie trudno wyobraziæ sobie, ¿e
wszêdzie tam, gdzie rodzi³y siê potrzeby i pole do dzia³alnoci dla diakonicznej
pos³ugi chorym, samotnym i opuszczonym  Theodor Fliedner pragn¹³, by
z pomoc¹ spieszy³y im wykszta³cone w Kaiserswerth siostry. W zaborze pruskim,
okrelanym przez Niemców Prowincj¹ Poznañsk¹ (Provinz Posen), w poszczególnych miejscowociach szybko wyrasta³y kolejne orodki, w których pracowa³y diakonise. W Rokitnie, Wolsztynie, Pleszewie, Rogonie i Trzciance powsta³y
pierwsze domy dziecka, nastêpnie szpitale w miglu, Wolsztynie, Wschowie,
Pniewach i Trzcielu. Z jednej strony realizowa³y one idee diakonicznej pos³ugi
3

migielski, dz. cyt., s. 10.
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potrzebuj¹cym, z drugiej jednak jednoznacznie pragnê³y umacniaæ ducha ewangelickiego na ziemiach zaboru pruskiego.
Sposób dzia³ania diakonis by³ zawsze w pierwszym rzêdzie podporz¹dkowany Ewangelii i ³atwo mo¿na odnieæ wra¿enie, jakoby nie by³o w nim aspektów
politycznych. Jednak wydawnictwa redagowane albo autoryzowane przez diakonise, lub osoby z nimi zwi¹zane, a tak¿e zachowane archiwalne dokumenty  np.
korespondencja superintendentów czy pastorów odpowiedzialnych za poszczególne domy, wiadcz¹ o pe³nej wiadomoci politycznej misji pruskiej wród
polskich mieszkañców na terenie zaboru pruskiego4. Duch polityczny ³¹czy siê
tu z duchem narodowo-religijnym.
W wydanym w roku 1916 z okazji 50-lecia diakonii w stolicy zaboru pruskiego – Poznaniu, okolicznociowym tomie pami¹tkowym5 dedykowanym poznañskiemu superintendentowi Johannesowi Hesekiel, a tak¿e wszystkim diakonisom i przyjacio³om ich domów, autor  pastor Karl Fliedner6 szeroko omawia
sytuacjê protestantów na terenach polskich. Znajdziemy tu te¿ wymown¹
wzmiankê o najstarszym ewangelickim kociele w Poznaniu  obecnym kociele
pw. Wszystkich wiêtych przy ul. Grobla, wybudowanym w roku 1786 jako protestancka wi¹tynia pw. Krzy¿a wiêtego.
Budynek ten wzniesiony zosta³ na planie krzy¿a, jednak wezwania swojego
wi¹tynia ta nie wywodzi³a od formy krzy¿a, lecz mia³o ono informowaæ, ¿e Koció³ ewangelicki nie tylko w miecie Poznaniu, ale i w ca³ej Prowincji przez d³ugie stulecia dwiga³ swój krzy¿. Jego historia to krew i ³zy, niewypowiedziane
cierpienie7. Fliedner jednym tchem wymienia aktywnoci podejmowane przez
pruski rz¹d dla wzmocnienia niemieckoci na Wschodzie, jak np. powo³ana do
¿ycia w roku 1886 Komisja Kolonizacyjna, ubolewa nad trudn¹ sytuacj¹ niemieckich ewangelików w Prowincji Poznañskiej, pomijaj¹c jednak w tych wywodach
ca³kowicie kwestiê polsk¹. Jak wiêkszoæ ¿yj¹cych tu wtedy Niemców, postrzega ziemie zaboru pruskiego jako rdzennie niemieckie i ca³y swój wywód uzasadnia pal¹c¹ potrzeb¹ wzmocnienia i utrzymania tutaj niemieckoci ze wzglêdu
miêdzy innymi na s³ab¹ polska gospodarkê i cywilizacyjne zacofanie Polaków.
Misja ewangelicka, czy wrêcz ewangeliczna ³¹czy siê tu z niemieck¹ misj¹ na
Wschodzie, realizowan¹ pod pobo¿nym has³em mit Gottes Hilfe” (z Bo¿¹ po4
Por. np. korespondencja poznañskich pastorów z przedstwicielami Zwi¹zku Marchii Wschodniej (Ostmarkenverein) nazywanego popularnie Hakat¹, w: F. Krysiak, Hinter den Kulissen des
Ostmarkenvereins. Aus den Geheimakten der preussischen Neben-Regierung für die Polenausrottung, Posen 1919, s. 54-59; K. Fliedner, Gebt unserem Gott die Ehre! Denkschrift zum 50-jährigen
Jubiläum der evangelischen Diakonissen-Anstalt in Posen, Posen 1916, s. 83-92.
5
K. Fliedner, Gebt unserem Gott die Ehre! Denkschrift zum 50 jährigen Jubiläum der evangelischen Diakonissen-Anstalt in Posen, Posen 1916.
6
Syn Theodora Fliednera, za³o¿yciela diakonis i Caroline Fliedner (Berthau).
7
Fliedner, Gebt unserem Gott…, dz. cyt., s. 83-84.
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moc¹), wyra¿a³a siê w stwierdzeniu gleba by³a przygotowana, potrzebowa³a tylko silnego, zdolnego do ¿ycia zasiewu.8
Obrazem gleby i siewcy Niemcy nader chêtnie pos³ugiwali siê w odniesieniu
do Prowincji Poznañskiej. W jaki sposób odpowiada³ on popularnemu w Niemczech pod koniec XIX wieku nurtowi ojczynianemu (Heimatkunst), który
z umi³owaniem zadania sztuki i kultury wobec spo³eczeñstwa przyrównywa³ do
siewcy i le¿¹cej od³ogiem roli. Takie spojrzenie z kolei bardzo ³atwo prowadzi³o
do biblijnych porównañ niemieckich protestanckich dzie³ na Wschodzie z ziarnkiem pszenicy, które je¿eli wpad³szy w ziemiê obumrze, przynosi plon obfity
(J 12,24).
POCZ¥TKI DZIA£ALNOCI DIAKONIS W POZNANIU
Pastor Emil Klar, relacjonuj¹c w wydanej w Poznaniu w roku 1891 ksi¹¿eczce zatytu³owanej An Gottes Hand (Trzymaj¹c siê Bo¿ej rêki) historiê domu macierzystego diakonis w Poznaniu9, tak¿e pos³uguje siê biblijnym obrazem ziarnka pszenicy, które wpad³o w ziemiê, by wydaæ wielokrotny owoc. Tym ziarnkiem
[…] by³ pewien m³ody ewangelicki duchowny, Oskar von Trzebiatowski, urodzony Westfalijczyk10. Zaanga¿owany w pracê duszpastersk¹ w parafii w Sierzewie
gorliwy pastor, z przepracowania zacz¹³ chorowaæ. Jego prze³o¿eni postanowili
powierzyæ mu mniejsz¹ parafiê w Wratos³awiu ko³o Wronek, nie wymagaj¹c¹ a¿
tak wielkiego nak³adu si³. Von Trzebiatowski przyj¹³ propozycjê z wdziêcznoci¹. Uroczyste wprowadzenie do nowej parafii zaplanowano na 18 wrzenia
1864 roku. Jednak w drodze na now¹ parafiê, przeje¿d¿aj¹c przez Poznañ, zmêczony wysi³kiem podró¿y, gwa³townie zas³ab³ i musia³ udaæ siê do szpitala
w Poznaniu. By³ to wówczas jedyny w miecie katolicki, polski szpital prowadzony przez siostry szarytki. Otoczony opiek¹ katolickich sióstr  pe³n¹ mi³oci,
odwiedzany przez swoich ewangelickich wspó³braci z pos³ug¹ sakramentaln¹,
zmar³ 19 wrzenia 1864.
W sprawozdaniu jednego z ówczesnych poznañskich ewangelickich kaznodziei wojskowych czytamy: fakt ten le¿a³ mi na sercu dzieñ i noc […] biedny,
wyobcowany, niemiecki, ewangelicki chrzecijanin! Jak¿e musia³ siê czuæ w tym
klasztorze, w dodatku chorzy przebywaj¹cy z nim w jednej sali mówili tylko po
polsku!  mieræ przed oczyma, a tu nikogo, kto by chorego zrozumia³! Czy¿ istnieje wiêksza samotnoæ? A wiêc: w ca³ej naszej wielkiej prowincji dzi wci¹¿
Fliedner, dz. cyt., s. 92.
E. Klar, An Gottes Hand. Geschichte Diakonissen-Mutterhauses in Posen und seiner Arbeitsfelder, Posen 1891.
10
Tam¿e, s. 7.
8
9
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jeszcze nie ma ¿adnego szpitala prowadzonego przez diakonise! Powo³anie takiego szpitala to zarówno sprawa honoru, jak i wierny obowi¹zek mi³oci dla nas
wszystkich11.
Podobnie opowiada o tej sytuacji pastor Johannes Schlecht w swojej wydanej w Poznaniu w roku 1875 ksi¹¿eczce zatytu³owanej Von der Zagorze bis auf
die Königsstrasse. Geschichte des ersten Jahrzehnts der evangelischen Diakonissen-Kranken-Anstalt in Posen (Od Zagórza do Königsstrasse. Historia pierwszego dziesiêciolecia ewangelickiego Zak³adu Diakonis w Poznaniu): Gdzie go
umieciæ? To by³ problem. Nie by³o ¿adnego innego szpitala w tym pó³niemieckim miecie Poznaniu poza jedynym katolickim szpitalem Sióstr Mi³osierdzia.
Tam te¿ przewieziono ewangelickiego pastora […]. Ale przy ca³ej wdziêcznoci,
która nale¿a³a siê temu szpitalowi, niejedno ewangelickie serce odczuwa³o t¹
sytuacjê jako pora¿kê dla naszego Kocio³a. Brakowa³o nam zinstytucjonalizowanej opieki nad chorymi. Tak, ta bezgraniczna bieda Kocio³a ewangelickiego
sta³a siê teraz z ca³¹ ostroci¹ widoczna.12
Przekonanie o potrzebie powo³ania w Poznaniu ewangelickiego szpitala
udzieli³o siê trzem wp³ywowym osobom z grona poznañskich ewangelików i oto
ich staraniem powo³ano dla tego celu specjaln¹ komisjê, na czele której stan¹³
kapelan wojskowy pastor Bork. Komisja podjê³a niezwykle intensywne dzia³ania celem zdobycia pieniêdzy, a tak¿e odpowiednich zezwoleñ administracyjnych. Zaledwie w miesi¹c od mierci von Trzebiatowskiego og³oszono seriê dziesiêciu wyk³adów, które mia³y zaznajomiæ mieszkañców Poznania z szpitaln¹ pos³ug¹ diakonis. W tym celu pozyskano aulê królewskiego gimnazjum Fryderyka
Wilhelma w Poznaniu (dzisiejsze LO nr III) przy ul. Strzeleckiej, organizowano
stale zbiórki pieniêdzy, a w poznañskiej prasie drukowano regularnie materia³y
o pracy diakonis.
W wyniku intensywnej korespondencji miêdzy komisj¹, która zabiega³a
o powo³anie szpitala, a ówczesnym komendantem Poznania, genera³em von
Alvensleben, ustalono, ¿e wojsko przeka¿e na cel szpitala budynek dawnej siedziby wojskowego urzêdu skarbowego, wczeniej bursê szkoln¹ w Poznaniu przy
ul. Zagórze 15.
Sk³ad dotychczasowego komitetu powiêkszy³ siê o samego genera³a von
Alvensleben i kilka wa¿nych osobistoci z Poznania, m.in. wiceprezydenta s¹du
apelacyjnego de Rège. Pierwotnie podpisano umowê o bezczynszowym przekazaniu budynku, póniej podjêto uchwa³ê o sp³acie budynku w rocznych ratach,
wkrótce jednak, dziêki staraniom komitetu uda³o siê sp³aciæ ca³¹ sumê wartoci
Tam¿e.
Por. O. Kiec, Die Anfänge der Diakonie in der Provinz Posen, w: P. Maser, D. Meyer, Ch.
Erdmann-Schott, Beiträge zur ostdeutschen Kirchengeschichte, Münster 2002, s. 34-45.
11

12
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budynku. Komitet dysponowa³ ponadto dodatkowymi pieniêdzmi w kwocie 3000
talarów wczeniej przeznaczonymi na za³o¿enie w miecie domu dla sierot.
I w ten oto sposób ptak odnalaz³ swój dom, a jaskó³ka, albo raczej ‘go³¹b diakonis’13 […] swoje gniazdko14.
Budynek na Zagórzu, wzniesiony w roku 1650, s³u¿y³ pierwotnie jako bursa
dla studentów. Przez d³ugie lata sta³ jednak pusty i w momencie kiedy przechodzi³ w rêce poznañskich ewangelików by³ mocno zniszczony. W³aciwie tylko
jego wyj¹tkowo masywne mury zewnêtrzne pozosta³y nienaruszone. Wnêtrze
budynku by³o ju¿ zrujnowane i wymaga³o gruntownego remontu. Koszty oszacowano wtedy na 18 tysiêcy talarów. Nad jego wejciem wmurowana by³a marmurowa p³yta, która w czasie przebudowy domu niestety uleg³a zniszczeniu
i zaginê³a. Informowa³a ona o pierwotnym przeznaczeniu domu: Andreas de Szoldri Szoldrski dei gratia episcopus Posnaniensis eadem hanc sumptu suo a fundamentis erectam et fundatione perpetua stabilitam nobili sui sanguinis juventuti
pro dei gloria, patriae commodo suae domus ornamento In scholio perpetuo erudiendae eosque adeo bono publico consecravit anno salutis M.D.C.L., co przet³umaczyæ mo¿na nastêpuj¹co: Andreas de Szoldri Szoldrski, z Bo¿ej ³aski biskup
poznañski przekaza³ ten dom, który wybudowa³ od podstaw w³asnym nak³adem
i zabezpieczy³ sta³ymi funduszami, szlacheckiej m³odzie¿y ze swej rodziny na
chwa³ê Bo¿¹, dla po¿ytku ojczyzny i dla chluby swego domu, by stale kszta³ciæ
ich w szko³ach, a tym samym przeznaczy³ go na powszechny po¿ytek w roku Pañskim 1650. Jak pisze Józef £ukaszewicz w swej Historyi szkó³ w koronie i Wielkim Ksiêstwie Litewskim, biskup Andrzej Szo³drski wybudowany przez siebie
gmach przy ulicy Zagórze 15 przeznaczy³ na konwikt dla dziesiêciu ubogich
uczniów z rodziny Szo³drskich15.
Symbolem diakonicznej pos³ugi ewangelickich sióstr jest go³¹b.
Klar, dz. cyt., s. 9.
15
Andrzej Szo³drski, biskup poznañski w latach 1636-1650. W monografii Józefa £ukaszewicza Historya szkó³ w Koronie i w Wielkim Ksiêstwie Litewskim od najdawniejszych czasów a¿ do
roku 1794, Poznañ 1851, T. 3, s. 502-504 czytamy co nastêpuje: Szó³drski naby³ od Jezuitów dobra Kie³czewo, Grzybowo i Koralewo, mieszkañców ich obdarzy³ rozmaitemi swobodami, a nadawszy im w³asnoæ i uwolniwszy ich od zaciêgów, pañszczyzn itp. ciê¿arów, na³o¿y³ na nich ma³y
czynsz, wynosz¹cy rocznie ogó³em 2500 z³otych polskich, który dwiema ratami, na w. Wojciech
i w. Marcin, op³acaæ obowi¹zani byli. Czynsz ten przeznaczy³ na utrzymanie za³o¿onego przez
siebie konwiktu Szó³drskich, na dziesiêciu ubogich uczniów z familii Szó³drskich ( ).
W tym celu naby³ Szó³drski tak¿e ogród z stawem za pa³acem biskupim na Zagórzu i wzniós³
gmach na ów wiek piêkny murowany, dot¹d stoj¹cy, przeznaczony na pomieszczenie konwiktorów
imienia Szó³drskich. Napis na gmachu tym wskazuje potomnoci chwalebny zamiar czcigodnego
kap³ana. ( ) Patronat nad tym konwiktem, inaczej burs¹ zwanym, powierzy³ Szó³drski kapitule,
prawo za prezentowania konkurentów do niego familii Szó³drskich, a w braku tych familii Manieckich, z których jego matka pochodzi³a. Zastrzeg³ przytem, aby ¿aden z uczniów nad lat 7
w konwikcie nie zostawa³; aby uczniowie têpi i leniwi pilnym i bystrzejszym miejsca nie zabierali,
i aby na przypadek upadku kollegium Lubrañskiego, fundusz konwiktu przeniesionym by³ do kol13
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Inwestycjê poznañskich ewangelików pokazuj¹ ilustracje 1 i 2. Z ma³ego
dwukondygnacyjnego domku z skonym dachem, budynek przy ul. Zagórze sta³
siê okaza³ym obiektem. Dobudowano dodatkowe skrzyd³o gmachu, ca³oæ podwy¿szono o jeszcze jedn¹ kondygnacjê, przykryto p³askim dachem, natomiast
wznosz¹ce siê wy¿ej skrzyd³o uzyska³o dach skony, przypominaj¹cy zadaszenie kaplicy. Na samym jego szczycie znalaz³ siê krzy¿. Z daleka mo¿na by³o
zorientowaæ siê, ¿e jest to obiekt religijny. Charakterystyczne dla wszystkich
miejsc pracy diakonis s¹ napisy i has³a, czêsto cytaty z Biblii, umieszczane na
cianach ich budynków. Na poznañskim Zagórzu, na fasadzie budynku nr 15,
umieszczono (najprawdopodobniej nie od razu) dwa cytaty z Pisma w., z Ewangelii wed³ug w. Mateusza: Przyjdcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci¹¿eni jestecie, a ja was pokrzepiê (Mt 11,28) oraz Kto by przyj¹³ jedno takie
dziecko w imiê moje, Mnie przyjmuje (Mt 18,5).
Rozwój szpitala diakonis w tym budynku zapocz¹tkowa³y dary prywatnych
osób. Np. jeden z pastorów wojskowych przekaza³ 100 talarów na zakup dwóch
pierwszych ³ó¿ek, uzasadniaj¹c swój dar nastêpuj¹co: W dzisiejszych warunkach,
tutaj, tylko skromne i niepozorne pocz¹tki mog¹ doprowadziæ do zamierzonego
celu, podobnie jak funkcjonuj¹ce w wielu miejscach na wiecie zak³ady Fliednera rozpoczê³y siê te¿ tylko od ma³ej, najmniejszej cz¹stki16. Pierwotna koncepcja
domu obejmowa³a 10 ³ó¿ek przeznaczonych dla Niemców. Prêdko jednak, dziêki uzyskanej nadzwyczajnej dotacji od poznañskiego Landtagu, iloæ ³ó¿ek podwojono, zak³adaj¹c, i¿ dziêki znajomoci sióstr diakonis jêzyka polskiego, dom
bêdzie przyjmowa³ tak¿e Polaków.
Do pracy w domu na Zagórzu oddelegowano dwie siostry: prze³o¿on¹ Johannê Bade i jej pomocnicê Mariê Schwartz. Johanna Bade urodzi³a siê w Poznaniu, w roku 1831, w rodzinie niemieckiej. Mieszka³a przy Ritterstrasse  dzisiejszej ulicy Ratajczaka. Jako szesnastoletnia dziewczyna zatrudni³a siê w domu
pastorostwa Goeblów z ewangelickiej parafii St. Petri, po³o¿onej wtedy u zbiegu
ulic Krysiewicza i Pó³wiejskiej. Pracowa³a na plebanii, ale anga¿owa³a siê tak¿e
w prace parafialne. W zwi¹zku ze zbieran¹ miêdzy innymi i w tej parafii kolekt¹
na budowê ewentualnego szpitala diakonis w Poznaniu, w m³odej Johannie zrodzi³o siê powo³anie do s³u¿by diakonicznej. W roku 1865 wyjecha³a do Kaiserswerth, aby jak wszystkie diakonise, przejæ przez Fliednerowsk¹ szko³ê przygotowuj¹c¹ do pos³ugi chorym.
W momencie, kiedy komitet za³o¿ycielski poznañskiego szpitala zwróci³ siê
do Kaiserswerth o przys³anie odpowiednich si³ do Poznania  wybór pad³ na
legium jezuickiego, lub innej katolickiej szko³y. Kapitu³a nie mog¹c sama konwiktem zawiadowaæ,
obiera³a corocznie prowizora, albo dawniej obranego potwierdza³a. Po zniesieniu Jezuitów, konwikt Szo³drskiego przeniesiono do szko³y wydzia³owej w dawnem kollegium Jezuickiem umieszczonej, a gmach odst¹piono kapitule.
16
Fliedner, dz. cyt., s. 96.
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w³adaj¹c¹ jêzykiem polskim, niemieck¹ poznaniankê  Johannê Bade. Wybór ten
zadecydowa³ o dalszych losach poznañskich diakonis i poznañskich szpitali. To
w³anie Johanna Bade, niezwykle prê¿na i utalentowana kobieta, stanie siê organizatork¹ trzech kolejnych ewangelickich szpitali w Poznaniu: najpierw przy ul.
Zagórze, potem przy Königsstrasse (ul. Libelta) i wreszcie, istniej¹cego do dzi,
Szpitala Klinicznego im. Heliodora wiêcickiego Uniwersytetu Medycznego
przy ul. Przybyszewskiego.

WYROS£O I STA£O SIÊ WIELKIM DRZEWEM (£K 13,19)
20 listopada 1865 Johanna Bade i Marie Schwartz wprowadzi³y siê do ma³ego pokoiku w domu przy ul. Zagórze 15 (dawna siedziba Urzêdu Dzielnicowego, dzi przejciowo budynek Katedralnej Ogólnokszta³c¹cej Szko³y Muzycznej).
Nieca³y miesi¹c póniej, 12 grudnia 1865, przyjêto pierwsz¹ chor¹. Lekarzem
odpowiedzialnym za stronê medyczn¹ zosta³ dr Rehfeld. Pierwsze wiêta Bo¿ego Narodzenia na Zagórzu siostry spêdzi³y ju¿ razem z chorymi.
Powiêcenia domu dokonano 7 lutego 1866 roku. Radca konsystorialny, Leopold Schulze, z parafii St. Pauli (dzi koció³ przy ul. Fredry) wyg³osi³ przemówienie, komentuj¹c szeroko fragment Ewangelii wed³ug w. Jana o wskrzeszeniu £azarza (J 11,1-4) a tak¿e pob³ogos³awi³ Joannê Bade jako pionierkê poznañskiego szpitala ewangelickiego. Równoczenie szpital ustanowiono domem
macierzystym dla diakonis z Prowincji Poznañskiej.
Pierwotne plany zak³ada³y, ¿e Poznañ bêdzie podlegaæ istniej¹cemu ju¿ domowi we Wroc³awiu, póniej liczono na Berlin  jednak odmowê tych obci¹¿onych ju¿ szerokim zakresem dzia³alnoci orodków uznano za wyraz woli Bo¿ej.
To w Poznaniu mia³ powstaæ kolejny silny orodek kszta³c¹cy diakonise zdecydowane na ewangeliczn¹ pos³ugê potrzebuj¹cym. W ci¹gu zaledwie kilku lat liczba poznañskich sióstr w szybkim tempie wzrasta. Do domu na Zagórzu przychodzi pierwszy diakon  Wilhelm Bonin, potem jego brat Carl. Od roku 1866 ca³y
zastêp m³odych niewiast17  w ci¹gu dziesiêciu lat dzia³alnoci domu na Zagórzu
ich liczba wyniesie 31.
Wojna prusko-austriacka, która wybuch³a w roku 1866, zasili³a poznañski
szpital pacjentami. Dom jeszcze nie by³ w stanie wysy³aæ swoich sióstr do pos³ugi bezporednio na froncie, ale przyj¹³ do siebie 17 rannych. Byli oni ró¿nej narodowoci, ró¿nego pochodzenia i wyznania. Zatem od pocz¹tku swej dzia³alnoci szpital przyj¹³ charakter miêdzywyznaniowy i miêdzynarodowy. Jedn¹ czwart¹ pacjentów stanowili zawsze Polacy, co wiadczy o du¿ym zaufaniu do sióstr
17
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ze strony mieszkañców Poznania. Nazywane by³y one przez Polaków niemieckimi zakonnicami. Siostry dowiadcza³y stale licznych dowodów wdziêcznoci za
swoj¹ pos³ugê, co w pierwszych latach, tych szczególnie trudnych, by³o dla nich
bardzo wa¿ne. Z czasem przyj¹³ siê zwyczaj odwiedzania sióstr przez wyleczonych chorych w niedzielne popo³udnia w dowód wdziêcznoci za ich pos³ugê.
Do domu na Zagórzu przychodzili chorzy z rodzinami, by wspólnie modliæ siê,
piewaæ i rozmawiaæ.
W roku 1867 wybuch³a w Poznaniu epidemia cholery. Dom przekszta³cono
wtedy czasowo w lazaret dla chorych, czêæ z sióstr zmar³a wskutek epidemii,
zmar³ tak¿e diakon Wilhelm Boni. Coraz czêciej siostry obejmowa³y swoj¹ opiek¹ osoby le¿¹ce w prywatnych domach. W roku 1867 sta³¹ opiek¹ objê³y ju¿ 23
domy. Równoczenie prowadzi³y te¿ opiekê nad zaniedbanymi rodzinami i osobami samotnymi w miecie. Urz¹d diakonisy przygotowywa³ tak¿e do tego typu
pracy, powierzaj¹c specjalnie do tego zadania oddelegowanym siostrom rolê tzw.
Gemeindediakonisse (siostry parafialnej), jednak m³oda kadra poznañska wci¹¿
jeszcze nie mia³a swojej siostry parafialnej, a jej zadania wype³nia³y dodatkowo
siostry pracuj¹ce w szpitalu.
We wrzeniu 1866 roku komitet za³o¿ycielski szpitala przekszta³ci³ siê z tymczasowego w sta³y. Zmar³ego pomys³odawcê i inicjatora powo³ania komitetu,
pastora Borka, na stanowisku przewodnicz¹cego komitetu zast¹pi³ genera³ von
Alvensleben. Mia³o to oczywicie ogromne znaczenie, nie tylko presti¿owe dla
sióstr. W osobie genera³a  komendanta miasta  siostry zyska³y bezporedni
dostêp do najwy¿szych w³adz miasta.
Ju¿ w corocznie redagowanym sprawozdaniu z dzia³alnoci szpitala na Zagórzu za rok 1866/1867 pojawia siê wzmianka o koniecznoci rozbudowy domu.
Siostry musz¹ coraz czêciej odmawiaæ chorym przyjêcia ze wzglêdu na brak
miejsca. W czasie epidemii cholery w Poznaniu problem ujawni³ siê z ca³¹ moc¹.
Najpierw rozwa¿ano mo¿liwoæ rozbudowy domu na Zagórzu. Przedsiêwziêcie
uniemo¿liwia³a jednak gêsta zabudowa dooko³a, a tak¿e  jak zeznaje Karl Fliedner w swoim jubileuszowym wydawnictwie o diakonisach18  fakt, ¿e w³acicielem wszystkich s¹siednich dzia³ek byli katolicy. Po³o¿enie Zak³adu Diakonis
w rodku polskiej czêci miasta odbierano jako niezbyt przyjemne19. Skar¿ono siê
tak¿e na spor¹ odleg³oæ od centrum miasta.
11 lipca 1871 otwarto naprzeciw domu sióstr, pod numerem 6 wewnêtrznie
i zewnêtrznie w najcilejszym powi¹zaniu z dotychczasowym domem diakonis20
orodek dla zaniedbanych dzieci.
18
19
20
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Czêstym gociem tego domu bywa³ w ostatnich latach swojego ¿ycia major
i radny miejski, tak¿e cz³onek komisji sprawuj¹cej pieczê nad poznañskim domem diakonis  Wilhelm von Treskow. Wspomnienia spisane przez Fliednera
tr¹c¹ nierzadko sentymentalizmem, co wiadczy o jego emocjonalnym zaanga¿owaniu w sprawy domu diakonis w Poznaniu. O Wilhelmie von Treskow Fliedner wspomina, ¿e dzieci z Zagórza 6 nazywa³y go dziadziusiem”. G³êbokie cierpienie prowadzi³o go pod koniec ¿ycia nierzadko w otch³añ ciemnoci. Uroczystoci i wiêta w domu diakonis, w których uczestniczy³, stawa³y siê jasnym
punktem jego ostatnich dni. […] Wspomnienie o nim pozostanie wród nas b³ogos³awieñstwem21.
Najprawdopodobniej w³anie von Treskow wskaza³ siostrom miejsce na budowê kolejnego szpitala. W roku 1869 siostry zakupi³y parcelê przy ówczesnej
Königsstrasse (dzisiejsza ul. Libelta). Szacowano wtedy, ¿e wybudowane na niej
budynki pomieszcz¹ ok. 70 chorych i 30 sióstr. Ogród przy szpitalu mia³ powstaæ
na dzia³ce podarowanej diakonisom przez Wilhelma von Treskow, który mieszka³ w s¹siedztwie i do ostatnich dni swego ¿ycia (zmar³ w roku 1873) z radoci¹
obserwowa³ ze swoich okien budowê nowego szpitala diakonis.
Akcja zbierania funduszy na budowê przy Königsstrasse odbi³a siê bardzo
szerokim, pozytywnym echem wród mieszkañców Poznania, ale tak¿e i w Niemczech. wiadczy to o powszechnym zaufaniu do sióstr zdobytym od pierwszych
chwil funkcjonowania szpitala na Zagórzu. Sukces przerós³ wszelkie oczekiwania22. Przewodnicz¹cym komisji budowlanej zosta³ pastor z parafii St. Pauli, Johannes Schlecht, który w swych zapiskach z tego okresu deklaruje: Nasz dom
powinien istnieæ i bêdzie istnia³ jako pomnik mi³oci bliniego, jako znak, ¿e
w Kociele ewangelickim jest jeszcze wiele serc, dla których dobro blinich i zaszczyt bycia protestantem wiele znaczy23.
Nastêpc¹ Schlechta, pastorem, który poprowadzi pracê z diakonisami
w ostatnich latach na Zagórzu i pierwszych latach w nowym domu przy Königsstrasse, bêdzie radca konsystorialny z parafii St. Pauli, Max Reichard. Do jego
obowi¹zków nale¿a³o kszta³cenie postulantek, a tak¿e nauka historii biblijnej,
katechizmu, zasad funkcjonowania domu. Pastor odprawia³ nabo¿eñstwa dla
sióstr i dla chorych, prowadzi³ krêgi biblijne, redagowa³ coroczne sprawozdania
z dzia³alnoci domu, a tak¿e wykonywa³ masê wiêkszych i mniejszych  powszednich zadañ24.
Dok³adnie w dziesi¹t¹ rocznicê otwarcia domu na Zagórzu, 15 grudnia 1875
roku poznañskie diakoniski wprowadzi³y siê do domu przy Königsstrasse, prze21
22
23
24
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wioz³y tu chorych z Zagórza i rozpoczê³y nowy, wa¿ny etap swej dzia³alnoci w
Poznaniu. Dzieci z Zagórza 6 zajm¹ odt¹d pomieszczenia na parterze po³o¿onego naprzeciw szpitala, a na piêtrze powstanie oddzia³ dla kobiet nieuleczalnie
chorych i umieraj¹cych.
Dom pod numerem 6 zosta³ sprzedany za kwotê 10 tysiêcy marek. W domu
pod numerem 15 nadal stale pracowa³y siostry diakoniski. Nadzór nad domem
sprawowa³ najpierw samodzielny komitet utworzony celem powo³ania w Poznaniu domu dziecka jeszcze przed komitetem szpitalnym”. W roku 1876 obydwa
te komitety po³¹czy³y siê, zachowuj¹c tylko cz³onków obecnych równoczenie
w obydwu komitetach. Tym samym nast¹pi³o formalne ustanowienie domu dziecka fili¹ poznañskiego domu macierzystego diakonis.
W roku 1885 i 1886 nast¹pi³a kolejna przebudowa domu, pozyskano pokoje
dla chorych kobiet oraz w podwy¿szonej czêci budynku du¿e sale sypialne
i mieszkalne dla dzieci. Koszty remontu przekroczy³y dochód uzyskany ze sprzeda¿y domu na przeciw. 12 grudnia 1886 roku pastor Richard Schifferdecker powiêci³
rozbudowany dom. Myl¹ przewodni¹ tego wiêta sta³ siê biblijny werset zaczerpniêty ze w. £ukasza Dzi zbawienie sta³o siê udzia³em tego domu (£k 19,9).
Odt¹d w domu przy Zagórzu, dzieñ w dzieñ, gorliwie, w ciszy i modlitewnym skupieniu diakoniski realizowa³y swoj¹ pos³ugê wobec dzieci i kobiet. Jak
wspomina Fliedner: mia³y nadziejê, ¿e mo¿e kiedy sporód ich podopiecznych
wyrosn¹ nowe powo³ania do ewangelickiej diakonii25. Nastêpne lata przynios³y
spe³nienie tego ¿yczenia. Niejedna z sióstr diakonisek spêdzi³a dzieciñstwo
w domu przy ul. Zagórze. Znamienna jest na zachowanych do dzi listach sióstr
diakonis pracuj¹cych w Poznaniu i okolicach, obecnoæ bardzo wielu sióstr
o polskich nazwiskach, przyk³adowo: Krystkiewicz, Kurek, Pacholik, Gruszewski, Koz³owski, Sierpiñski, Kalisz, Mrozek, Pietraszewski, Mroziñski, Wisniewski, Goliñski, Jorkiewicz, Morawski, Kostecki, Derezinski, Szendzielorz, Dobrzañski, Konukiewicz. Dwa cytaty umieszczone na fasadzie domu wyznaczaj¹
odt¹d cele jego funkcjonowania. Niesienie pomocy potrzebuj¹cym siostry pojmuj¹ bardzo szeroko.
Od roku 1878 rozrasta siê oddzia³ dla umieraj¹cych kobiet. Iloæ wniosków
kierowanych do sióstr o przyjêcie na oddzia³ przekracza znacznie ich mo¿liwoci. Prowadzenie szeroko zakrojonej opieki nad umieraj¹cymi jest sprzeczne ze
statutem dzia³alnoci sióstr, a tak¿e wymaga specjalnej materialnej kondycji
domu. Ta ostatnia jest w obliczu wydatków na remont i na budowê nowego domu
na tyle s³aba, ¿e oddzia³ dla umieraj¹cych musi pozostaæ ma³y. Siostry ¿ywi¹
nadziejê, ¿e z inicjatyw¹ wyjdzie miasto, bo potrzeby Poznania w tym zakresie s¹
25
26

Por. Fliedner, dz. cyt., s. 197.
Tam¿e, s. 199.

184

MARIA WOJTCZAK

wielkie. Dom na Zagórzu pomieci 22 umieraj¹ce kobiety, które znajd¹ tu sta³e
schronienie. W tym domu […] by³y wolne od troski o mieszkanie i wy¿ywienie, otoczone opiek¹ zdrowotn¹ i duchow¹ przez diakonise, dowiadcza³y b³ogos³awieñstwa chrzecijañskiego domu i mog³y prze¿ywaæ w ciszy swój zmierzch ¿ycia26.
W latach 1888-1889 Poznañ nawiedzi³y powodzie. Wezbrane wody Warty
zala³y parter domu na Zagórzu, chorych trzeba by³o ewakuowaæ na wy¿sze piêtra. Zniszczone zosta³o murowane ogrodzenie domu i okalaj¹cy go ogród. Naprawy sfinansowa³ komitet, któremu dom od pocz¹tku podlega³.
W roku 1905 jeszcze raz rozwa¿ano rozbudowê domu. Potrzeby stawa³y siê
coraz wiêksze, a pojemnoæ domu ju¿ nie pozwala³a na przyjmowanie kolejnych
osób. W roku 1913 na Zagórzu powsta³ jeszcze osobny oddzia³ dla niemowl¹t –
w jednym z pokoi umieszczono 8 dzieci. Równoczenie podjêto starania o powo³anie do ¿ycia osobnego domu dla najmniejszych dzieci oraz zorganizowano
w miecie, wspólnie z komitetem opiekuj¹cym siê domem, 150 rodzin zastêpczych dla dzieci osieroconych. Coraz bardziej motywacj¹ do takiego dzia³ania
stawa³a siê chêæ wychowywania dzieci w duchu ewangelickim. Polskie rodziny
katolickie, które tak¿e by³y gotowe na przyjêcie dzieci z domu diakonis, postrzegane by³y jako rodziny, w których duch ewangelicki i niemieckoæ dzieci na zawsze zagin¹. Zdarza³o siê czêsto, ¿e dzieci by³y zabierane z rodzin zastêpczych
ze wzglêdu na brak nale¿ytej opieki i ponownie trafia³y do domu na Zagórzu.
Tymczasem w roku 1911 powstanie kolejny specjalistyczny oddzia³ dla
umieraj¹cych kobiet w opuszczonym gmachu przy Königsstrasse, a dom na Zagórzu powróci wy³¹cznie do funkcji domu dziecka. Szpital i dom macierzysty
przy Königsstrasse oka¿¹ siê po ponad 30 latach aktywnej dzia³alnoci zbyt ma³e
i nie doæ nowoczesne.
Powsta³a w domu przy Königsstrasse przyszpitalna szko³a dla diakonis
z czasem uzyska³a prawa pañstwowej szko³y pielêgniarskiej. Kszta³ci³a setki
sióstr. Liczba pacjentów stale ros³a, przybywa³o tak¿e sióstr starszych, które
mieszka³y pod jednym dachem z nowicjuszkami27.
Siostra Johanna Bade zdecydowa³a siê w roku 1909 na budowê kolejnego
szpitala, trzeciego ju¿ w Poznaniu. Teraz ju¿ bardzo du¿ego, odpowiadaj¹cego
najnowoczeniejszym postulatom medycyny, po³¹czonego z domem macierzystym i budynkiem administracyjnym. Obiekt mia³ powstaæ za miastem, przy
ówczesnej ulicy Augusty Viktorii (dzisiejsza ulica Grunwaldzka), na terenie obejmuj¹cym powierzchniê 27 mórg. Doje¿d¿a do niego linia tramwajowa nr 6.
Koszty szacuje siê na oko³o 2 miliony marek. Zbiórka pieniêdzy przeprowadzona w miecie, w Prowincji Poznañskiej i na terenie Niemiec, przynosi nieoczekiWiêcej na temat domu diakonis przy Königsstrasse por. M. Wojtczak, Poznañskie siostry
diakoniski (1866-1945), Kronika Miasta Poznania 1996, nr 4, s. 252-265.
27
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wane efekty. Z ró¿nych stron nap³ywaj¹ dary, czêsto przys³owiowy wdowi grosz
wysokoci trzech albo piêciu marek przekazuj¹ drobni urzêdnicy, dzieci od konfirmacji i ich rodzice, praczki, sprz¹taczki, panie z stowarzyszeñ parafialnych,
wdziêczni pacjenci  czy¿ to nas nie podnosi na duchu?28
Dynamika dzia³alnoci poznañskich diakonis jest nieprawdopodobna. W ci¹gu dwóch lat od podjêcia decyzji o budowie, 1 wrzenia 1911 obiekt zosta³ oddany do u¿ytku. Znowu Johanna Bade jest si³¹ napêdow¹ przedsiêwziêcia. Tej
drobnej, ale wewnêtrznie silnej i nieprzeciêtnie przedsiêbiorczej kobiecie Poznañ
zawdziêcza kolejny szpital  teraz przeznaczony dla 300 pacjentów, obs³uguj¹cy
rocznie oko³o 3 800 chorych29, w którym do roku 1945 nieprzerwanie siostry
diakoniski bêd¹ s³u¿yæ chorym mieszkañcom miasta.
W czerwcu 1911, kiedy nowy szpital jest ju¿ gotowy i trwaj¹ prace wykoñczeniowe, umiera na dwa dni przed swoimi 80. urodzinami, Johanna Bade.
Okres miêdzywojenny zapisze siê w historii szpitala przy ul. Grunwaldzkiej
jako pe³en sukcesów medycznych i organizacyjnych, ale coraz bardziej trudny
dla obecnoci ewangelickiej diakonii w Poznaniu. Wiele sióstr opuci³o wtedy
tereny dawnej Prowincji Poznañskiej i przenios³o siê do domów po³o¿onych na
terenie Niemiec. Konflikt z w³adzami polskimi stawa³ siê coraz bardziej widoczny. Diakonise musia³y przyj¹æ nowy statut dla swojej dzia³alnoci, musia³y ponownie zdaæ egzaminy pielêgniarskie w jêzyku polskim, przez d³ugie lata nie
mog³y przyjmowaæ pacjentów z Kasy Chorych itd.
W sierpniu 1939 r. czêæ budynków szpitalnych zajê³o wojsko, z czasem
znaczna czêæ dotychczasowego personelu zosta³a internowana  zarówno lekarze, jak i siostry. Na pocz¹tku bylimy przekonani, ¿e nastanie czas swobody
w anga¿owaniu siê w kocieln¹ pos³ugê mi³oci wzglêdem bliniego, ale sta³o siê
zupe³nie inaczej30.
W roku 1942 Komisarz Obrony Rzeszy zmusi³ siostry do natychmiastowego
opuszczenia swoich pomieszczeñ w budynku domu macierzystego. Mieszkaj¹c
w strasznie trudnych warunkach w budynkach szpitalnych, pe³ni³y nadal pos³ugê
pielêgnacyjn¹ wobec rannych i chorych, nadal zachowuj¹c ducha wspólnoty
ewangelicznej. W zwi¹zku z powo³ywaniem kolejnych prze³o¿onych domu
i kolejnych pastorów urz¹dza³y ma³e, wewnêtrzne uroczystoci. Zielone ga³¹zki
le¿a³y na sto³ach i zdobi³y ciany, piew sióstr na poszczególnych oddzia³ach
rozlega³ siê z jeszcze wiêksz¹ si³¹ i radoci¹31.
28
29

„Blätter aus dem Posner Diakonissenhause”, nr 1, 1908, s. 2.
Otto Reimann, 75 Jahre Posner Diakonissenarbeit, w: „Evangelischer Volkskalender” 1941,

s. 42.
W. Prenzler, Posener Diakonissen erinnern sich, Herford 1989, s. 6. Broszura okolicznociowa zawieraj¹ca cykl artyku³ów na temat poznañskich diakonis, które ukaza³y siê w czasopimie Posener Stimmen wydawanym w Lüneburgu.
31
Tam¿e, s. 7.
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9 stycznia 1945 roku w Poznaniu, w kociele w. Krzy¿a przy ul. Grobla,
w którym od roku 1786 nieprzerwanie g³oszono w jêzyku niemieckim naukê Lutra32 odby³o siê ostatnie w miecie protestanckie nabo¿eñstwo z udzia³em szerokiej spo³ecznoci ewangelickiej Poznania. By³o to nabo¿eñstwo ¿a³obne po
mierci wielkiego przyjaciela diakonis, generalnego superintendenta w Poznaniu,
pastora Paula Blau.
Dziesiêæ dni póniej ostatnie diakonise opuci³y Poznañ. W szpitalu przy ul.
Grunwaldzkiej pozosta³ personel wy³¹cznie polski. W grupie ostatnich diakonis
opuszczaj¹cych Poznañ znajdowa³a siê siostra Irmgard Gomoll. Oto, jak wspomina ostatnie godziny swej obecnoci w szpitalu diakonis w Poznaniu:
Wszystkich pacjentów przetransportowano, nawet tych najciê¿ej rannych,
których przejê³ymy w nocy z rezerwowego lazaretu. Opatrzeni, w najciê¿szych
warunkach, zostali przekazani do transportu specjalnym poci¹giem. W wielkim
holu domu macierzystego, przed g³ównym wejciem le¿a³y i sta³y spiêtrzone walizy, skrzynie, torby, pakunki z tym, co najpotrzebniejsze, co mia³o iæ specjalnym
poci¹giem do Drezna jako baga¿ uciekinierski nale¿¹cy do sióstr i pracowników
szpitala. Nic z tego nie zosta³o przetransportowane. By³o s³ychaæ huk strzelaniny
i wybuchaj¹ce bomby. Wir wojny dosiêgn¹³ Poznania. Naszym dwóm samochodom uda³o siê jako wydobyæ poza miasto dziêki luce w otaczaj¹cym miasto piercieniu. Jad¹c okrê¿nymi drogami, kompletnie zakorkowanymi szosami, powoli,
bardzo powoli poruszalimy siê naprzód. Wieczorem dojechalimy do wiebodzina. By³ymy zadziwione, ¿e tak¿e tutaj ludzie masowo uciekali. Kilka godzin przespa³ymy siê na zmianê w jakiej hali fabrycznej. Rano wyruszy³ymy do Frankfurtu nad Odr¹, potem do Poczdamu. Zatrzyma³ymy siê w Berlinie, ale 3 lutego
po bombardowaniu musia³ymy opuciæ tak¿e Berlin33.
W Fürstenwalde, ma³ej miejscowoci po³o¿onej miêdzy polsk¹ granic¹
a Berlinem, w roku 1892 powsta³ orodek diakonis, w którym wiêkszoæ poznañskich sióstr po roku 1945 znalaz³a schronienie i mog³a znowu realizowaæ swoj¹
misjê s³u¿enia chorym. Pozbawiony wskutek dzia³añ wojennych Ewangelicki
Zak³ad Samarytañskiej Pomocy (Samariteranstalten) w Fürstenwalde, potrzebowa³ po wojnie r¹k do pracy. W roku 1947 powo³ano tu do ¿ycia, ju¿ po raz drugi, Poznañski Dom Macierzysty. Wród wielu poznañskich sióstr znalaz³a siê tu
tak¿e Irmgard Gomoll. Urodzona w roku 1913, maj¹c 19 lat rozpoczê³a pos³ugê
diakoniczn¹ w Poznaniu w szpitalu przy ul. Grunwaldzkiej. W roku 1935 zda³a
niemiecki pielêgniarski egzamin pañstwowy. Trzy lata póniej powtórzy³a go
w jêzyku polskim.
W Fürstenwalde przez 30 lat prowadzi³a grupê upoledzonych dzieci, otaczaj¹c je pod ka¿dym wzglêdem matczyn¹ opiek¹. W roku 1981 pracê z dzieæmi
32
33

Tam¿e, s. 8.
Prenzler, dz. cyt., s. 11,12.
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przekaza³a m³odszym siostrom, a sama zosta³a prze³o¿on¹ poznañskiego domu.
Sprawowa³a t¹ funkcjê do roku 1994, kontynuuj¹c rozpoczête w Poznaniu w roku
1865 dzie³o Johanny Bade. Ubrana w bia³y czepek, charakterystyczny dla diakonis, w granatow¹ sukniê i fartuch w jasnoniebieskie ma³e kropeczki, swym sposobem mówienia i zachowania, przypomina³a mocno typow¹ poznaniankê. Mówi³a p³ynnie po polsku, a jej niemiecki nie by³ typowym niemieckim. Lekko s³owiañski akcent zdradza³ d³ugie lata pracy w Poznaniu.
Siostra Irmgard przyje¿d¿a³a do Poznania jeszcze w latach 90-tych, by popatrzeæ na dawny szpital, na miasto, przejæ siê jego ulicami. Pamiêta³a, ¿e zdarza³o siê jej us³yszeæ pozdrowienia na ulicy od przechodz¹cych starszych osób, dla
których widok diakonisy na ulicach Poznania nale¿a³ do codziennych obrazków
miasta. Siostra Irmgard wspomina³a pracê w Poznaniu w zupe³nie naturalny sposób, jako jeden z etapów na jej d³ugiej drodze s³u¿by bliniemu. Pielêgnowa³a
tak samo Polaków, jak i Niemców, pos³ugiwa³a siê obydwoma jêzykami, swoje
powo³anie traktowa³a jak Feba, wspieraj¹c wielu.
Kiedy mia³a 12 lat, napisa³a w szkolnym wypracowaniu, ¿e chcia³by zostaæ
siostr¹ mi³osierdzia. Chcia³a wtedy w³aciwie zostaæ ¿on¹ i mieæ dzieci, ale wstydzi³a siê o tym napisaæ. Z lektury Ewangelickiego kalendarza wiedzia³a, ¿e
dobrze jest pomagaæ starszym i chorym. Napisa³a wiêc, ¿e chce oddaæ siê opiece
nad s³abszymi. Zachwycony nauczyciel przeczyta³ jej wypracowanie na g³os
przed ca³¹ klas¹. Odt¹d ju¿ przylgnê³o do niej przezwisko zakonnica. Odt¹d te¿
kie³kowa³o w niej diakoniczne powo³anie. Zmar³a w roku 1999 w Fürstenwalde.
O swojej pracy mówi³a: Jestem siostr¹. Nie powierniczk¹ i nie przyjació³k¹, lecz
siostr¹. Czy s¹ dzi m³ode dziewczyny, które zdecydowa³yby siê tak ¿yæ? Ja jestem szczêliwa w takiej przestrzeni wolnoci i takiej formie niezale¿noci34.
Zak³ady w Fürstenwalde dzia³aj¹ dzi bardzo prê¿nie. Obejmuj¹ kilka domów dla upoledzonych dzieci, domy dla starców, szko³ê pedagogiki specjalnej
im. J. Korczaka, przedszkole, warsztaty pracy oraz poznañski dom macierzysty.
Jeden z niedawno wybudowanych tam budynków dla chorych otrzyma³ nazwê
Haus Posen na pami¹tkê za³o¿onego w roku 1865 pierwszego poznañskiego
szpitala ewangelickiego przy ul. Zagórze. Zdanie wyjête z kazania na górze: B³ogos³awieni mi³osierni (Mt 5,7) pojawia³o siê na cianach kolejnych poznañskich
domów, pojawi³o siê tak¿e w Haus Posen. Zmieni³ siê ca³kowicie bieg historii,
ju¿ nie ¿yje ¿adna z poznañskich sióstr, mieszkañcy Poznania ledwo pamiêtaj¹
obecne na ulicach miasta diakonise niezmienne pozosta³o powo³anie diakonis
do bycia mi³osiernymi.

34
Insel im Meer oder Teil der Stadt. 100 Jahre Samariteranstalten, Fürstenwalde 1992, s. 3132. Druk okolicznociowy.
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ZUSAMMENFASSUNG
Es wird der Ursprung der Diakonissenberufung in der deutschen evangelischen Kirche geschildert und der lange Weg vom deutschen Kaiserswerth, wo die ersten evangelischen Diakonissen
ausgebildet wurden, nach Poznañ (Posen) der Hauptstadt des 1815 gegründeten Großherzogtums
Posen. Die ersten Diakonissen arbeiteten in der Umgebung von Posen, in kleinen Ortschaften, wo
Krankenhäuser und Behindertenanstalten entstanden. In Posen wurde 1865, in einem der polnischen
katholischen Kirche gehörenden Gebäude, mitten im katholischen Viertel, wo die gesamte katholische Verwaltung ihren Sitz hatte, in der Zagórze-Strasse, das erste diakonische Krankenhaus ins
Leben gerufen. Nachdem in Posen zwei neue evangelische Krankenhäuser gegründet wurden (1875,
1919), änderte sich der Aufgaben- und Wirkungsbereich des Hauses in Zagórze. Es blieb jedoch
weiterhin ein Werk der diakonischen Hilfe den Nächsten gegenüber. Im Artikel wird die Entwicklung des Posener Diakonissen-Werkes kurz geschildert und seine Fortsetzung in den Samariter
Anstalten in Fürstenwalde  wie ein Senfkorn ( ) es wuchs und wurde zu einem Baum
(Lk 13,19).
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