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Niniejszy artykuł obejmuje działalność dobroczynną polskich Elżbie
tanek ujętą chronologicznie w kilku okresach: I wojna światowa 1914— 
1918, lata międzywojenne 1919—1938, II wojna światowa 1939 1945, 
powojenny okres w PRL 1946—1960, lata względnej stabilizacji 1961— 
1978 czyli do czasów obecnych.

Dla lepszego zrozumienia całości zagadnienia, trzeba znać choć w 
zarysie historyczne uwarunkowania działalności dobroczynnej sióstr w 
tym długim i trudnym okresie. Temat dotyczy polskich sióstr św. El
żbiety, które w początkowym okresie były skupione na wielu pla
cówkach, z których wyłaniały się kolejno poszczególne prowincje pol
skie. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na to, że każda elżbie- 
tańska placówka powstawała w tym celu, aby nieść samarytańską po
sługę miejscowej i okolicznej ludności. Dlatego nasuwa się prosty 
wniosek — tam gdzie istniały już polskie domy zakonne z polskimi 
siostrami, tam kwitła działalność ambulatoryjna wśród najbardziej po
trzebujących i najbiedniejszych.

Do najwcześniej założonych placówek, zanim doszło do utworzenia 
polskiej państwowości, a które w przyszłości miały wejść w skład pol
skich prowincji należały: R a w i c z  (1862), K a m i e ń  P o m o r s k i  
(1866), K a t o w i c e  (1870), P o z n a ń  (1871), L e s z no  (1872) *.

Już w latach 80-tych XIX stulecia powstało następnych 9 placó
wek, a w latach 90-tych aż 20. Przed I wojną światową została zorga
nizowana pierwsza polska prowincja elżbietańska (1913) zwana Pro
wincją Gnieźnieńsko-Poznańską z siedzibą w Poznaniu. W sumie do 
wybuchu wojny było już 45 placówek elżbietańskich, rozsianych na 
ogromnym obszarze ziem polskich od Pomorza, poprzez Wielkopolską 
aż do Śląska. Lata międzywojenne, mimo specyficznych warunków, nie 
tylko nie były czasami zastoju w rozwoju Zgromadzenia, lecz okresem 
nowej wewnętrznej dynamiki i rozwoju, także i pod względem ilościo-

* J. S c h w e t e r ,  Geschichte der Kongregation der Grauen Schwe
rtern von der heiligen Elisabeth, Breslau 1937, Bd II s. 491—670.
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I. PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA 1914—1918

E u ro p ę ^  t S ^ T n i e S t ”  zasi^ iem  objęła p ra w ie  ca
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teg°  Sł° Wa Znaczenlu- P on iew aż Zgrom adzenie Sióstr
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Stan ek  było już wówczas znane ze swej samarytańskiej posługi, 
dlatego władze zakonne natychmiast podjęły akcję niesienia po
mocy rannym żołnierzom i ludności cywilnej. Z tej okazji M. 
Lamberta Fleischer, ówczesna Matka Generalna, wydała specjal
ne pismo okólne do sióstr 31 lipca 1914 roku.2 W liście tym za
rządziła m. in., by każda placówka posiadająca conajmniej czte
ry siostry, była zobowiązana wysłać jedną siostrę do pielęgnacji 
chorych i rannych do szpitala bądź na front. Matka Lamberta z 
serdeczną troskliwością zachęcała siostry, by nie tylko wypeł
niały samarytańską posługę jako ofiarne siostry Elżbietanki, ale 
mimo zawieruchy wojennej swoją postawą starały się być przy
kładem zakonnej gorliwości i ducha modlitwy». Już na początku 
wojny było zaangażowanych 798 sióstr do pielęgnacji rannych żoł
nierzy. W dwa lata później, wg statystyki z 1916 r. liczba sióstr 
w pielęgnacji znacznie wzrosła. Siostry przeważnie były zatrud
niane w szpitalach wojskowych, polowych, zakaźnych, rezerwo
wych, itp. Ogółem w tychże szpitalach pracowało przy chorych 
1167 Elżbietanek4. Ze względu na ciężkie warunki wojenne, zgro
madzenie odstąpiło na rzecz Czerwonego Krzyża 56 szpitali na 
2623 łóżek. Wyrazem tego, jak dobrze rozumiały władze zakonne 
potrzebę niesienia pomocy rannym i chorym w okresie I wojny 
światowej 1914—1918 mogą być może suche, ale jakże wymow
ne liczby s:

w szpitalach pielęgnowano 246 624 żołnierzy 
dziennych pielęgnacji było 2 714 134 
nocnych czuwań było 67 804

Z powyższego wynika, że praca sióstr była dość wyczerpująca 
i wymagała od nich wiele poświęcenia. Warunki wojenne przy
czyniły się do tego, że wiele sióstr było narażonych na różne 
choroby zakaźne, zwłaszcza tyfus. Według danych z 1918 roku 
az o7 sióstr chorowało poważnie, a 4 zmarły «. Bardzo wiele sióstr, 
stosunkowo młodych jeszcze, steranych trudami wojennymi, 
zmarło tuż po wojnie.

Na podkreślenie zasługują pewne szczegóły ówczesnej pracy 
Sl°str, która była niejednokrotnie trudna i złożona. Przykładem 
w tym względzie może być praca sióstr w Zakładzie św. Anto- 
mgo dla dzieci w Lubaniu, który w czasie wojny został zamie

r z y  na szpital wojskowy. Przebywali tu jakiś czas ranni żoł-
erze różnych narodowości, którzy pozostającym dzieciom w za-
| »St Elisabethblatt”, 1914 nr 3 s. 38.

(Ln an?ze> s- 38. Co dwa tygodnie przełożone miały wysyłać do Domu 
^"walnego sprawozdania z życia i działalności sióstr,

i J c h w e t e r ,  G e s c h ic h te , I s. 195.
, £ a m ż e , s. 195.

T a m ie , s. 196.
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^kładzie okazywali wielką serdeczność i miłość. Liczne liisty ć 
czynne i księga pamiątkowa zakładu świadczyły o tym, że ■ 
różnic narodowościowych i wyznaniowych wszyscy czuli się 
nie i dobrze, a nawet szczęśliwie. Pacjenci szpitala wyrażali : _ 
re podziękowania siostrom za ich pełną miłości chrześcdjaó 
pielęgnację i ofiarność na codzień 7. Innym dowodem miłej a 
sfery opieki nad choryiAi może być fragment kroniki siósltr z Ba 
do Śl.: „...Z powodu swojego poświęcenia i ofiarności, Szare 
stry miały wielki respekt u innowierców i były przez wszystkL 
szanowane. W ogóle swoją postawą apostolską uczyniły dużo dc 
go w czasie wojny... Miłosierdzie Okazywane żołnierzom w cz~ 
pielęgnacji dodawało im odwagi i męstwa...” 8.

Napływ rannych do szpitali wojskowych był coraz wi 
choć zbliżał się już rok 1917. Siostry dwoiły się i troiły pielęgn 
jąc chorych żołnierzy, z których wielu przychodziło do zdro 
ale wielu też umierało. Dlatego siostry nie zapominały o du 
wej opiece nad swymi pacjentami rozwijając wszędzie akcję 
stolską, by nikt nie umarł bez pojednania z Bogiem. Rozdaw 
rannym żołnierzom setki krzyżyków, medalików, sżkaplerzy, 
także większe ilości pobożnych książek9.

Pielęgnowanie w szpitalach i na froncie rannych żołnierzy, 
był jeden odcinek dobroczynnej pracy sióstr w czasie wojny, 
chwilą rozpoczęcia wojny, kiedy ludność ziem polskich mu 
przechodzić okupację wojskową, nastąpiła tutaj ogromna fala n 
dzy i głodu. Postępująca inflacja spowodowała wzrost cen p* 
stawowych środków żywnościowych w sposób zastraszający, 
kładowo, w roku 1917: korzec ziemniaków kosztował 5000 
rek, a litr mleka kosztował 185 marek. Ludność była zmusz 
wszystko oddawać na wyżywienie; brakowało opału. Przed ja 
dajniami miejskimi i społecznymi dla biednych, ciągnęły się 
gie kolejki po zupę; to samo widziało się przed sklepami koloni 
nymi po cukier, chleb 10 *. . .

W takiej sytuacji siostry Elżbietanki rozwinęły na większą 
dotychczas skalę, działalność w kierunku niesienia pomocy

7 Geschichte des St. Antonius stifte s der Grauen Schwestern von 
hl. Elisabeth zu Lauban 1908—1933, Greissenberg i. Schles. 19^. s.

8 Archiwum Elżbietanek w Bardo Sl. (dalej skrót: AEBS1.) Aro 
Szarych Sióstr św. Elżbiety w Bardo Sl. (Wartha), s. 20
szynopis). Kronika ta została napisana przez O. J. Schwetera, rea -, 
torystę i historyka, który będąc pacjentem Elżbietanek ofiarowa
opisać dzieje domu sióstr i szpitala w j. niemieckim. Tłum aczy»
j. polski S. Sykstyna Heinig z Wrocławiia, maszynopis.

» S c h w e t e r ,  Geschichte, II s. 194. .-.u—mlk
i» Archiwum Elżbietanek w Legnicy (dale] skrót: AEL), Lnroau*- 

Filiale der Grauen Schwestern zu Diegnitz, rkps, rok i«i<-
J. Z a w a d z k i ,  Warszawa w czasie okupacji niemieckie] (z 
imnień osobistych), Warszawa 1928, s. 63—70.
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biedniejszym i najbardziej potrzebującym. W pierwszym jednak 
rzędzie zajęły się udzielaniem pomocy ludności cywilnej, znaj
dującej się poza frontem. Opiekowały się bezinteresownie wielką 
ilością dzieci osierocanych wskutek wojny i pozostających bez 
opieki. I tak w latach 1914—1918 było objętych opieką:

949 dzieci w wieku przedszkolnym
370 dzieci z rodzin wojskowych
197 sierot

ponadto 5076 osobom z rodzin wojskowych udzieliły siostry na
sze wsparcia pieniężnego w kwocie 11 325 marek oraz udzielono 
im znaczniejszej ilości odzieży i żywności. W okresie wojennym 
siostry prowadziły również bezpłatne kuchnie dla najbiedniej
szych, w których wydały łącznie 47 920 porcji u. Jedną z naj
bardziej rozwiniętych była kuchnia w Poznaniu, na ul. Łąkowej. 
Dla zobrazowania jej działalności w tym czasie, niech posłuży 
poniższe zestawienie:

w roku 1916 przyjęto 450 ubogich i wydano porcji 12 454 
w roku 1918 przyjęto 250 ubogich i wydano porcji 19 805

Ponadto siostry w swoim Zakładzie św. Elżbiety leczyły bezpłat
nie kilkunastu biednych przez dłuższy czas12 * *. Podobne kuchnie 
dla biednych funkcjonowały w Poznaniu-Jeżycach i w Osiecz
nej 13. Na skutek nędzy i głodu nękały ludność różne choroby 
zwłaszcza gruźlica; grasowały też epidemie, m. in. grypa. Po
wodowało to ogromną śmiertelność, szczególnie wśród najbied
niejszych. W samej tylko Warszawie, w latach 1915—1917 zmar
ło w sumie 41,3% ludności w. Niezależnie od tych form niesienia 
pomocy ubogim i potrzebującym w latach I wojny światowej, 
obdarzały siostry dzieci i rodziny wielodzietne paczkami z odzie
żą i żywnością, a nawet niewielkimi kwotami pieniężnymi z oka
zji świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy lub uroczystości św 
Elżbiety.

U schyłku roku 1918 nastąpił upragniony kres wojennych zma
gań, zakończyła się hekatomba ofiar i cierpień ludzkich. Dnia

y Schweter, Geschichte, I s. 195.
nerarrCoiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (dalej skrót: AAP), Ge
ni- ę.a, f s - Elżbietanek w Wielkim Księstwie Poznańskim, Sprawozda- 
znan'0Str zgromadzenia Sw. Elżbiety czyli Sióstr Elżbietanek w Po- 
rok ul‘ bąkowej 1—2 z czynności pielęgnowania chorych za

¡5 1925, Vol. 1, s. 4.
. Ar c h i wum Elżbietanek w Poznaniu-Jeżycach (dalej skrót: AEP-J), 
ElżK?+ Si6str Poznań-Jeżyce, rok 1914, rkps; Archiwum Prowincjalne 
ftieZ? ~ek w Poznaniu (dalej skrót: APEP), Wykaz: Prowincja Gnieź- 

14 Jro-Poznańska w latach 1910—1939, rkps.
Z a w a d z k i ,  Warszawa w czasie okupacji, s. 62-—63.

Nasza Przeszłość t. 55
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11 listopada 1918 r. w Compiegne we Francji podpisano zawi
nie broni. Do opustoszałych po żołnierzach szpitali, do opus 
nych domów zakonnych wróciły z różnych stron siostry Elż' 
tanki, by w końcu rozpocząć normalne życie i całkowicie od 
swe siły najbiedniejszym i potrzebującym. Kończąc charakte* 
stykę działalności naszych sióstr w I wojnie światowej na rz 
chorych i biednych, warto nadmienić, że były siostry Elżbieta 
przykładem niezwykłej ofiarności na wyznaczonych poisterunkac 
Toteż nie brakło dla nich szczerych podziękowań i licznych 
razów uznania za ich ofiarną pracę tak ze strony instytucji 
stwowych jak i osób prywatnych15.

II. OKRES MIĘDZYWOJENNY 1919—1938

Czteroletnie zmagania w czasie I wojny światowej dobiegły 
końca i przyczyniły się do wytworzenia nowej rzeczywistości:'^™  
litycznej w Europie, a szczególnie na ziemiach polskich. Po 123 
latach tragicznej niewoli naszego narodu zaświtała jutrzetiwB- 
wolności odradzając państwo polskie. Należy tu z całym prz«| 
konaniem dodać, że ostoją ducha narodowego w czasach mewo« 
był przede wszystkim Kościół katolicki i głęboka wiara pdl 
skiego ludu. Te czynniki uchroniły naród polski od w ynarod 
wienia. Sama wojna światowa wyrządziła też narodowi polsł 
mu niepowetowane straty materialne i duchowe. Duże stra 
wraz z polskim narodem poniósł i Kościół katolicki; uszczuplo 
została sieć organizacyjna Kościoła katolickiego. Nastąpiło ró 
nież zubożenie i samego duchowieństwa; zginęło też wielu ksw|j 
jako kapelanów wojskowych. W gruzach legła znaczna 
pięknych kościołów i kaplic16. Ponadto warunki pracy dt’ 
sterskiej w poszczególnych diecezjach i parafiach były utr 
nione ze względu na specyficzną sytuację wyznaniową 17.

Długotrwała wojna poważnie obniżyła ducha moralnego w 
rodzie, nastąpił zanik dobrych obyczajów i brak poszanowa

15 Wiele pochwał padło pod adresem naszych sióstr ze strony ój 
snych władz, za ofiarną pracę wśród rannych i chorych żoł“ ê fvla$| 
wzorowy porządek i czystość przy pielęgnacji. „St Elisabetno 
1917, nr 1—2, s. 11—14; Por. S c h w e t e r ,  Geschichte, I s. 19tl> ,u  
Autor podaje liczbę sióstr odznaczonych po wojnie medalarm i «■ 
mi zasługi.

«  J. U m i ń s k i ,  Historia Kościoła. T. 2, s. 537. pnlsce,
17 Por. Bp W. Ur ban,  Ostatni etap dziejów Kościoła w r  r 

461. „Polska okresu międzywojennego liczyła aż osiem wyznaJLiaj* f  
ką ilość sekt... Szczególnie ta mozaika wyznaniowa uwidaca  . Tg 
na ziemiach wschodnich Polski, gdzie mieszkała ludność n e 
siedmiu wyznań, a więc katolików, prawosławnych, izraei 
gelików (kalwini i luteranie), muzułmanów, staroohrzędowco
powcy), karaimów”.
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¿Ja prawa moralnego w ogóle. Wojenny czas sprzyjał rozprzęże
niu życia rodzinnego, a co za tym idzie — rozbiciu małżeństw. 
Czynniki państwowe w odrodzonej już Polsce dążyły w więk
szości do zeświecczenia wszelkich dziedzin życia narodowego. 
Były nawet tendencje, by wydać ustawę sejmową o wprowadze
niu ślubów cywilnych i rozwodów, do czego na szczęście nie 
doszło. Innym problemem związanym z przebytą wojną była 
ogromna ilość ludzi, którzy stracili zdrowie albo ulegli trwałe- 
jnu kalectwu. Istniała wielka rzesza dzieci osierocanych, często 
pozostająca bez środków do życia. Rozpowszechnione było bardzo 
żebractwo, zwłaszcza wśród dzieci. Wzrosła też liczba ludzi sta
rych, niedołężnych, zupełnie opuszczonych, dla których widmo 
śmierci było bardzo bliskie. Mimo tylu trudnych warunków ży
ciowych, Kościoł wraz z całym duchowieństwem przystąpił do 
gorączkowej pracy nad odnowieniem i podniesieniem życia reli
gijnego w całym kraju. Zaczęły się zwiększać szeregi ducho
wieństwa diecezjalnego i zakonnego. W tym wszystkim ogromne
go znaczenia nabrała działalność zgromadzeń zakonnych męs
kich i żeńskich 18.

Na takim tle ogólnonarodowym przystąpiły .siostry Elżbietan
ki do swojej pracy dobroczynnej wśród ludzi chorych, ubogich 
i potrzebujących. Charakterystycznym rysem tej działalności w 
pierwszej fazie tego okresu było organizowanie akcji opiekuń
czych typu doraźnego. Chodziło tu o przetrwanie okresu głodu 
i niedostatku. Po opanowaniu tych zjawisk typu powojennego 
nastąpiła długofalowa działalność, która miała na celu poprawić 
stan zdrowia ludności z zabezpieczeniem na przyszłość. Nie bra
kło bowiem w tym okresie różnych klęsk żywiołowych jak po
wodzie, epidemie, itp. Działalność dobroczynna sióstr Elżbieta
nek obejmowłaa przede wszystkim chorych w ich własnych mie
szkaniach oraz takich, którzy zgłaszali się do ambulaintki sióstr 
o udzielenie pomocy pielęgniarskiej na miejscu. Można z całym 
Przekonaniem stwierdzić, że prawie wszystkie placówki elżbie- 
tańskie były zakładane z myślą, by opiekować się chorymi i opu
szczonymi w danej parafii czy okolicy. Potwierdzają to kraniki 
domowe sióstr, które z reguły zaznaczają i wprost wymieniają 
imiennie siostry zajmujące się opieką ambulatoryjną oraz odwie

r c ę  i pielęgnujące chorych po domach. Poza tym każdy dom 
akonny nowo założony tak był przystosowany do tychże celów, 
y jedno pomieszczenie, zwykle poza klauzurą, tuż przy furcie, 

urf Przeznaczone na ambulantkę, czyli miejsce gdzie siostry 
dzielały chorym pomocy pielęgniarskiej. Niezależnie od ilości

U 8rPot- Ur ban,  Ostatni etap dziejów Kościoła w Polsce s. 462; 
Wie” T?TOZOWski’ Polski Czerwony Krzyż w latach 1919—1979, „Zdro- 

. Nr specjalny z okazji 60-lecia PCK, 1979 nr 6 (366) s. 2.
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sióstr na placówce, jedna lub dwie siostry leczyły chorych 
bulatoryjnie po domach prywatnych. Opieką otaczały pr 
wszystkim najbiedniejszych i najbardziej opuszczonych, czj 
to ofiarnie i z miłością, niezależnie od narodowości czy — 
nia. Nawet gdy dom zakonny liczył 2—3 siostry, to i tak si 
chodziły do chorych z konieczności pojedynczo, mimo iż K 
tucje zakonne zabraniały takich praktyk. W większych dama 
opieką ambulatoryjną zajmowało się od 4—10 sióstr. Sio 
-ambulantki były zajęte posługą samarytańską tak w ciągu 
jak i w nocy. Były to tzw. czuwania nocne przy bardzo dę 
chorych, czy umierających. Wymagało to nie tylko ducha ofi; 
ności i poświęcenia, ale czasem nawet odwagi osobistej, 
zmuszone były niekiedy iść do chorego w nieznane miej 
Opatrzność Boża czuwała nad samarytankami i żadne więk 
nieszczęśda ich na ogół nie spotykały. Siostry-ambulanfki 
częściej same wyszukiwały chorych w danej miejscowości ,1 
też przyjmowały zgłoszenia od osób prywatnych. Większość 
biegów pielęgnacyjnych m.in. zastrzyki, bańki, opatrunki, 
świetlania, rwanie zębów, itp. siostry wykonywały w swo 
ambulantce w domu zakonnym. Zachowały się nieliczne sp 
wozdania z tego okresu przedstawiające schematycznie pr 
ambulatoryjną sióstr i». Poniższa tabela ilustruje nam to zag- 
nienie:

Tabela 1. Pielęgnacja chorych ambulatoryjna w Katowicach

Rok

ilo
ść

sió
st

r
ilo

ść
pi

elę
gn

.
ch

or
yc

h

wśród chorych 
było

ilość
czuwań

ka
to

l.

pr
ot

es
t.

Ży
dó

w

dz h

1937 1 6 5 1 — 66 30

1939 1 47 44 — 3 236 90

ilu chorym 
udziel, pomocy'

opa
trunki

520

inne 
żabi

86

165

w Archiwum Parafialne przy par. NMP w Katowicach (dalej sK 
APKat.) Sprawozdanie Sióstr Elżbietanek z Lecznicy św. Elz Dl, 
z roku 1937 i 1939. Potwierdzają to także sprawozdania powizytac 
kuratora ks. Josińskiego, znajdujące się w Archiwum Kurii Di'" 
nej w Katowicach z tychże lat (maszynopis).
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jjawet tam, gdzie siostry obsługiwały szpital lub inny zakład, 
zawsze znalazło się miejsce i czas, by chorym udzielać pomocy 
ambulatoryjnie.* 2»

Według schematyzmu naszego Zgromadzenia z roku 1926 w 
prowincji gnieźnieńsko-poznańskiej na 74 ówczesne domy zakon
ne, 47 placówek zajmowało się ambulantką. Brakuje tu 27 do
mów, w których siostry prowadziły szpitale i inne zakłady lecz
nicze. Wprawdzie schematyzm tego nie zaznacza wyraźnie, ale 
z kronik domowych sióstr i relacji ustnych wiadomo, że tego ro
dzaju działalność zawsze była21. W sprawozdaniu za rok 1927 
czytamy m. in. odnośnie ambulatoryjnej opieki następujące ze
stawienie: 22

w całym zgromadzeniu pielęgnowano chorych 79 154
odwiedzin dziennych było 305 875
nocnych czuwań było 97 760

we Wrocławiu pielęgnowano chorych 220
odwiedzin dziennych było 3 148
czuwań nocnych było 1 336

Z zachowanych bądź odtworzonych kronik domowych sióstr 
oraz ich własnych relacji wiadomo, że siostry-ambulantki udzie
lały pomocy chorym, biednym i potrzebującym bezinteresownie 
i bezpłatnie 23. Ludność miejscowa sama od siebie z wdzięczności 
za oddane przysługi chorym, obdarowywała siostry różnymi dara
mi w naturze. Bywało, że mała placówka sióstr, która nie miała 
żadnych dochodów, żyła tylko z ambulatoryjnego leczenia cho
rych. Ofiarność i poświęcenie sióstr nie było obojętnie przyjmo-

10 Chodzi tu o pisma dot. erygowania nowej placówki, bądź zaświad
czenia potwierdzane przez Kurię dla władz świeckich np. „Kurja Bi
skupia zaświadcza niniejszem, że Zgromadzenie SS. Elżbietanek jest 
instytucją dobroczynną, zajmującą się pracą charytatywną...”. Archi
wum Diecezjalne w Katowicach (dalej skrót: ADKat.) Zaświadczenie
2 dnia 3. III. 1932 r. sygn. VK VI 47/32 (maszynopis); Por. Śląska Bi
blioteka Naukowa w Katowicach, Dział Mikrofilmów, „Polonia”, 1929, 
nr 7, s. 8; Por. Archiwum Parafialne przy par. N. Serca Jezusowego 
w Gdańsku-Wrzeszczu (dalej skrót: APG-W), Kronika par. NSJ w 
Gdańsku-Wrzeszczu, rkps, rok 1936.

1 Archiwum Prowincjalne Elżbietanek we Wrocławiu (dalej skrót: 
APEWr.) Schematismus der Kongregation der Grauen Schwestern von 
“er heiligen Elisabeth, Breslau 1926 s. 168—200.

APEWr. Jahresbericht für 1927 des St. Joseph-Stiftes und des St. 
Joseph-Krankenhaus der Grauen Schwestern von der heiligen Eli
sabeth von Breslau, odbitka kserograficzna, s. 2.
p ĄAP Generalia... Sprawozdanie... rok 1925, s. 1; Por. Archiwum 
elżbietanek w Nowogrodźcu (dalej skrót: AENow.) Kronika z Nowo- 
|rodźca nad Kwisą, pow. Bolesławiec, rkps, rok 1935. Por. ADKat. 
Prawozdamie powizytacyjne kuratora ks. Josińskiego z roku 1934, rkps.
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wane przez ludność. Jeśli nawet początkowo spotykały się z 
kiem zrozumienia i nieufnością, to po pewnym czasie samary 
ską postawą zdobywały sobie ich serca, życzliwość, uznanie i 
czunek24. Dla lepszej skali porównawczej w zakresie ambr 
ryjmej pomocy chorym, zostanie przedstawiona poniżej tab 
która omawia to zagadnienie na podstawie danych z dwóch dom* 
elżbietańskich w  Świdnicy i Legnicy. Powstały one w tym sam\ 
czasie (1859) i posiadały szpitale. Jednocześnie poświęcały 
czasu chorym ambulatoryjnie 2S.
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Tabela 2. Ambulatoryjna pielęgnacja chorych 
w Świdnicy i Legnicy

lata
ogólna liczba 

chorych

1919 486
1920 425
1921 501
1922 336
1923 495
1924 511
1925 '445

286
462
208
206
200
271
233

315
245
360
195

372
318

262
133
83
76
88

143
115

w opiece,! 
pozosł.

Podkreślić należy też fakt, że na placówkach, gdzie były 
tale czy lecznice sióstr, ubodzy chorzy byli tam przyjmowa 
i leczeni bezpłatnie. Umieszczało się ich na oddziałach aż do ' 
leczenia. Nieraz to leczenie trwało kilka miesięcy, a niekiedy _ 
wet cały rok. Najwięcej było przyjmowanych chorych biedny, 
w okresie wielkiego bezrobocia w latach 1924—1925, 1931—193 
gdy nawet Kasy Chorych były puste 26.

24 Archiwum Prowincjalne Elżbietanek w Warszawie (dalej 
APEW-a) Kronika Domu Prowincjalnego w Warszawie, rkps, 
1927; APEWr. Kronika Domu Sióstr Emerytek św. Rafała we Wróci 
wiu, rkps, rok 1935; Archiwum Elżbietanek w Zbąszyniu (dalej 
AEZ), Kronika Sióstr w Zbąszyniu, rkps, rok 1936.

25 Dane do tabeli są zaczerpnięte z dwóch kronik: ze Świdnicy 
Legnicy. Zob. Archiwum Elżbietanek w Świdnicy (dalej skrót: A. 
Chronistische Nachrichten betreffend die „Grauen Schwestern’ 
Schweidnitz, rkps, rok 1919—1925; AEL Chronik der Filiale, rok 1! 
1925.

28 ADKat. Protokół spisany w dniu 30. XI. 1933 przez C. Stawi 
urz. p. I. U. Sk. w Katowicach p. dr. Kowalskim Wł. naczelnym i

117106
121
78
88 S

3
S
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Osobny rozdział dobroczynnej działalności Elżbietanek to udzie- 
• e p0mocy i sprawowanie opieki nad ubogimi i najbardziej 

l^trzebującymi. A jak należałoby to czynić, pisał ongiś w swej 
fc iążce bp Pelczar, który zalecał w stosunku do ubogich: „...od

pędzać ich w domach, badać położenie i potrzeby, udzielać im 
^ oich rad, wpływać roztropnie na ich poprawę, budzić w nich 
ducha religijnego, energię woli i chęć do pracy...” 27. Dalej pod
kreślał też, że „...wszelka dobroczynność winna wypływać z chrze
ścijańskiej’ miłości bliźniego jako z jedynie czystego i trwałego
źródła...” 28- ,

Zachowało się z tego okresu kilka sprawozdań dotyczących
opieki sióstr nad ubogimi i potrzebującymi. W jednym z nich, 
z roku 1925 czytamy: „...Zgromadzenie wedle sił i możności wspie
rało licznych ubogich datkami pieniężnymi i żywnością; nadto 
chorym i ubogim udzielono w ciągu roku 46 890 porcji obiadów, 
a na gwiazdkę otrzymało 200 ubogich odzież, żywność i zapomogę 
pieniężną...” 29. W następnym roku, według sprawozdania, liczba 
wydanych porcji zmniejszyła się (30 530), ale jak to zaznaczono 
w sprawozdaniu, w tzw. tanich kuchniach, które .siostry osobiście 
obsługiwały, wydano w r. 1926 w sumie 95 891 porcji30.

W sprawozdaniu z Zakładu św .. Elżbiety w Katowicach czyta
my, m. in.: „...w roku 1927 ubogim przychodzącym do Zakładu 
udzielono w ciągu roku 15 126 porcyj obiadów...” 31. Dla porów
nania inny dokument z tego roku informuje, że w całym Zgro
madzeniu w 1927 r. dla ubogich wydano 1 574 359 porcji32.

Wiadomo również z różnych dokumentów, nielicznie dotąd za
chowanych, że przy prawie wszystkich szpitalnych kuchniach 
istniało dożywianie dla rzeszy bezrobotnych i biednych, którym  
wydawano aż trzy razy dziennie ok. 300—400 porcji. W spra
wozdaniach powizytacyjnych z tego okresu zachowały się infor
macje o istnieniu kuchni bezpłatnych dla najbiedniejszych, lu
dowych, parafialnych tzw. miłosierdzae parafii33. Kuchnie te 
były obsługiwane przez nasze siostry, które z serdeczną troskli
wością odnosiły się do biednych i głodnych ludzi. O takiej kuchni 
parafialnej wspomina kronika sióstr w Poznaniu—Jeżyce, gdzie

rzem Zakładu św. Elżbiety, odpis w maszynopisie; AAP Generalia...
Sprawozdanie..., rok 1926. , . , T,  .27 S. J. P e lc z a r, Zarys dziejów miłosierdzia w Kościele Katolickim,
Kraków 1916 s. 239.

28 Tamże, s. 241.
28 AAP Generalia... Sprawozdanie..., rok 1925.
M AAP Generalia... Sprawozdanie..., rok 1926.
81 APKat Sprawozdanie Sióstr Elżbietanek, rok 1927 (maszynopis).
82 APEWr. Jahresbericht für 1927 des St. Joseph-Stiftes-, s. 2.
88 ADKat. Sprawozdanie powizytacyjne kuratora ks. Josinskiego z ro

ku 1934, rkps. Sprawozdanie wymienia funkcjonowanie takich kuchni 
w Goduli, Orzegowie i Czerwionce.
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[
ponadto organizowano dożywianie akademików. Czytamy w 
”'"Po 1 W0Jnie światowej... istniał Komitet Tanich K ,L , 
ktorego przyłączyli się ziemianie i zamożniejsza in tó W ? 6*’ 
g d">™ «*80 Komitetu po<l prz“ S c .w e m g S '” '
f :  'b°ra ” » - 10-0 wydawanie posiłków dla potrzebuiacydT' 
demikow na Jeżycach przez Siostry Elżbietanki 7 ,«™  ̂ ■

ssrar« s  rF i
wały bezinteresownie chorych i pomagały bieó^rm r  P eI!?g? 0'

Llbosa pljekła 18 bochenków chleba dla biednych- p rz^ ^ w a ■ 
lata gotowała potrawy dla biednych dzieci szkolnych To t l !  
£ ? £ £ f ^ d ^ y w a * »  codziennie w p o S t , 
rem potrawy... . Dla lepszego zrozumienia bardzo trudnej sytuacił 
materialnej ówczesnej ludności na ziemiach polskich może^osłu- i 
zyc obraz położenia pod tym względem na Dolnym Śląsku Ni’®
r S ^ / .is T o T t.”’ s*»i“ dz“ -  ... će zi£,
pienieżnei Ale 7°P aka?+ 1 zaządano natychmiastowej pomocy 
rek na J projektowanej początkowo sumy 240 000 ma-
rek na pomoc społeczną władze ministerialne (Prus Wschodnich! 
zatwierdziły jedynie 30 000 marek. Na opiekę zdrowotną z 280 000

£ “ ?  ŁT“ -f4000 marek"' Sl* * * C ó w a H l ,
nich npJ 7a n- • °^° ^y. mieszkań, a jeśli były, to panowała w 
pomogłv deri ^ P 183113-  • Jak z powyższego opisu wynika, nie
S T S ?  H ^ k0We-raP° y ° bardzo g™źnym  stanie nędzy Slą- ka. Nic dziwnego, ze tereny te stopniowo wyludniały się i gro-

. .̂ymari?I€ niektórym miejscowościom, np. taki stan przed- 
stawiała wówczas Pszczyna na Górnym Śląsku. Kiedy latem
któL t ny I?°lneg0 Ś13ska nawiedziła nieoczekiwana powódź, 
p, nie omin(? a „weneckiej Nysy”, wtedy dopiero zatwierdzono

”  Wyb“Ch “  światowej
Warto się jeszcze zatrzymać przy relacjach z kromki sióstr W 

Legnicy, które podają:„...1921 rok — Śląsk Górny przypadł Polsce,

« AEP-J Kronika Sióstr, rok 1924.
Wrocławyi 963*̂  ^ _ g Wletle dokumentów niemieckich z la t 1926—1939.

*• Tamże, s. 24.
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a Dolny Niemcom. Wzrosła drożyzna; jeśli dawniej funt masła 
kosztował 18 marek, obecnie kosztował 40 marek. ...Nędza bied
nych jest niewymowna; 1922 rok — żadnej poprawy sytuacji, 
drożyzna wzrosła; 1923 rok — codziennie trzeba było wydawać 
pieniądze, bo traciły tak szybko na wartości. 1 funt masła kosz
tuje 1300 marek, dlatego wydawano tylko 20—25 obiadów bied
nym... mięso jada się tylko w niedzielę, a w tygodniu jarzynę. 
Wydawało się w bilionach na żywność. 1928 rok — znowu sytua
cja gospodarcza się pogorszyła, drożyzna na nowo. Kasy Chorych 
puste...”. Na podstawie tejże kroniki z Legnicy została odtworzona 
poniższa tabela, która przedstawia w liczbach pomoc najbiedniej
szym udzielaną przez siostry w okresie od 1919—1925.

Tabela 3. Pomoc ubogim w Legnicy

Rok Porcje Pieniądze Inne zapomogi

1919 950 600 3 pierzyny, 6 sukni
1920 1460

1
550 bielizna pościelowa, 

6 sukni
1921 1110 700 8 sukni
1922
1923

30
5580

1150
1,5 bilionów

1 pierzyna, 5 sukni

1924 902 504 pierzyny, bielizna, 
ubrania

1925 7871 310 pierzyny, bielizna, 
ubrania

Oprócz wymienionych form niesienia pomocy biednym i po- 
rzebującym przez nasze siostry, innym rodzajem wsparcia by- 
0 Przyjmowanie ich przy furcie zakonnej. Bardzo ciekawie i su

gestywnie opisuje to jeden z autorów tymi słowami: „...W kla
sztorach Szarych Sióstr istnieje jeszcze duch Św. Elżbiety z Tu
ryngii. Przekroczy się w południe około czasu obiadowego furtę 

asztorną we Wrocławiu, zauważy się osobliwy obraz. Grupa 
ynędzniałych, chorych i bladych mężczyzn i kobiet, bladych 
ę znych dzieci, włóczęgów i bezrobotnych, stoją ze swoimi na- 
yniami i miskami na straży, aż furta się otworzy i siostry z 

^ymiącą zupą w drzwiach się ukażą, aby wszystkich tych głod- 
y . biedaków nakarmić. Zwyczaj, który nawet sroga wojna ze 

°uni brakami nie zdołała zahamować. Wydaje się, jakoby się 
°wiek znalazł w zamku na Wartburgu, gdzie Elżbieta rów-
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nież się udawała pomiędzy swoich głodnych i otwierała 
lerze...” 37. Tak przyjmowano biednych i potrzebujących* 
wszystkich elżbietańskich domach na ziemiach polskich, 
historycznie rzecz' biorąc, najwięcej ucierpiały nędzy i ni* 
statku. Tym się tłumaczy m. in. ta ogromna fala emigracji 
skiej do krajów europejskich i zamorskich. Siostry widać 
brze rozumiały ówczesne potrzeby społeczne i umiały na 
praktycznie odpowiedzieć.

W zakres dobroczynnej działalności nasizych sióstr w tym 
sie weszła również opieka nad starcami. Byli to ludzie 
wiekiem, zarówno kobiety jak i mężczyźni, którzy często 
rowani potrzebowali stałej opieki pielęgniarskiej. Pisał o t 
biskup Pelczar słowami: „...biednym starcom i kalekom zaj 
się spokojny kącik w domach przytułku...” 38. Były to zakł“ 
o różnych nazwach — przytuliska, przytułki, domy starców i 
lek, itp. Oprócz ludzi opuszczonych, czasem przez najbliższą 
dzinę, pozostawali tu nieuleczalnie chorzy lub o przewlekły 
chorobach, a nawet ludzie cierpiący na pewne schorzenia 
ehiczne z powodu starości. W domach tych siostry pracowały 
ogromnym oddaniem i poświęceniem, niosąc nie tylko po 
zewnętrzną, ale pociechę, radość, ufność w obliczu długotr 
łej choroby, pogodzenie się z wolą Bożą w obliczu śmierci 
pokój wewnętrzny, którego ludzie starsi tak bardzo potr 
ją na codzień. W niejednym wypadku siostry utrzymywały 
ku ludzi starszych pozostających bez żadnej opieki, przy sw 
domach zakonnych, ponieważ brakowało już miejsc w przy 
kach dla starców. W okresie od' 1919—1926 Elżbietanki pro 
dziły na ziemiach polskich kilka takich domów-przytułków, 
one: 39

37 J. H. S c h ü t z ,  Das Segensreiche Wirken der Orden und K» 
gregationen der katholischen Kirche in Deutschland samt Ordenstra. 
tenbildern, Paderborn 1926, Bd 1 s. 223—224. Tekst tłumaczony 
polski w maszynopisie.

38 P e l c z a r ,  Zarys dziejów miłosierdzia, s. 239.
38 APEWr. Schematismus der Kongregation der Grauen Schwe

s. 168—200. Ze schematyzmu wynika, że w Bydgoszczy istniało
jedyne Schronisko dla niewidomych, w Gnieźnie — Zakład dla 
emerytów, a w Grudziądzu siostry prowadziły Miejski dom stâ  
i kalek; Por. ADKat. Sprawozdanie Sióstr Elżbietanek rok 1? 
sprawozdaniu tym jest zaznaczony Rychtal jako placówka
śląskiej do roku 1927, natomiast schematyzm zgromadzeniowy z
1926 umieścił Rychtal w prow. gnieźnieńsko-poznańskiej, co ]est_ 
dziej prawdopodobne; APEP Wykaz: Prowincja Gnieźnieńsko-"
ska, rok 1926; Warunki pracy wśród starców opisują ponadto
domowe sióstr, m. in. z Pucka, Przechlewa, Strzeblowa i Zachom

ks.

?
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prow. Gnieźn.-Poznańska Prow. Polako-Śląska

Grudziądz, Ostrów Wlkp, Tychy, Rychtal
Powidz, Wyrzysk, Puok,
Poznań-Zagórze, Gniezno,
Kamień Pom., Starogard Gd.,
Nietrzanów, Bydgoszcz

Inną formą działalności dobroczynnej sióstr były różne zakłady 
dla dzieci pod nazwą sierocińców, w których przebywały dzieci 
nie mające rodziców. Siostry prowadziły także tzw. schroniska, 
później nazywane przystaniami dla dziewcząt pracujących, moral- 
mię zagrożonych. W sumie w polskich prowincjach było takich 
zakładów dla dzieci i dziewcząt starszych 11, z czego 1 na Śląs
ku Górnym, reszta na Pomorzu i w Wielkopolsce 4°.

Praca w przytułkach i sierocińcach, czy przystaniach i  schro
niskach nie była łatwa, nieraz nawet bardzo uciążliwa. Wspo
minają o tym zapiski kronikarskie sióstr tego okresu. Mimo te
go siostry rozumiały, że tego rodzaju pomoc społeczeństwu jest 
w tym czasie konieczna i potrzebna. Było to swego rodzaju wła
ściwe odczytywanie znaków czasu tamtej doby. Ze sprawozda
nia za rok 1934 dowiadujemy się, że siostry miały w stałej opie
ce: 814 starców w przytuliskach, 542 sieroty w schroniskach i 
sierocińcach i 6 księży emerytów. Sprawozdanie to dotyczy 
przemianowanej już w tym czasie prow. pozn.-gnieźnieńskiej na 
wielkopolsko-pomorską 41 * * * *.

W okresie międzywojennym 1919—1938 w Polsce, dość palą
cą kwestią była troska o matkę i dziecko ze względu na bardzo 
wysoką śmiertelność niemowląt, która w r. 1934 wynosiła 14,4%; 
w dwa lata później na zjeździe lekarzy podano do publicznej wia
domości, że najbardziej zagrożone pod tym względem jest Woje
wództwo Śląskie. Poniższa tabela zilustruje dokładniej ten stan 
rzeczy 42

10 APEWr. Schematismus der Kongregation der Grauen Schwestern,
s- 168—200.

41 AAP Generalia... Sprawozdanie z działalności Sióstr z Prow. Wiel- 
Kopolsko-Pomorskiej za rok 1934, s. 1.
, K. S ę c z y k, Co każdy wiedzieć powinien o stacjach opieki nlmat- 
t n-* dzieckiem, Katowice 1938 s. 4—5. W tabeli wymieniono celowo 
yiko te miejscowości, gdzie w owym czasie były domy zakonne Elż- 
etanek. Ponadto podkreślone są 2 miejscowości, w których wtedy 

r ™ały stacje opieki n/matką i dzieckiem prowadzone przez siostry — 
“hula i Gorzyce k. Wodzisławia.
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Tabela 4. Stan umieralności niemowląt w Woj. Śląskim

Miejscowość zalud.
urodzonych 

nie- 
żywożywo

zmar
ło ido 

1 roku

Katowice 127 044 2109 62 337 15 9 ■ Ą
Lubliniec 8 512 337 9 40 12,7Tychy 9 153 306 3 43 14 t lWodzisław Sl. 4 942 144 2 15 14,1

Czerwionka 5 099 132 3 18 13,6Godula 8 310 259 11 40 15,4 - '* Jjl
■ Ą

Orzegów 9 871 291 1 67 23 i
Ruda Sl. 22 201 239 5 70 29,2 iiM

-
Jeśli się weźmie pod uwagę, że na 100 niemowląt przeciętna u|| 
mieralność w Polsce w 1935 r. wynosiła 12,7 a na Śląsku 14,7 W  
to całkiem wyraźnie widać, że Śląsk stał poniżej przeciętnej nor* 
my. Dlatego rząd bardzo propagował wówczas organizowanie siei 
ci stacji opieki nad matką i dzieckiem, gdyż „...zdrowie społeczeA-' 
stwa jest podwaliną mocy państwa...” 43. Inny autor rozprawy n 
powyższy temat dodaje: „...chcąc zwalczać śmiertelność niemowlę 
należy przede wszystkim zachować dla dziecka w zdrowiu mat*' 
kę...” 44. Zakładane stacje opieki nad matką i dzieckiem były ob|| 
sługiwane przez lekarza z pomocą pielęgniarki. Jak na wari 
Polski międzywojennej, nie było możliwości zapewnienia funkcjo*’: 
nowania odpowiedniej ilości stacji, dlatego się mogły do tej akcf 
włączyć również zgromadzenia zakonne. Ponieważ brak było le 
karzy, bardzo często stację obsługiwała tylko pielęgniarka, któ-| 
ra musiała posiadać jednakże pewne ku temu walory i kwalifi-: 
kacje 45. Siostry Elżbietanki na ziemiach polskich prowadziły kil-J 
ka takich stacji. W prowincji wielkopolsko-pomorskiej istniały^ 
wtenczas 2 stacje — w Tarpnie i Lesznie. W sprawozdaniu z I93̂ ra 
r. dotyczącym tejże prowincji, czytamy m. in. kilka szczegółów  ̂
na temat tej pracy:

43 Tamże, s. 6.
44 Wł. S z e n a j c h ,  Myśli przewodnie o organizacji opieki ntdzh 

w Polsce, Warszawa 1945 s. 15.
45 S ę c z y k, Co każdy wiedzieć powinien, s. 9. „...p ielęgniarka 

takiej stacji cieszyć się powinna powszechnym zaufaniem matek... JJ1 
si być kobietą o wysokich walorach i wielkim takcie... Konieczna j 
fachowa wiedza z zapałem do pracy i zrozumienie swojego spot 
go zadania...”; Por. S z e j n a c h ,  Myśli przewodnie, s. 23.

[17]
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ilość zgłoszonych dzieci 775
siostry dokonały przysług i różnych zabiegów 2309 
odwiedzin agitacyjnych i domowych 2675 
wydano mleka i mieszanek 13 099 litrów

Ma Śląsku Górnym działała taka stacja w Goduli 46. Oprócz sta
cji siostry prowadziły także żłobki dla niemowląt, gdyż wiele ma
tek z powodu.trudnych warunków materialnych było zmuszonych 
oóiść do pracy. Było takich żłobków w okresie międzywojennym 
^ tery _ w Lesznie, Grudziądzu, Starogardzie Gd., Toruniu. We
dług sprawozdania z 1934 r. na stałej opiece sióstr było 131 nie
mowląt46 47 48 *. W roku 1939 siostry prowadziły dwa żłobki — w Śre
mie i Chełmży. Tuż przed wybuchem II wojny światowej w 1939 
r. ss. Elżbietanki prowadziły siedem stacji opieki nad matką i 
dzieckiem a mianowicie w Tarpnie, Sępólnie, Ostrowie, Opale
nicy, Grudziądzu, Brześciu Kujawskim, Goduli na Śląsku.

Ściśle związane z istnieniem stacji opieki n/matką i dzieckiem 
oraz żłobków, były tzw. kuchnie mleczne, które też zwano „pun
ktami lub kroplami mleka”. Dostarczały one biednym i niezamo
żnym dobrego mleka za opłatą jak nijniższą lub bezpłatnie. By-' 
ło to przeważnie mleko butelkowe — pełne półpełne, pastery
zowane oraz różne mieszanki odżywcze.

Kuchnie mleczne uzupełniały stacje opieki n/matką i dzieckiem 
do pełnego zakresu jej działania. Obliczając ilość mieszkańców 
ówczesnego np. Śląska, samych stacji powinno być 70, a było tyl
ko 42; zaś kuchni mlecznych było tylko 12 48. Kuchnie te były 
organizowane zarówno na koszt państwa, jak i na koszt zgro
madzenia. Elżbietanki polskie prowadziły takie kuchnie mlecz
ne na Pomorzu w Tarpnie i Grudziądzu oraz na Śląsku w Go
duli.
i Istotnym akcentem dobroczynnej działalności naszych sióstr by
ło szeroko pojęte oddziaływanie duchowe na otoczenie i pod
opiecznych. Charakterystyczna jest wypowiedź jednego z histo
ryków współczesnych, który m. in. pisze: „Jedną z najważniej
szych zasad pracy charytatywnej w miastach to umiejętne na
stawienie jej na zwalczanie tak bardzo rozpowszechnionej w 
środowiskach miejskich nędzy moralnej... Na terenach nędzy 
miejskiej znajdą dusze... zgorzkniałe, pełne nienawiści do oto
czenia... znajdą tam dzieci nie ochrzczone, małżeństwa dzikie, lu
dzi bez elementarnych znajomości prawd wiary...” 49. Niewiele 
przesadził tu autor, ponieważ ogromna nędza materialna ludności,

46 ADKat. Sprawozdanie powizytacyjne, rok 1934.
47 AAP Generalia... Sprawozdanie..., rok 1934.
48 S ę c z y k, Co każdy wiedzieć powinien, s. 14—15.
48 W. M y s ł e k, Kościół katolicki w Polsce w latach 1918—1939, (Za- 

rys historyczny), Warszawa 1966 s. 192, 199.
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inflacja i kryzysy oraz bezrobocie, a później wojna światowa i 
tragiczne skutki i wiele innych czynników społecznych, zaha,» 
wało rozwój duchowy i poważnie obniżyło morale społeczeńst 
Dlatego ofiarna praca sióstr na tak wielu odcinkach dobroć 
nej działalności miała ogromny wpływ na podniesienie sie 
ziomu życia religijnego i duchowego ogółu. Chodziło tu nie -  
ko o typowe nawrócenia po wielu latach zaniedbania pod tv -  
względem, ale pozyskanie dla Kościoła nawet ateistów so_ 
mały wpływ na podniesienie się tego poziomu miały różne > 
sługi duchowe udzielane chorym i biednym przez siostry1 
chrzty, sakramenty namaszczenia chorych, spowiedź, rzadziej 
by. W jednym ze sprawozdań prowincji śląskiej tuż przed wy
buchem wojny w 1939 roku czytamy dwie rubryki, które wvneŁ 
niły pewne cyfry:

wdrożenie do posługi duchowej dla chorych — 123 osób
wdrożenie do Spowiedzi Wielkanocnej — 1332 osoby 

To są tylko liczby, które mówią jak bardzo wielki był wpł 
sióstr na otoczenie. W niejednym wypadku godziły między 
bą skłócone małżeństwa, albo rozbite doprowadzały do jedno- 
Ich zbawienny pod tym względem wpływ poświadczają wiel 
rakie źródła 5b Trudno wyliczyć jeszcze inne formy ich różnorod
nej działalności dobroczynnej, które nie są uchwytne w źród
łach.

Reasumując działalność dobroczynną Sióstr Elżbietanek okr; 
międzywojennego w Polsce należy jeszcze podkreślić spra, 
przygotowania zawodowego sióstr. Wiadomo, że większość wst, 
pujących do zgromadzenia sióstr miała w tym czasie wykształci 
nie podstawowe, rzadziej gimnazjalne, zwłaszcza tuż po wojn 
W tej sytuacji zgromadzenie nasze we własnym zakresie szkol 
i przygotowywało do przyszłej działalności na rzecz chorych 
biednych. Dla stworzenia zaplecza w tym względzie, postulan 
i nowicjuszki odbywały regularne szkolenie z zakresu pielęgniarz 
stwa i hiegieny. Często takie wykłady prowadzili lekarze z po
bliskich szpitali, które należały do zgromadzenia. Wykładowcy 
ci nie tylko uczyli młodzież zakonną pewnych umiejętności, 
wpajali umiłowanie do zawodu pielęgniarskiego i wykazania _ 
pewnymi zaletami. W kronice domu w Katowicach czytamy te 
taki fragment: „...rozpoczął się pierwszy kurs nauki pielęgn®

60 Archiwum Elżbietanek w Żarach (dalej skrót: AEŻar.) Kronika 
mu Zakonnego Sióstr w Żarach, rkps, rok 1933; Por. APEKat. Aa. 
wum Prowincjalne Elżbietanek w Katowicach Kronika Domu, s. 40.

51 APEP, Wypowiedzi (pisemne) byłej Mistrzyni nowicjatu S. Met 
Madej, rkps, w której m. in. czytamy: „...Poza pielęgnowaniem mb
siostry często okazję do spełniania apostolstwa duchowego, jak: uxnî ; 
jętne zachęcanie chorych do Sakramentów św., pojednania powaśn 
nych małżeństw, nawracanie grzeszników i podupadłych dziewcząt...

[19]
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‘a chorych, 8 nowiejuszek i 10 postulantek bierze w nim 
^dział. Pan radca dr Runtze zagaił pierwszą lekcję ładną religij- 
U pouczającą mową ...siostra, która poświęca się pielęgnowaniu 
Chorych musi być religijną, pobożną, ma posiadać czyste serce, 

uprzejmą lecz nie poufałą, pełna ofiary i poświęcenia, ma 
r iłować nad chorym i z nim się mile obchodzić...” * 51 52. Takie 

«¡kolenie najmłodszych członkiń zgromadzenia praktykowano z 
zasady w większych domach zakonnych. Wielkim sukcesem w 
tvm zakresie było otwarcie Szkoły Pielęgniarskiej w Poznaniu 
przy szpitalu, w roku 1920; kierowała nią Elżbietanka S. Don- 
wina Domagalska. Była to 2-letnia szkoła na prawach państwo
wych. W latach 1920—1929 ukończyło tę szkołę w sumie 512 sióstr 
z całej niemal Polski. Starania o otwarcie podobnej szkoły pro
wadziła, niestety bez skutku, prowincja śląska; nie zgodził się 
na jej otwarcie Wydział Zdrowia Publicznego w Katowicach. W 
latach 1936—1939 istniała Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa, któ
rą ukończyło kilka Elżbietanek. Poza tym organizowane były 
Kursy Higieny w Warszawie, które też ukończyło kilka naszych 
sióstr. Widać więc z tego, że władze zakonne były szczerze za
troskane o odpowiedni poziom zawodowy sióstr w zakresie pie
lęgniarstwa. .

Reasumując działalność dobroczynną Sióstr Elżbietanek pols
kich w okresie międzywojennym 1914—1938 można stwierdzić og
romny dynamizm i różnorodność form niesienia pomocy  ̂ cho
rym, biednym i potrzebującym. Główne założenia i szczegółowy 
cel Zgromadzenia na przestrzeni tych lat były konsekwetnie rea
lizowane. Całokształt warunków gospodarczych i społecznych Pol
ski międzywojennej wymagał od zakonnic otwartej postawy na 
potrzeby społeczeństwa. Państwo nie było jeszcze wtedy w sta
nie zapewnić właściwej opieki społecznej na skalę ogólnonarodo
wą. Toteż polskie Elżbietanki, mimo własnych trudności, umiały 
stanąć na wysokości zadania i służyć ludziom w każdej niemal 
potrzebie. Dlatego ich działalność dobroczynna spotykała się z 
aprobatą czynników państwowych i akceptacją społeczeństwa. 
Tymczasem pod koniec lat 30-tych na horyzoncie zbożnego dzieła 
samarytańskiej posługi jawią się symptomy zapowiadającej się 
katastrofy wrześniowej w 1939 roku; II wojna światowa doko
nała zasadniczego przełomu we wspólnocie elżbietańskiej i na
dała inny charakter działalności dobroczynnej naszych sióstr.

III. DRUGA WOJNA ŚWIATOWA 1939—1945

Drugim, bolesnym wstrząsem dla narodu polskiego po latach 
niewoli, była rozpętana 1 września 1939 roku II wojna świato-

(2 APEKat. Kronika Domu, s. 39.
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wa, która po 6-letnich zmaganiach zamieniła nasz kraj w 
zgliszcza. Niemiecki szowinizm dążył konsekwentnie do 
nego wynarodowienia Polaków i totalnej likwidacji Kościoła 
toliokiego; Kościół bowiem stanowił największą przeszkodę w 
alizacji powyższego celu. Potwierdził te niemieckie tendencje 
stosunku do narodu polskiego jeden z niemieckich historyków 
po wojnie, stwierdzając dobitnie: „...Naród polski ma być p 
pomocy terroru, pracy przymusowej, wywłaszczenia, pauper 
cji i bezprawia zamieniony na bezwolną masę...” 53. Ściśle z 
darzeniami wojennymi związane były losy sióstr Elżbietanek 
skich prowincji. Wojna wyznaczyła siostrom nową rzeczywist 
Przede wszystkim nastąpiły, tak jak w wypadku osób cywilny 
masowe wysiedlania z własnych domów zakonnych, a następ 
ich zupełne rozproszenie. Ma się tu na myśli to, że siostry, 
uniknąć aresztowania i wysłania do obozu, masowo wyjeżdża 
do swoich domów rodzinnych. W większych miastach udawały 
do znajomych, życzliwych osób prywatnych i najmowały się 
pracy domowej. W czasie okupacji wiele sióstr w ten sposób p 
cowało w niemieckich rodzinach jako pomoc domowa lub w 
rakterze opiekunek dzieci. Rozproszenie i wyjazdy sióstr na 
piły na samym początku wojny, jesienią 1939 roku; praktyc 
każdy dom zakonny to przeżył.54 W tym czasie prowincja wiel 
polsko-pomorska liczyła 894 siostry na 106 placówkach, a 
sko-śląska 191 sióstr na 10 placówkach5S.

Z chwilą rozpoczęcia wojny zmienił się charakter i formy 
łalności dobroczynnej naszych sióstr. Przede wszystkim ze wzg 
du na wielką ilość rannych żołnierzy, niezależnie od narodow * 64

118 E. Me y e r ,  O przedstawieniu stosunków polsko-niemieckich w 
czaniu historii, Poznań 1959, s. 26, maszynopis powiel.

64 J. G r u s z e c k i ,  Kościół w Polsce podczas okupacji, „Chr 
janin w świecie”, 1978 nr 66 s. 7. Na potwierdzenie tego faktu 
my m. in. „...władze policyjne wszczęły z całą brutalnością, w s: 
gólności na Pomorzu i w Poznańskiem niesłychane prześladowanie 
ścioła. Ofiarą ich w pierwszym rzędzie padli księża parafialni, a 
stępnie członkowie kapituł, profesorowie seminariów duchownych, 
cownicy Kurii, członkowie zakonów... życie kościelne już przy 
roku 1939 i na początku 1940 uległo zupełnej dezorganizacji. Zaik 
rozwiązano...”; Por. A. P r a w d z i e ,  Hitlerowski obóz dla sióstr 
konnych, „Chrześcijanin w świecie” 1978 nr 66 s. 24—25. Dla ud 
mentowania nowych stosunków w Polsce odnośnie Kościoła 
kiego niemieckie władze w 1940 r. opracowały tzw. „Program 
nastu Punktów”, w którym pkt 11 brzmiał: „Wszystkie zakłady 
gijne i stowarzyszenia zakonne podlegają rozwiązaniu, ponieważ 
sprzeczne z niemieckim pojęciem o moralności i z polityką narodow 
ściową”; Por. K. Ś m i g i e l ,  Kościół katolicki w tzw. Okręgu Wo 
1939—1945, Lublin 1979 s. 102,

55 APEP, Inauguracja Roku Jubileuszowego w Prow. Poznans' 
Poznań 1978, s. 1, maszynopis; APEW-a Kronika Domu, rok 1 
APEKat. Kronika Domu, s. 65.
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43. Pacjenci szpitala w Lubaniu z siostram i E lżbietankam i w czasie 
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44. K onw ent sióstr E lżbietanek w Lubaniu w 1933 r.
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47. Siostra pielęgniarka zmienia opatrunek chorej staruszce.

43. Siostra Borgia Pruchnik.
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opiekowały się nimi w szpitalach woj.sko- 
pielęgnowały w chorobie, ale także uffcrad- 

W '“ ' anŻYwiały zwłaszcza jeńców wojennych, którzy niejedno- 
kie® J aZywali za to wielką wdzięczność siostrom. Według ob- 
krot" c7acunkowych około 1000 Elżbietanek było zatrudnionych 
liczeń " ł w czasie trwania wojny i okupacji.56 Domy zakon- 
w SZP-qtr które ocalały, zostały w miarę możliwości praystoso- 
n€ 5 nielesnacji rannych i chorych zarówno wojskowych, ja k  
wf n?nościP cywilnej. Dotkliwą sprawą w czasie wojny były rożne 
1. ' inbv zakaźne, które dziesiątkowały ludność polską. Były to 
CS e  w szysikii epidemie tyfusu. Brak opieki lekapste, w 
PrzeT okupacji głód i poniewierka — dopełniały reszty. W ta- 

ciSkich chwiłach nie brakło Elżbietanki, która mimo nie
bezpieczeństwa zarażenia się, spieszyła nie tylko z pomocą pie- 
i trniarską lecz przynosiła znękanym ludziom pożywienie albo 
S a  pociechy i otuchy. Często siostry nie miały serca opuście 
mieisca gdzie np. grasowała epidemia, tylko dobrowolnie i ofiar- 
T e ‘S i k a ł y  sieS opuszczonymi chorymi. Dotyczyło to zwlasz- 
cza ludności śląskiej, która przechodziła ciężkie koleje losu, zwła
szcza po wojnie 57. Praca w tych warunkach sprawiała, ze siostry 
bywały śmiertelnie znużone i zmęczone, gdyż żadna pora dma 
i nocy7 nie mogła być czasem odpoczynku w obliczu tylu codzien
nych potrzeb ludzi chorych i biednych. Nie było mowy o oszczę
dzaniu swoich sił, gdyż wiele ludzi czekało na pomoc. Okupacja 
hitlerowska boleśnie dotknęła nasze siostry, które zaraz na po
czątku wojny w większości znalazły się w obozie pracy dla za
konnic w Bojanowie (obecnie woj. leszczyńskie), zlikwidowanym 
dopiero po wojnie w 1945 roku. Był to dawny zakład popraw
czy, położony w ładnej, lesistej okolicy, w pobliżu miejscowości 
Bojanowo. Specjalnym zarządzeniem niemieckie władze okupa
cyjne z miejsca zabroniły siostrom noszenia stroju zakonnego. 
Mimo licznych sprzeciwów, musiały siostry odtąd nosie strój 
świecki. Ilość sióstr w obozie była niestała; ogólna liczba waha
ła się w granicach 250—300, z czego ok. 200 było samych Elżbie
tanek 58.

M AiPEWr. 125 lat istnienia Zgromadzenia Szarych Sióstr św. Elżbiety
(Elżbietanek) 217 września 1842—1967, s. 98 a maszynopis. okałne

57 Archiwum Diecezjalne w Opolu (dalej skrót: ADO) Akta Lokalne
Ogólne _ Elżbietanki List sióstr z Bieńkowie do Kuru z 14. U. 41 •>
4 s ,!..Tę S ę  nie chcieliśmy opuścić bo jest «  “  
W*. O lekarza z miasta jest bardzo trudno. Pô ĉ  ^ ^ ¿ , ^ eta- Wszystkie <riłv dokładałyśmy...”; Por. Archiwum Prowincjalne Elżbieta 
* *  w Nysie, (dalej skrót APEN), Kronika Domu Prowmcjamego w Ny: 
fe. rkps, rok 1945. Przy tej dacie znajduje się notatka. „„Wybuchł ty 
fu's, masę ludzi zachorowało, w tym ,17 sióstr, z czego 3 zma y „ . .

58 Archiwum Elżbietanek w Bojanowie (dalej skrót. AEBoj.) Kromka

*  — Nasza przeszłość t. 55

cl .nVi
siostry pielęgniarki 

Tuta i nie tylko
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Zajęcia sióstr, zgodnie z regulaminem, trwały z małymi n J H  
wła™ le eały dzi«ń. Była to przede w s z y s tk iiT S rS B  

polu, ogrodzie i w obrębie samego obozu. Po jakimś czasi« * 1  
ozęły do Bojanowa przyjeżdżać Niemki, które wybierały j f t  
co silniejsze i zdrowsze siostry do domów na „służące”. PoczatuT 
wo siostry dobrowolnie się zgłaszały, by mieć okazję w y d o i ł  
się z obozu, dopoki nie zdarzył się przykry wypadek 59 o d s t o i  

te M  tyle, że prtem w y j S f y
które zostały do tego zmuszone. ^ jjfl
knW “b°Zie-SiOStry traktowane były jak więźniarki i musiały d j  
ko pracować na swoje utrzymanie, niezależnie od wieku czy hJ I  
zdrowia, pod nadzorem niemieckich strażników. Najcięższa 
praca w polu, toteż tylko zdrowe i odporne siostry umiały ?C 
wykonywać. Wysyłano siostry najczęściej do obrabiania pola okS  
hcznych dworów Jak to w praktyce wyglądało, może ^ £ 8  
zyc mniejsza relacja, którą warto przytoczyć «o: „Pewnego r J

^ v H  iy  prZ/ jeChał °fiCer inwalida- któremu w uznaniu « « 3  p y zielono duży majątek rolny. Sam powoził, załadował rotootl
S i  r l  Wt ? n°janką ZUpełnie bez ^  ¿ ^ a P ó z"! SM
l i i i  l  m af °  rWaC buraki Pa,stewne, ale siostrom n ie t a n i  
żadnych narzędzi, wyrywały buraki z twardego gruntu gołymrf
J - ? r - \ Był° chł°dn° ’ drżały z zimna 1 głodu- A  ..pan dzie*H| poganiał, zrazu obrzucał je niewybrednymi wyzwiskami, a w końlf
cu zamachnął się pejczem! Wówczas jedna siostra elżbietanki 
krzyknęła: Nacht schlagen!” (nie bić!). Wiadomo, że język n iel 
mięcia rozbrajał Niemców z punktu. Wywiązał się dialog, z któli 
rego dla obu stron wynikło poznanie prawdy o sytuacji sióstr. Otóż! 
temu oficerowi powiedziano, że „te kobiety to są wyrzutki społe-l 
ozenstwa,  ̂prostytutki”, słowem, że są „arbeitsschau — nie chcą! 
pracować . Oficer., zawstydził się. Zarządził przerwę w pracy, na-jj 

aza przynieść z dworu zupę, po tym posiłku bardzo grzeczny]! 
i wyraźnie stropiony, odwiózł siostry do obozu, ale już wymoti 
szczonym słomą wozem. Może coś ponadto zrozumiał”.

Nie miały okazji nasze siostry pomagać okolicznej ludności W 

uc u swych Matek Założycielek; nadto surowe sankcje ze stro
ny władz okupacyjnych miały zapobiec wszelkim próbom rozwi
nięcia jakiejkolwiek filantropijnej ich działalności. Służyły przeto 
z prawdziwie siostrzaną miłością swym współsiostrom w chorobie*

Sióstr z Bo jamowa, , rkps, rok 1939; Por. P r a w d z i e ,  Hitlerowski obóz,

Tamże, s. 28, „...Jedna z sióstr elżbietanek dostała się do Wrocła- 
''f a’ naprzeciw klasztoru swego zgromadzenia, widziała siostry prze? 
oKno. Chcąc się z nimi porozumieć bodaj listownie, bo jej nie P«?
n5X°^0’-j nar ała Została Przyłapana, Niemiec zbił ją tak, “uszkodził zęby i odesłał ją z powrotem do Bojanowa...”.

Tamże, cyt. za s. 36.
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. • ; wszelkiej niedoli. Mimo obozowych, trudnych warunków,
zorganizowały praktyki religijne, bowiem tylko modlit- 

siostry cie v̂ewnętrzne mogły podtrzymać je na duchu i dodać sił 
wa 1 Złrwania. Mogły też siostry uczestniczyć we Mszy sw. raz 
d° b o d n ia  a pewna autorka dodaje na ten temat: „Od pierw- 
W ^chwili ’przybycia energiczniejsze siostry przemycały Komu- 
SZ6J świętą. Uporządkowano komórkę, z paczek zrobiono ołtarzyk 
nlvi plonv czystymi chustkami. Konsekrowane hostie dzielono na 
Z3S , zki” si Wiele się też siostry modliły, zwłaszcza wspólnie, 
7 m S y  różaniec, śpiewały godzinki o NMP organizowały ma- 
•owe nabożeństwa, itp. Modlitwy brewiarzowe i medytacje mogły
„mktyikować tylko po kryjomu. . ,
P Wspominając tamte czasy, siostry z miłym wzruszeniem p 
kreślały ducha prawdziwie Bożej miłości w obliczu wspólnie po
noszonych trudów czasu wojennego we wzajemnej tolerancji i po
szanowaniu. Dla pamięci przyszłych pokoleń zakonnych warto 
wiedzieć, że w sumie w obozie zakończyło swe życie 7 sióstr El 
żbietanek82. Obóz pracy w Bojanowie stanowi piękną kar ę 
historii naszego Zgromadzenia, które w zmienionych ! bar z 
trudnych warunkach życiowych z elzbietanską prostotą i b 
interesowną miłością było żywym wcieleniem cnoty miłości bi: z
nieao swei św. Patronki. _,

Natomiast siostry przymusowo wysiedlone z własnych domo _ 
zakonnych, w wielu wypadkach wracały do swoich miejscowości 
„na cywila” i potajemnie; z narażeniem życia, chodziły P° d 
mach pielęgnując chorych, opatrując rannych, udzielając doraz 
naj pomocy ludziom cierpiącym na różne dolegliwości, wspoma
gając na wszelki możliwy sposób biednych i opuszczonyc • 
cięż w tym czasie brakowało lekarzy, lekarstw, a je na 
docierały wszędzie, gdzie się dało i musiały nieraz po ejmowac 
trudne decyzje na własną odpowiedzialność, aby ty o mesc g 
cierpiącym. Jak to czasami wyglądało praktycznie, opowiada 
relacji jedna z sióstr: „...Pielęgnowałyśmy chorych we własnych 
mieszkaniach Niemców i Polaków. Ponieważ niemieccy lęka 
leczyli chorych Niemców, siostry musiały byc dla chorych Pol - 
ków pielęgniarkami i lekarzami. Recepty wypisywane dla Niem
ców, były powtarzane, dublowane przez polskich aptekarzy i mo
żna było pacjenta wyleczyć na tę samą chorobę. Pan og ogo 
sławił i pomagał... bo jakiekolwiek lekarstwo dałyśmy zawsze 
ono było skuteczne i prawie wszyscy chorzy wyz rowie i, za co 
nam byli wdzięczni...” 63-

M Tamże, s. 38; Por. K. S m i g i e 1, Kościół katolicki, s. 103.
“ P r a w d z i e ,  Hitlerowski obóz, s. 39. . AFRvrn Rela-88 Archiwum Elżbietanek w Bydgoszczy (dalej skrót. AEByd.) Keia 

°Ja (pisemna) S. Straszewskiej z 1969 roku, rkps.
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Kroniki domowe sióstr bardzo szczegółowo opisują nieraz 
ne trudności, jakie siostry napotykały spiesząc z pomocą chc 
i biednym. Z tych opisów wynika też, jak siostry wykorzystyw 
najmniejszą okazję, by nieść ulgę w cierpieniach, zachęcać 
wytrwania w ciężkiej doli okupacyjnego terroru. Przykłado 
w samej Warszawie siostry mimo, iż w większości pracowały 
tym czasie w szpitalach pielęgnując rannych żołnierzy, powst" 
ców, etc. chodziły też po mieście, nieraz po odległych jego 
nicach, „niosąc wszędzie pomoc i ukojenie w cierpieniu”. 
Śląsku nasze Elżbietanki, gdzie tylko to było możliwe udzie 
pomocy „przez wsparcie pieniędzmi lub też materialnie”. Pod; 
ne relacje o pracy sióstr w czasie okupacji zawierają kr 
sióstr z Krynicy i Muszyny64. Były wypadki, gdy siostry ratuj- 
luclzi w różnych sytuacjach życiowych nieraz bardzo trudny 
narażały się na aresztowania, czy brutalne przesłuchiwania pr 
Gestapo. Czasem dawano siostrom ostrzeżenie lub zwalniano 
pracy. Nie ominął też naszych sióstr los obozów koneentracyj 
nych, kiedy je zadenuncjonowano władzom niemieckim, że ukry 
wały kogoś w szpitalu, czy pomagały uciekinierom, albo też ws 
wiały się za kimś u władz okupacyjnych.

Mówiąc o dobroczynnej pracy sióstr, należy przypomnieć tal 
pomoc Polakom, którzy po wrześniowej tragicznej godzinie 19C 
roku, znaleźli się w większych skupiskach w Rumunii i na Węg 
rzęch. I tutaj dotarły samarytańskie dłonie Elżbietanek, które Ą 
istniejącej już placówce w Budapeszcie udzielały wydatnej po-’ 
mocy ambulatoryjnej 65. Siostry były też znane z licznych wypady 
ków udzielania pomocy i opieki Żydom, skazanym na ekstermw 
nację przez niemieckie władze okupacyjne. Często siostry z n&4 
rażeniem życia dawały schronienie Żydom w swoim domach za* 
konnych. Ciekawie relacjonuje taki przypadek kronika sióstr 
Otwocku 66 * 68.

64 Archiwum Elżbietanek w Krynicy (dalej skrót: AEK), Kromką
Sióstr z Krynicy, rkps. Fragment tejże kroniki obok daty 1939 zawiej 
ra taką notatkę: „Siostry były opiekuńczym skrzydłem dla wysiedleń^ 
ców głodnych i chorych. Mieszkało tu przez długi czas 20 wysiedl“ 
nych osób, w tym 4 księży. Każdy obojętnie jakiej narodowości, ®  
wyznania, gdy znalazł się w krytycznej sytuacji, tu u SS. Elżbietanek 
zastał drzwi otwarte, bo tu mieszkają córy św. Elżbiety”. . j j

65 Podobną rolę niesienia pomocy Polakom na obczyźnie spełniaj
siostry w Domu Pielgrzyma w Jerozolimie. Tutaj polscy żołnierze P®: 
latach tułaczki wojennej znajdowali upragniony skrawek Polski. Fp* 
nadto Elżbietanki w Jerozolimie założyły ambulantkę, a także chooafl| 
po domach z samarytańską posługą, co było dla tamtejszej lu<hK>®«* 
pozbawionej często opieki lekarskiej, prawdziwym dobrodziejstwfi*nj
Z-ob. APEP, Inauguracja..., s. 5.

68 Archiwum Elżbietanek w Otwocku (dalej skrót: AEO), Kro 
Sióstr w Otwocku, rkps, rok 1944. Jest tam taki dopisek: „Prz^cą, 
czas okupacji zwracali się Żydzi o ratunek do sióstr. Z narażer»-,
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[25l
. c ip r ia  i ana do zniszczenia Kościoła kato- 

polityka °kuP ^ r *rchii w poisce spowodowała, że wielu kapła- 
lickieg0 1 . ^  ścić SWoją parafię lub ukrywać się. Ogromna 
pów ®usf  ̂  aresztowana przez ókupanta, znalazła się w obo- 
liczba kap a j ych, głównie w Oświęcimiu i Dachau^ Nie- 
zach koncentracyjny^• B pomocy materialnej kapła
n k o  sio y schronienie skoro dowiedziały się o poszu-
nom, c ^ o  d w a j  okupacyjne. Starały się również i o
kiwaniu ic^ P i t Mszy św. dla podopiecznych. Zabiega-
. 0 ^ = 0  podobną możliwość korzystania z innych 
ly równie ponieważ kapłanów wciąż brakowało, zdarzały
Sakramentów s - d t a1)ki przynosiły do nich
się siostrom t ^ ^ f ^ i e t e  ^osząc o chrzest dla nich. I tak 
na rękach swoje siostry chrzciły niemowlęta i dzie-
S  d i « .  . dorosłych do I

na pominąć 3ê cz® j kuchni ludowych zwanych tez społecz- 
tym czasie, a miano okresu niemieckiej okupacji, za-

S 2 ó w i ; z t t
S f  Zz S S  teSTotrzeba.Tąciąc z podawaną krom
ką chleba dobre słowo otuchy i zachęty w Opatrzność Bożą g 
jeden wie, ile się podtrzymało na z d r ó w  me
dusz powstrzymując od rozpaczy i zwąp ■ poznaniu-Jeży-

nych; w Strzelinie -  caritasowa; w Goduli -  < To-  
mleczna dla niemowląt; w Czersku P J . r esz_
runiu -  ludowa; w Rogoźnie -  ludowa; w ° “ ej i Lesz^
nie — mleczna; w Grudziądzu mleczna, w kuchniami
wa) -  dla biednych. Poza regularme p ro w a d z o n y  kuchnia n 
siostry przygotowywały posiłki dla powracających. dojdomu po 
tułaczce wo^nnej; opiekowały się też polskimi « ^ m ie r a m r  Wy-_ 
syłały również paczki żywnościowe osobom znanym, m. . 
tan  do obozówP koncentracyjnych. Siostry g ł o w n i e  d z ia ły  mą 
ostatnim kęsem ehleba z tymi, którzy byli głodni i wyczerp .

swego życia ich S. Przełożona Gertrud ^  Niemiec zastrzelić,
ratowała. Np. małego chłopca zydowskieg^ =Dokoinie wyciągnęła 
dziecko chowało się za Matkę Gertrudę, żydowskim Matka

o p0WSt rZymała karabin Niemca. Ilu dzieciom zyaowss.
uratowała życie, to tylko Pan Bóg wie .
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Możnaby powiedzieć, że każdy dom elżbietański, w jakimś 
czasu, dożywiał kogoś z zewnątrz. Siostry nie umiały same 2- 
zanim nie nakarmiły ostatniego dziecka, czy głodnego bied 
Kto przeżywał wojenne czasy, ten wie co to znaczy cierpieć 
dostatek i głód. Lata okupacji były latami walki o przetrw  
stąd siostry rozmaitymi sposobami starały się zdobyć coś do 
dzenia, by ratować potrzebujących. Pięknie opowiada to m 
kronika sióstr Elżbietanek w Gdańsku, pod datą 1945, w w  
czytamy: „...nie było chleba i innych wiktuałów. Siostry chód 
pieszo do szpitali gdańskich, by przynieść choć resztki je, 
nia...”. Również kronika z Gdańska-Oliwy pod tą samą datą 
wiera taką notatkę: „...podczas pierwszych miesięcy powojenn 
siostry prowadziły kuchnię ludową; wydawały posiłki dla 
biedniejszej ludności, przeważnie opuszczonych staruszków i 1 
dzi autochtonicznych, których najbliżsi wyjechali do Niemiec.

Ludność cywilna darzyła siostry za ich ofiarną, samarytać' 
służbę bliźniemu, życzliwością, zaufaniem i szacunkiem. Ki 
terror okupacyjny wzmagał się, gdy Gestapo porywało ludzi 
cą wyrywając ze snu, a w dzień urządzało słynne łapanki na 
cach, zawsze znalazł się ktoś życzliwy, kto ostrzegał siostry pr 
niebezpieczeństwem rewizji czy aresztowania. Siostry nasze sw 
ją postawą oddania się i poświęcenia biednym, opuszczonym i n 
bardziej nieszczęśliwym, postawą pełną współczucia i zrozum' 
nia okupacyjnej niedoli, zdobywały sobie serca rodaków i 
wdzięczność na zawsze. Pomagały także siostry Elżbietanki p 
trzymać moralno-psychiczny wstrząs wskutek okrucieństw zaa 
wanych narodowi polskiemu, zwłaszcza ludności cywilnej — 
bietom, dzieciom ludziom starym i niedołężnym. Siostry odwi 
dzały też gorliwie te Polki, których mężowie zostali wywie 
ni przez Niemców; podtrzymywały je na duchu. Ileż to razy 1 
dzie sami przychodzili do domu sióstr, prosząc nie tylko o słr 
wę, czy nocleg albo wsparcie pieniężne, ale i w tym celu by 
naleźć Boga, wiarę w lepsze jutro, w zwycięstwo dobra 
złem. Podtrzymywanie ducha narodowego u Polaków i idei pi 
trwania w znękanej długotrwałą wojną ludności — było cichy 
bohaterskim pomnikiem duchowym naszych sióstr, które sa" 
musiały wiele przejść nie zatracając ducha.

Nie brakło wśród Elżbietanek takich sióstr, które znalazły 
w bardzo specyficznych sytuacjach życiowych na skutek wojn 
Przykładem mogą być przejścia wojenne S. Benodyny Kotenbi 
ki, przełożonej domu w Ostrowie Wlkp., gdzie także znajdoW 
się dom starców. Jej wspomnienia wydane drukiem po wojni 
pełne ekspresji, pod wpływem bolesnych przeżyć, spokojnie i nz 
czowo opisują koleje losu sióstr tego domu w czasie okupac 
hitlerowskiej. Na szczególne podkreślenie zasługuje opis jej p 
żyć od chwili aresztowania przez Gestapo w kwietniu 1944 r.
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ie Polaków, w tym również księdza, poprzez wszystkie 

û rJ,We roomenty przesłuchiwań, po których — wskutek decyzji 
hitlerowskich — zastała wywieziona do obozu koncentra- 
o w Ravensibruck, aż do. chwili wyzwolenia w 1945 r. i tych 

Prężności, które sprowadziły S. Benodynę do ukochanej Oj- 
° nv i swoich sióstr w Ostrowie Wlkp.67. Takich postaci w 

okupacji niemieckiej było więcej; szkoda tylko, że nie 
^  . jy  po nich jakieś obszerniejsze opisy; zachowały się tyl- 

niektóre krótkie relacje, najczęściej zaś tylko wdzięczna 
•serdeczna pamięć tych wszystkich, którym pomagały, a nie- 
raiz uratowały przed śmiercią. Wiele też sióstr, które w wyniku 
wszelkich nieszczęść i okrucieństw, jakie niesie ze sobą każda 
wojna, straciło swoje zdrowie na zawszę, względnie też doznało 
różnych obrażeń natury psychicznej. Na tym miejscu trzeba nam 
również, z najgłębszą czcią, wspomnieć o licznych bohaterskich 
Elżbietankach, które poniosły śmierć męczeńską w obronie wia
ry i swej niewinności. W sumie, na skutek różnych okoliczności, 
w okresie od 1939—1945, poniosło śmierć 85 sióstr z całej Polski. 
Ogólnie w Zgromadzeniu wojna pochłonęła ok. 250 ofiar 68. Praw
dę mówiąc nie było siostry, która nie odczułaby ciężaru woj
ny i trudnych lat okupacji. Te wszystkie przeżycia wojenne, zwią
zane z losem milionów Polaków, pozostaną dla nas niewymierne, 
choćby się chciało je wyrazić jak najobiektywniej.

IV. OKRES POWOJENNY I DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNA 
ELŻBIETANEK W PRL W LATACH 1946—il 960

Po sześciu latach okupacyjnego koszmaru zakończyła się II 
wojna światowa podpisaniem aktu kapitulacji hitlerowskich Nie
miec 8 maja 1945 roku w Poczdamie. W wyniku tego aktu Pol
ska ponownie odzyskała upragnioną wolność. Wskrzeszona na no
wo Ojczyzna nasza nie wróciła jednak do granic sprzed 1939 ro
ku. Decyzją mocarstw, na podstawie specjalnej umowy, Polska 
uzyskała nowe tereny na Zachodzie i Północy na rzecz utraty 
rozległych terenów na Wschodzie od Wilna aż po Lwów. Uzyska
ła też znaczniejszy dostęp do morza. Nowy układ granic polskich 
spowodował poważne kwestie narodowościowe. Bowiem tysiące 
uchodźców z byłych terenów wschodnich Polski, rozpoczęły długie 
.wędrówki w poszukiwaniu miejsca osiedlenia i pracy. Szły te po
chody ludzi ze wschodu na zachód — na Pomorze, na teren Opol- 
szczyzny oraz ziemie, Dolnego i Górnego Śląska. Na tych z kolei 
terenach władze polskie stosowały przymusowe wysiedlenia lud
ności niemieckiej na zachód. Takie przemieszczania się ludności

67 S. B. K ot e r b i a n k a ,  Wspomnienia, Ostrów Wlkp 1947 s. 13—30. 
m APEN, Kroniką Domu, s. 223.
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były poważnym problemem w trudnych latach powojenn 
Choć wojna oficjalnie się skończyła, pozostały ruiny i zgljs 
pozostali ludzie pozbawieni wszelkiej opieki, opuszczeni i ba- 
nieszczęśliwi. Wojna się wprawdzie skończyła w 1945 r. ale u 
nąć musiało wiele lat, zanim przywrócono potrzebny ład 
i porządek społeczny. * ’ Spo

Zmiana granic Polski w 1945 roku, spowodowała przesuń»* 
terytorialne również i w łonie Zgromadzenia SS. Elżbietanek 
ziemiach polskich. W jej nowych granicach zmiany te dotyr 
ściśle dwóch polskich prowincji: poznańskiej i śląskiej. Wda 
mo, że prowincja poznańska została na samym początku woi 
kompletnie rozbita, a siostry jej uległy siłą faktu rozprosz- 
Natomiast prowincja śląska, w 1942 r. zastała wcielona celowo 
prowincji wrocławskiej, dla ratowania sióstr przed prześlado 
niami niemieckich władz Okupacyjnych. Ten stan rzeczy przetr 
do końca wojny. Teraz należało dokonać rozsądnego podziału i 
szego Zgromadzenia, co uczyniono na mocy reskryptu Sw. K 
gregacji zakonników z grudnia 1946 roku. Dokonano wtedy n 
wego podziału Zgromadzenia na ziemiach polskich na sześć 
dzielnych prowincji, z własnymi nowicjatami. Zgromadzenie 
ciło bezpowrotnie olbrzymią prowincję królewiecką. W myśl p 
działu dotychczasowa prowincja gnieźnieńsko-pomorska z 
podzielona na trzy oddzielne prowincje: na poznańską z si 
w Poznaniu, pomorską z siedzibą w Toruniu i warszawską z si 
dzibą w Warszawie. Prowincja katowicka powiększyła się o d 
my (na wschód i zachód od Odry) na Śląsku Opolskim. Prc... 
cja wrocławska i nyska zostały w swoich granicach terytori 
nych oprócz terenów, które przypadły Katowicom69.

Dla lepszego zrozumienia nowej rzeczywistości z jaką zetk 
ły się siostry po wojnie, należy wspomnieć o akcji repatriacy 
nej ludności niemieckiej z terenów PRL. Akcja ta przebiega 
głównie na terenach dawniejszych Prus Wschodnich, Pomor 
Zachodniego i Śląska. Repatriacja postawiła naszemu Zgror 
dzeniu nowe zadania. W latach 1945—1946 przeszło tysiąc si 
ewakuowano przymusowo do Niemiec, co też było niema 
uszczerbkiem dla działalności całego Zgromadzenia.

Trudne, powojennie czasy wymagały zorganizowania naty 
miastowej pomocy, conajmniej o charakterze doraźnym. Należ? 
się od razu zająć ludnością, która zmuszona została do opuszc. 
nia ojczystych rubieży wschodnich i szukania nowego miej 
zagospodarowania i zamieszkania. Ludzie ci przeważnie ud a W 
się na Ziemie Zachodnie i Północne, gdzie niewiele miejscow 
ocalało od wojennej pożogi. Byli też tacy, którzy tułali się

“  ADKat- Pismo Prymasa Polski A. Hlonda do Kurii Katowi 
Dekret, Warszawa 24. IV. 1947. sykn. YK-2299, odipis w maszyn:

h środków utrzymania; stracili swoich najbliższych, stra- 
żądny dobytek. Były i też bardzo trudne sytuacje na ziemiach 
cil1 -gszkałych przez ludność polską, ale pod dotychczasową ad- 
za.mj tracją niemiecką. Nędza i głód, choroby i wiele innych nie- 
111111 -ć trapiły ludzi, mimo iż wojna formalnie się skończyła. To 
s ^ s tk o  razem zmobilizowało Kościół katolicki, hierarchię oraz 
W romadzenia zakonne do organizowania konkretnej pomocy cho- 
zg biednym i potrzebującym.7» W tym względzie siostry Elżbie- 
j^nbi stanęły na czele wszelkich akcji niesienia pomocy ambula- 
to inej j WSpierania ubogich w najrozmaitszy sposób. Siostry u- 
dzielały schronienia przed niebezpieczeństwami burzliwego okre
su powojennego, przygarniały osierocone dzieci bezbronne wobec 
wszelkich przejawów deprawacji i zła moralnego. Siostry zaj
mowały się też biednymi, schorowanymi staruszkami, by im do
dawać otuchy i radości w obliczu tylu nieszczęść. Własnym po
mysłem zdobywały siostry dla biednych jedzenie czy opał, a lu
dziom chorym ofiarowały swój czas, poświęcenie; szły do ich do
mów z otwartą dłonią i sercem. Ludność etnicznie przemieszana 
odnosiła się do naszych sióstr z rezerwą i nieufnie, ale z czaisem 
ofiarna i bezinteresowna opieka te bariery prziełamała. Siostry 
zdobywały się na maksymalny wysiłek, by nieść ulgę chorym i 
cierpiącym; docierały przeważnie pieszo do najbardziej odległych 
dzielnic, na przedmieścia lub oddalonych wiosek. Na to trzeba by
ło wielkiej odwagi, by poruszać się po zburzonych, nieoświetlo
nych ulicach, czy domach, zdając się tylko na Opatrzność Bożą 
i życzliwość ludzką. Tafcie akcje kosztowały; wiele sióstr wy
cieńczonych długotrwałą pracą bez wytchnienia, często o gło
dzie i chłodzie, chorowało poważnie, a nawet umierało. Bywa
ły też wypadki „zaginięcia sióstr” podczas wypraw w teren po 
żywność, odzież; kończyły się one nieraz bardzo tragicznie71. 
Ludność cywilna, a także siostry zakonne w warunkach powo
jennej anarchii państwowej, kiedy nie działały formalnie żadne 
organa bezpieczeństwa publicznego, były narażone na różne szy
kany i prześladowania, czasem zupełnie bezpodstawnie i niewin- * 1
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70 Pox. artykuły zamieszczone w „Naszej Przeszłości 22. 1965. K. D o-
1 a, Kościół katolicki na Opolszczyźnie w latach 1945—1965, s. 7—8; 
M. C h o r z e p a  Rozwój organizacji kościelnej na Ziemi Lubuskiej 
i Pomorzu Zachodnim w latach 1945—1965, s. 116—120, 121 122; A. B a
g i ń s k i ,  Dzieje diecezji gdańskiej w ostatnim XX-leciu (1945 19bo),
s. 155—156; J. Ob łąk,  Dzieje diecezji warmińskiej w okresie dwudzie
stolecia (1945—1965), s’. 212, 226—227. . , . . .

n APEN Kromka Sióstr Emerytek w Nysie, rkps, rok 1947. Wspo- 
nńna powyższa kronika, że któregoś dnia wyjechały dwie siostry z wóz
kiem po mąkę. Nie wróciły więcej do domu. Po kilku ̂ dniach zgłoszo
no siostrom że ciała tych sióstr znaleziono w pobliskiej rzeczce, wózek 
leżał obok. Nikt nie wiedział dlaczego siostry zginęły. Siostry jechały 
P° mąkę dla biednych, których dożywiały codziennie.
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nie. w  takich dramatycznych sytuacjach nawet o śmierć nie 
trudno. Wspomina jedna z kronik śląskich, że w tym cza^e 
gicznie zginęło tu 67 sióstr asie

Wojna i wszystkie jej bolesne konsekwencje stawiała nrz«vł 
szymi siostrami wciąż nowe zadania, które były wypełnia 
samarytańskiej służby chorym i potrzebującym tyle że w innJ 
formach, nuż byłoby to w warunkach normalnych. Na skutek 
romnych zniszczeń w kraju i strat w gospodarce narodowej 
siąoe ludzi nie miało nadal dachu nad głoiwą, cierpiało głód i ’r 

ostatek, mimo, iż polskie władze państwowe, a ściśle PCK n- 
mzowały punkty dożywiania, rozdział żywności, leków ufa** 
etc. Ponieważ jednak państwowa opieka społeczna nié m 
sprostać az tylu potrzebom, Kościół katolicki podjął iniciat 
rozwinięcia akcji charytatywnej p. n. kościelnej opieki społ- 
nej „Cantas . Rozpoczęła ona swą działalność na rzecz chory 
biednych i potrzebujących zaraz po wojnie, od 1945 roku 
aprobatą władz państwowych i przetrwała do lat 50-tych. Wśr* 
wielu form niesienia pomocy ubogim wysunęło się na czoło 
ganizowanie tzw. kuchni caritasowych, ludowych dla gładuia* 
ludnosci. Prowadzenie tychże powierzono siostrom zakonny 
Które z całym zapałem zabrały się do tej akcji. Takich kuchni b J 
ło sporo i prowadziły je również Elżbietanki na wielu swoiT 
placówkach zakonnych. Dla ubogiej ludności były te kuc 
prawdziwym błogosławieństwem. Siostry rozumiały te potrze 
społeczne, dlatego zdarzało się nawet, że placówka która liczy 
ła nieraz tylko dwie siostry, jedną z nich przeznaczała na pr 1 
wadzenie kuchni ludowej. Przygotowywano w nich obiady je 
daniowe w postaci smacznej zupy z chleibem lub z ziem niaka«!
Przeciętnie takich obiadów dziennie siostry wydawały od 50_1T“
albo i więcej. Przykładowo kuchnia dla ubogich w Poznaniu-J1 
zycach w 1946 r. jako podaje kronika domowa sióstr obdziela' 
ła obiadem 300 osób dziennie. Ci, którzy korzystali z takich posił 

ow, yli sios/tram z natury rzeczy bardzo wdzięczni. Tego S8Ś 
mego typu kuchnie zorganizowały Elżbietanki w Rogoźnie, Odr 
lanowie, Poznaniu (Gołębia), Strzelnie, Gdańsku-Oliwie, Bydgosz- 
czy, Gdańsku-Wnzeszczu, Nysie, Katowicach, Poznaniu (Łąkowa). 
W ciągu następnych lat wzrastała liczba organizowanych kuchni 
parafialnych z ramienia „Caritasu”. W ramach kuchni hafc‘ 
wych siostry urządzały także dla biednych ludzi gwiazdkę, połą- 
czoną z obdarowywaniem skromnymi paczuszkami z żywnością 
lub odzieżą. ‘ J

Nieco odmienną rolę odgrywały istniejące w dalszym ciągu, 
tyle, że na niniejszą .skalę, tzw. kuchnie mleczne. Były one zazwy- 
czaj tam, gdzie istniała stacja opiëki n/matką \ dzieckiem, czy

71 APEN Kronika Domu, rok 1945.
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, . dla matki lub Wiejski Ośrodek Zdrowia. Organizowano 
Pora wojnie, by zapobiec wysokiej śmiertelności wśród memo- 
ie P° az at)y zapewnić opiekę dzieciom z rodzin biednych. 
wląt, - „  zasadniczą takiej kuchni było dostarczanie matkom do- 
FUn o pożywnego mleka dla swoich niemowląt, co nie było spra- 
br6g' ’twa z powodu trudniej, powojennej aprowizacji. Przy tej 
V  7ii siostry nierzadko udzielały młodym matkom porady prak- 
oŁa„„ leczyły z drobnych niedomagań, robiły naświetlania, itp. 
r  nrzvkładu poniższe zestawienie przedstawi funkcjonalność 
? stacji w Goduli (praw. katowicka) na przestrzeni ęześciu 

 ̂ . .____ i,. 73 nalega fnrmn niesienia pomocy ubogim były

rok porcje porady
pielęgnowa

no dzieci

281 437 4132 984
285 430 4123 987'
2165 857 3087 748
123 738 2906 592
150 340 2820 1532

1950
1951
1952
1953
1954
1955

różne okolicznościowe uroczystości parafialne, względnie zakon
ne Ponadto siostry na utrzymanie swoich biednych organizo
wały zbiórki pieniężne wśród ludności, zwane dawnie] kwesta
mi. Kosztowało to wiele trudu i samozaparcia, ponieważ długa 
wojna zostawiła po sobie tylko ruiny i zgliszcza, na wyręzy a i 
zniszczyła materialny byt narodu conajmniej na kilka ziesią a 
Ludzie żyli nie tylko w ubóstwie, ale nieraz i w nędzy.

Ciężko było siostrom prosić wtedy o jałmużnę dla swoich bie
dnych. Nie zważały jednak na to, znosząc trud i upokorzenie czę
sto zwykłym ręcznym wózkiem objeżdżały miasta, wsie lub po
bliskie okolice, gdzie mieszkały, by choć na parę dni zdo yc po
żywienia, czy odzieży, a nawet lekarstwa.

Inną formą wspierania ubogich było organizowanie punk ow 
dożywiania biednych, którą to funkcję spełniały teraz furty przy 
domach zakonnych. Przychodzili tutaj biedni „codzienni oraz * 74

!* APEKat. Sprawozdania roczne z lat 1/̂5^ 1^ A.maf ^ ? P Kronika74 Archiwum Elżbietanek w Gorzycach (dalej skrót. AEG), Kromka 
Sióstr w Gorzycach Sląakich, rkps, rok 1948. W tym r o ^  nas^piło 
Poświęcenie kaplicy Sióstr. Z okazji tej uroczystości k ro ^ a  n^uje. 
..Po nieszporach wszystkie dzieci, które były z pobliża dostały ka ę, 
kołacza i kanapki. Znajomi i nasi biedni z pobliża dostal7 
domu. Sąsiedzi byli zaproszeni na uroczystą kolację i na tym się sfco
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gorąfą^kawą10̂  h S t ^  w albo su<% prowi»
szych obdarowywały nadto odzieżą' 1 NaJb^
kami pieniężnymi. W ten sposób ą’ bellzn3 lub Skromnymi 
dziny w pobliżu domu z a k o S a n  ^  n*eraz całe
samotnych, starych ludzi w ” g * Slostry miały też w on-- 
chy i pokrzepienia. S  pUZ  ^  h* °  
wadziły prawie wszystkie „ S S -  d??*?wan»  dIa ubogich 

otaczały nasze Szcz^
obdarowywane niewielkimi prezentami 7 ° J7  dzieci’ któ^  b 
S zb?eJf' Bożego Narodzenia lub W W t °kaZJ1 uroczyst°ści 
nie tylko smakołykami, ale często ocy' 0bdzieiauo '
ki> bieliznę, buty, etc. a nawet otrfy mywały ubranka, sukie' 
zabiegów i starań, by nieść u b o S T ^  dzieci<?oe- Nie s z c a j f i ’ 
cym pomoc w najrozmaitszych S ,  opuszcz°bym i potrzebuj» 
mcnych. Dla uzyskania i o ć t  * *  w ysz cz ^ l
broczynnej na rzecz ubogich zostaL n -  działaIno ś c ^
la. Przedstawia ona szczegółowo ^  °pracowana poniższa tak 
posług w latach 1950—1J 55 trzenh ^  \ zakres samarytański- 
prow. katowickiej _

Straty w szeregach kanłanA, . dni,fJ 1 mniejszej ts 
skutek eksterminacyjnej polityki1 duchowieństwa zakonnego aŁ  
tolickiego w Polsce było ^ o w Ł  Paiita W°bec Kościol ka 
sterstwie parafialnym ,k t ó r e ZaSt°ju w duszpa. 
nowo organizować i rozwijać Tn7 7  P° Wojnie ^ “ ęło się na 
meż Elżbietanki, spełniały V  akiesie^ 7 2ak°nne’ w tym rów-, 
chowe dla Kościoła. Jako pie£  1  f - aP°Stoistwo du- 
iy  ogromny wpływ na swych '  l  y  miłosierdzia n 3 |
rym żyły i działały. Ich b e z i l ! !  ^  1 środ°wisko, w któ- 
ofiarność p o c i ą g a ł a ° raZ bezprzykładna 
przez swą delikatną obecność i  z a E  ^ 3 ““ wiarS- Siostry? 

lelu ludzi do przyjęcia chrztu św I r  postaw >̂ doprowadzały 
ych, czy też sakramentu namaszcźpn- °™unu św. nawet doro- 

spowiedzią św., zwłaszcza w obliczu ¿w  Ch°rych Połączonego ze 
ne z lat 50-tych poszczególnych nrn, ierci- Sprawozdania rocz- 
dają w liczbach ilość nawróconych d o ^ L ^ i 11 Wyraźnie p<> 
tez konwertytów. Ważnym n r o Ł  Koscioła katolickiego, czy 
stolstwie był wpływ sió^r „ 7  J “ • W tym d uch o w jon apo- 
stwa które praktycznie żyły pcI T k * ^ ^ ^ “ 6 małżeń' 
rowmez do małżeństw m ie s z a S  Odnosiło t0
tecznosci duchowego wpływu TLt ło w n y m  dowodem sku-
ta7 ki z kroniki sióstr 7  Mrozach 7 7  °tt>CZenie- ^  Pewne no- 
pod datą 1951 czytamy m in “ i ?  warszawska), w której 
przybycia pierwszych sióstr Pokreślić, że od chwili
----------  mrozow — poziom religijny bar-

75 APEKat. Sprawozdania roczne z lat 1950 195=
laou 1955, maszynopis.
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Tabela 5. Działalność na rzecz ubogich i potrzebujących
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1950 571 1:260 450 405 86 _ _ 55
196(1 377 2563 — 355 59 — —

1962 651 3054 ■------- - 540 29 — —

KATOWICE 1953 730 2794 — 955 20 1 —

1954 403 2069 — 1615 — — —

1955 415 2455 — 640
1 7 — —

1950 — 450 21 30 000 10 6 45
195:1 — 390 32 28 000 440 9 60

STRZELCE 1992 — 287 40 SS 000 389 12 83
OPOLSKIE 1953 — 756 112 36 000 394 15 30

1954 — 764 186 — 305 — —

1955

1950 _____ 720 215 88 17
1951 — 868 80 290 9 _____ _____

MIECHOWICE 1952 — 980 86 480 15 — 53
1953 — 1260 129 900 3 — 32
1954 — 1650 111 750 --- — 22
1955 — 1730 95 600 — — 28

nzo się podniósł...” Tego typu adnotacji znajdujemy sporo w kro
nikach sióstr innych prowincji, tylko ograniczone ramy niniej- 
szego artykułu nie pozwalają ich zacytować.

Powojenne losy sióstr i nowa rzeczywistość naszej Ojczyzny 
wyznaczyły nowy profil działalności zgromadzenia. Zanim doszło 

0 kontynuowania pracy pielęgniarskiej wśród chorych, musiały 
siostry odbudować swoje domy zakonne, które po wojnie były 
zrujnowane i ogołocone ze sprzętów. Do takich teraz domów wró- 
ti.y siostry i z radosnym zapałem podjęły dawne pole pracy.

i©dy doprowadziły do stanu używalności swoje domy zakonne, 
CZ y ratować w chorobie i biedzie ludzi cierpiących i potrzebują- 
t r u  P°le działania w tym względzie było bardzo rozległe; po- 

Zeb tak wiele, że siostry nie nadążały. Państwowa służba zdro- 
^!a i opieka społeczna była w stadium reorganizacji swoich kadr, 
tych S1°Stry stały się Prawdziwymi „aniołami opiekuńczymi” dla 

> którzy tej pomocy natychmiast potrzebowali. Praktycznie

di
or

yc
h
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każda placówka zakonna naszych sióstr wszystkich prowincji I 
ła przynajmniej jedną siostrę do pracy ambulatoryjnej Co ? 
swiadczają rożne sprawozdania oraz kroniki domowe sióstr 
zapomniały też o biednych, samotnych ludziach starych któ 
otoczyły troskliwą opieką. Władze państwowe umiały to dost 
dlatego najczęściej i najpewniej powierzano naszym .siostrom 
wadzenie domow starców, np. w Pucku, Sławie Śląskiej i 
indziej. Ponieważ Ośrodki Zdrowia i szpitale państwowe były8 
serowo lub całkiem nieczynne, dlatego siostry organizować 
swych domach stacje opieki n/matką i dzieckiem. Było ich 
we wszystkich polskich prowincjach. Miały podobne jak n1 
wojną, cele i zadania. Z braku lekarzy i świeckich pielęgni 
pomoc sióstr w tym względzie okazywała się niezawodni 
° prze<£ez kwalifikowane pielęgniarki, pracujące ongiś w 

S r  Krotkl czas nazywano domy prowadzące działalność - 
bulatoryjną ogniskami lub stacjami samarytańskimi. Nazwa 
w latach 60-tych juz się nie pojawia; utrzymała się daw 
sza nomenklatura „amfoulanitki”. Liczba chorych z powodu 
du fizycznego wycieńczenia i braku środków żywnościowych 
stale wzrastała. Siostry pracowały dzień i noc bez wytc*^  
Zdarzało się, ze samorzutnie zostawały z mieszkańcami ja' 
wioski która była bardzo zniszczona i bez opieki lekarskiej, 
ograniczały się tylko do swego terenu zamieszkania, ale piełęgn 
wały chorych daleko w okolicy, chodząc latem, czy zimą p ieg  
rzadko tylko dojeżdżały rowerem, nie mówiąc już o innych śr 
kach lokomocji, których po wojnie nie było za dużo. Czasem j 
siostra-ambulantka wyszła z domu rano, to wracała późnym wi 
czarem; sióstr było mało, a chorych coraz więcej. Ludzie umi, 
docenić poświęcenie i oddanie sióstr. Odnosili się do nich n 
częściej z pełnym szacunkiem i zaufaniem. Wtedy właśnie, kiec 
blizny okrutnej wojny nie były jeszcze zagojone, siostry Elżfoi 

■ u ST °ią Pos âw3 zakonną niosły pomoc i ukojenie w cierpi 
mach, dodawały otuchy na lepszą przyszłość. Działalność amfo
tabela'™3 r0ZW1:iała się coraz intensywniej, co ilustruje por”

Tymczasem nowe warunki polityczno-społeczne, jakie dokona 
się w Polsce w latach 1949—1950, wytworzyły nową sytuację, d 
trudną dla naszego Zgromadzenia. Ustawa z 20 marca 1950 
°i Prz®î ,ciu_Przez państwo „dóbr martwej ręki”, naraziła prowinc 
elzbietanskie na znaczne straty 77 Państwo w stosunkowo krótki 
czasie przejęło prawie wszystkie szpitale Zgromadzenia %

, 5 ą„t0 zaczerpnięte ze sprawozdań rocznych z lat 1947 i 1S
Które znajdują się w archiwach zakonnych poszczególnych proV

[35]
Tabela 6. Działalność am bulatoryjna w  prowincjach 

polskich w 1947 i 1949 roku
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prowincje
ilość placówek ilość stacji sam arytańsk.

1947 1949 1947 1949

Poznan
Katowice
Nysa
■Wrocław
Toruń
Warszawa

37
15
42

41
4

56
18
46
66
55

8

26
14
26

21
2

42
11
39
46

z wyposażeniem. Po upaństwowieniu szpitali, czynniki świeckie 
, „„„owadziły do stopniowego zwalniania sióstr, oprocz pielęgni 
rek W ten sposób utraciło Zgromadzenie największe szpitale w 
Poznaniu, Katowicach i we Wrocławiu oraz w Warszawie na Mo
kotowie, nie wspominając o mniejszych szpitalach we wszystkich 
prowincjach polskich. Szereg sióstr z konieczności niejako, prze
rzuciło się z pielęgnacji szpitalnej na ambulatoryjną w domu 
zakonnym i poza domem. Społeczeństwo z radością przyjmowało 
ofiarną i bezinteresowną pracę sióstr. Choć były trudności, nikt

Poza oficjalnymi ustawami o g ra n icza ją cy  działalność sióstr 
w danym środowisku, ukazywały się również rozporządzenia miej
scowych władz służby zdrowia, dotyczące zakazu wy onywama 
przez siostry jakichkolwiek zabiegów pielęgniarskich. Takie za
rządzenie zostało wydane m. in. w Nysie78. Na ogół j na praca 
ambulatoryjna we wszystkich pozostałych prowincjach mogła prze
biegać bez większych zakłóceń. Dalszym ograniczeniem działalności 
dobroczynnej sióstr w tym czasie było przejęcie przez pans wo 
kościelnej opieki społecznej „Caritas”. W ten sposob przestało 
istnieć wiele form opieki nad chorymi i ubogimi, jak: kuchnie dla 
ubogich, stacje dla matki i dziecka, itp. Mimo tylu trudności, sio
stry nadal sprawowały pieczę nad chorymi i biednymi, za co im 
byli bardzo wdzięczni. Najwięcej odczuły to placówki wiejsk , 
gdzie brakowało lekarzy, i pielęgniarek, gdzie jedyną formą 
udzielania pomocy chorym była pielęgnacja ambulatoryjna wyko
nywana przez siostry. Jak podają w więskzości kroniki domowe

J. F. G o d 1 e w  s k i, Kościół rzymskokatolicki w Polsce wo- 
5ec sekularyzacji życia publicznego, W arszaw a 1978 s. 141 14 .

78 ADO A kta Lokalne Ogólne -  Elżbietanki, Pismo prow. nyskiej 
d° Kurii’w  spraw ie interwencji w  Min. Zdrowia o zezwolenie na prak-
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sióstr, największą troskliwością otaczały siostry-ambulantki 
rych bez opieki lekarskiej, ludzi starszych, osoby niezamężne 
sto samotne, do których trzeba było stale zaglądać, by nikogo 
chorobie nie zaniedbać. Była to autentyczna samarytańska słr 
chorym, biednym i potrzebującym. Siostry musiały być nie t 
pielęgniarkami; musiały wszędzie nieść pogodę ducha i rad 
oraz dobry uśmiech, o którym tak wyraziście mówi m. in. ki® 
nika sióstr w Mrozach.

Nowym bolesnym ciosem dla dobroczynnej działalności sió' 
Elżbietanek polskich było przymusowe wysiedlenie ich z wł 
nych domów zakonnych na okres prawie dwóch lat — do Kob 
lina, Gostynia i Dębowej Łąki. Najwięcej tą akcją zostały obję 
prowincje: nyska, dolno-Śląsk a (wrocławska) i stalin ogrodżka 
towicka); pozostałe prowincje również ucierpiały pod tym wzgl 
dem. W latach 1954—1956 znajdowało się poza Zgromadzeni 
w wyniku tej akcji, około 400 sióstr z 85 placówek79. Okres 
możnaby nazwać czasem „przymusowej stagnacji” w zakr. 
działalności na rzecz chorych i ubogich. Opuszczone domy si 
z częściowym lub całkowitym wyposażeniem zostały przewa; 
zamienione na: Ośrodki Zdrowia, punkty pielęgniarskie, apt 
karskie, dentystyczne i felczerskie, a także na szpitale, sanator 
szkoły, przedszkola, hotele robotnicze, prezydia rad naród 
czy na lokale MO. Poza tym udzielano w nich zamieszkania lęka 
rzom, felczerom, pielęgniarkom czy nauczycielom lub osobom pry 
watnym. Dlatego po powrocie w 1956 r. siostry zastały swoje dom 
wprawdzie opróżnione ,ale jednocześnie poważnie zdewastow 
albo jeszcze zajęte przez lokatorów. Po wielu staraniach naszy 
władz zakonnych odzyskano większość domów, tj. w sumie 55 pla 
cówek, które siostry na nowo objęły. Trzydzieści domów Zgroma. 
dzenie już nie odzyskało. Siostry mogły pracować teraz w Ośrod 
kach Zdrowia, a jednocześnie następowały dalsze zwolnienia si' 
pielęgniarek ze szpitali. Mimo tych utrudnień, siostry kontynu 
wały swoją działalność dobroczynną wśród chorych i potrzebu 
jących. Jeżeli dawniej na placówkach przynajmniej jedna sio: 
opiekowała się chorymi, to teraz zajmowały się nimi dwie 1 
trzy. Pomoc ta była najrozmaitsza — zastrzyki, opatrunki, bańr 
masaże, naświetlania, itp. Siostry udzielały pomocy chorym z 
dnia, a nawet i nocą, jeśli konieczność tego wymagała. Poniższą 
tabela przedstawi pracę sióstr wśród chorych na przykładzie jetj" 
nej prowincji w trudnym okresie, tzn. po kilkuletniej przerw ie  
w latach 1956—1957 8».

79 APEWr. 125 lat istnienia..., s. 113 a.
80 APEKat. Sprawozdania roczne z lat 1956—1957, maszynopis.

a m b u l a t o r y j n a  p i e l ę g n a c j a  c h o r y c h 321
37]

Tabela 7. Praca ambulatoryjna w prow. katowickiej 
w latach 1956—'1957

.placówka

¡ilość
sióstr ilość
am- pielęgn.
bu-
lant.

chorych

Dobrodzień 
Godula

Gorzów Si. 
Gorzyce Sl.

Komorowie e Ś

Kujakowice
Górne

Kup
Kiwiatkowiee
Lubliniec

Miechowice

Murcki
Orzegów
Pawonków

Popielów
Tychy
Wielowieś

opatr. zaistrz. bańki inne
nabiegi

3, 3 

2, 2 

2, 2

1 —

2 -
1, 1

1, 1

1 —

1 — 
2, 2 
1 —

Ü, 2

d, 2
d, i

2 —  

1, 1 
2, 2

Wołczyn

6311, 464 

865, 798 

— 108

70 —

306 —
1588, 1127

1062, 1180

620 —

73 —
1130, 1122

i_

336, 780

170, 166 

(219, 223 

3(87, 450 

— 199

19085,
21318
3463,
2918

, 5656

692 
s z p i t a l  

150

118, 124 

42, 17 

61, 56

56, 36 

371, 355 

146, 266 

— 98

318 —
722, 466

987, 1027

140 —

81 — 
18, 125 

131, 20

350, 1540

s z p i t a l

806 -  
|2500, 
0542 
7154, 
6492 
30 -

282 -  
121, 620 
2544, 
1000 
2477, 
2860

27 —

34 — 

— 56

238, 178 
5(20, 61

975 —
384, 204 

10110,5083

164, 180 
300, 30

950 —
— 34

1210 
6708 
6817 
5811

286, 224 
2500, 

220

978, 988 
(15502, 
11393 
801, 735

447

1815, 
1961 

423, 378

183, 80

991, 377 
10 —

61 —

976, 680 
1350, 
155

975, 145 

742, 338 

118, 412

ii _ Nasza Przeszłość t. 55



322 S . TEODOZJA ZIPZER, ELŻBIETAN K A

Odczytując powyższą tabelą należy pamiętać o tvm że w 
cytra oznacza dane z roku 1956, a druga z 1957^PonflH* 
placówkach, gdzie istniały szpitale, czy inne zakłady 
™  danych. Nfe naucza to,
me istniała; wprost przeciwnie, siostry zawsze pomagał/rf? 
spoza szpitala chodząc po domach. Na to wskazuia inne
^ ty c h  ? e d S 2etd? k WiająC aITlbulatoryjną działalność ostatafclj 
ca ? 0 a tylk° *»* oczywiste, że taka sama
prowincjach" WęCej istniała 1 *  PozostałycTtf-

v. dobroczynna d ziałaln o ść  elżbietanek

W LATACH 1961—1978

fika yf,fdkl lał 19f 4—1956 jako przejaw swoiście pojętej we
i Cotr7̂ h °Cn°v,naDdWyręŻyły ciągłość działania na rzecz cho i potrzebujących. Powoli, choć z niemałym trudem organizo
Z T J -  SW°Je  Żl Cie Zafc0nne’ by leP ^  i Ł e c z S ?  zaTąH ęlęgnacją chorych zwłaszcza po domach. Nie było to takie nr:

. t h ts owano zbyn“ ° ,aideitak 7̂  ! !  i  r  do1konywan'° dalszych zwolnień sióstr^pielęgn 
zpitali, jak i Ośrodków Zdrowia, czy przychodni Og 

panująca sytuacja była mało sprzyjająca na* S j a S e  ic S
kimi u l S n  ’ b.y ,nif ść P°moc cierpiącym i najuboższym.

n + d eniai ni były m- in- tzw' lokailne zarządzenia w 
n iT ^ m o c ^ h 7  słuzby krowia, zabraniające siostrom u f?  
Z L J  7 /  ° T y m  ?°  domach- Ponieważ, niezależnie od ta 
zakazów, ludzie znajdowali się w potrzebach, więc przych
t y c z r T ^ r  Z, t6g0 WZględu kaŻda niemai Placówka była 
c z ? n lw l lk urz?dzona- fay miała Przy furcie oddzielny pok 
czy nawet zwykłe przepierzenie czasem z parawanu, przeznac 
na tzw ambulatorium, czy amfbulantkę. Tu spełniały siostry 
kie posługi samarytańskie. Ambulatoria te przetrwały do dziś i 
są urządzane, by pacjenci mogli spokojnie usiąść w oczekiw 
na zabieg. Ambulantki były zwykle wyposażone w apteczkę z 
karstWami oraz komeczne narzędzia i niezbędny sprzęt c i*  
giczny, dla wykonywania lżejszych zabiegów. Oczywiście od 
słu estetycznego i pomysłowości sióstr zależy miłe i przyj: 
wnętrze ego pomieszczenia. Nie jest to rzeczą najważniejszą,- 
tez i nie bagatelną, skoro nawet w sprawozdaniach powizy’ ' 
nyc (prow. poznańska, wrocławska i katowicka) spotyka się 
sto adnotacje na ten temat, zresztą często bardzo pochlebne.

W dzisiejszych czasach pomieszczenie na ambulatorium czy
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kój zabiegowy jest wszędzie urządzony raczej ze smakiem, w mia
rę przestronny i wygodny. Tutaj bowiem nie tylko przychodzą 
chorzy P° zastrzyk, opatrunek czy inny zabieg; ale jest to też 
miejsce spotkania z ludzkimi sprawami dnia codziennego, dzielenia 
gję swoimi radościami i trudnościami z siostrą zakonną w zaufa
niu i dyskrecji. Ponieważ w ambulantce stale dyżurowała jedna 
siostra, ludzie często zostawiali swoje adresy prosząc o udziele
nie pomocy we własnym mieszkaniu, o różnych porach dnia, a na
wet nocy. Na ogół siostry chętnie spieszyły pod wskazany adres, 
a za ofiarną pomoc spotykała je wdzięczność i życzliwość pod
opiecznych, czy pacjentów. Ta forma docierania do chorych i po
trzebujących we własnych mieszkaniach przetrwała do dziś. Obec
nie więcej siostry przebywają w terenie, korzystając z różnych 
środków lokomocji. Ileż to sióstr do dnia dzisiejszego „pedałuje” 
na poczciwym, ale nieocenionym rowerze, albo wytrwale „wy
deptuje” drogi wiejskie i miejskie, nie żałując trudu, swych sił, 
a nawet zdrowia 81. Wiele sióstr w obecnych warunkach technicz
nych, znacznie lepszych niż dawniej, siada za kierownicą motoro
weru, zwłaszcza w terenie górzystym i spokojnym. Dziś spotyka 
się siostry ambulantki, które dojeżdżają do chorych samochodem. 
W zależności od możliwości i potrzeb, siostry starają się objąć 
opieką zdrowotną jak największy obszar, przynajmniej w obrę
bie swojej placówki zakonnej. W warunkach miejskich siostry 
z samarytańską posługą najczęściej docierają tramwajem, auto
busem, czy nawet taksówką, o ile nie chodzą w ogóle pieszo zwła
szcza za dnia. Dla zobrazowania liczbowego, jak ta praca na co- 
dzień wyglądała, służy poniższe zestawienie za rok 1962 z wszyst
kich prowincji polskich:

Nysa 33 placówki 14 ambulatoriów
Wrocław 48 45
Poznań 68 »» 51
Katowice 34 »» 22
Toruń 55 » 39
Warszawa 19 łł 10

ka s iw lttWum Elżbietanek w Wałbrzychu (dalej skrót: AEWał.) Kroni- 
duje • r ,w Wałbrzychu, ul. Moniuszki 19, rkps. Obok daty 1977 żnaj- 
nie taka notatka: „...Siostry bardzo chorują, dużo pracy w tere-
tS-OO brak w naszym zabiegowym... Tak praca trwała o.d 8 do
ftieoczoii^2076111"”' Z opowiadaniach tychże sióstr wiadomo, że nawet 
îoann i 316 bardzo groźna powódź, która nawiedziła to miasto

ą 1979 roku nie odstraszyła jednej z sióstr, która w końcu dotar-
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Z zestawienia wynika, że najwięcej posiadała amibulantek w 
czasie prow. wrocławska, a najmniej prow. nyska. Dane te 
aż tak miarodajne, ponieważ opierają się na wykazach, K 
z pewnych względów nie były ściśle podawane* 82 *. Ale w s 
dają pewien ogólny obraz pracy ambulatoryjnej sióstr w ]

W latach 50- i 60-tych były wielkie utrudnienia w wypeł 
posługi samarytańskiej, zwłaszcza po damach prywatnych. v 
łkało to i nasze siostry, ponieważ w niektórych regionach 
groziły sankcje karne, m. in. kara grzywny. Mimo takich niesL 
jających warunków (Chruścina, Boguszów), siostry spieszyły 
dal z pomocą pielęgniarską i czyniły wiele dobrego ludziom; 
i jak się dało.

Za tym wszystkim kryła się zawsze cicha i ofiarna posługa 
marytańska, którą wypełniały niestrudzenie wobec bliźniego 
stry Elżbietanki. Wyobrażeniem, jak wyglądała ta posługa w" 
gdy minęło niemal 20 lat od zakończenia wojny, mogą być w, 
mnienia w tym względzie jednej siostry pielęgniarki z Nysy

Problemem dość istotnym w prowadzeniu działalności amfo' 
toryjnej była sprawa nowych kadr. Chociaż prowincje pdl 
w  tym czasie cieszyły się znaczną ilością kandydatek, jednak t 
ności związane z malejącą stale liczbą kwalifikowanych piełęg 
rek, były widoczne i niepokojące zarazem. Wiele bowiem si 
przekroczyło już dawno wiek emerytalny, a tymczasem pot 
ludzi chorych były coraz większe. Toteż siostry pielęgniarki, 
zważając na wiek, brak sił, etc. nie ustawały w posługiwa 
chorym. Poniższe zestawienie statystyczne ambulatoryjnej pr~ 
naszych sióstr we wszystkich prowincjach ją zilustruje84 * *.

ła do chorego z pomocą pielęgniarską, ale o przyjściu do domu 
było mowy. Wróciła następnego dnia przemoczona i zmarznięta; 
chiwum Elżbietanek w Chełmsku, Kronika Sióstr z Chełmska, 
rok 1957. Kronika opisuje wypadek S. Gertrudy, „...która udała 
do domu chorego i w ciemnym, nieoświetlonym korytarzu wpadła 
szczęśliwie do głębokiej dziury, łamięc rękę i doznając ciężkich o' 
żeń ciała i przez całe osiem tygodni przychodziła do zdrowia...”.

82 Dane są zaczerpnięte ze sprawozdań rocznych z roku 1962, M 
znajdują się w archiwach zakonnych prowincji polskich, maszyn:

88 S. M. B u l a n d a ,  Apostolstwo wśród chorych i potrzebując 
Wspomnienia, APEN, „Biuletyn Sióstr Św. Elżbiety”, Wrocłaiw 1 
nr 1(2), s. 33—35, maszynopis.

84 Dane do tabeli są wzięte ze sprawozdań rocznych z lat 1965—1
które się znajdują w archiwach zakonnych prowincji polskich, na
nopisy.
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Tabela 8. Działalność ambulatoryjna w latach 1965—1967

prowincie rok

ogólna

ilość

-o «-w U
5  Jd i<D -O 
a £ -rl

"6 c  i  O J
sióstr g, «  -g 1  - g e  

o a  ci ca ni ra

3G
3 .M *Ho ttf•r-t i-iP< a o cu

1965 288 32 25 22 —
Nysa 1966 220 32 23 23 20

1967 221 32 30 23 28

a 965 358 47 70 35 —
Wrocław 1966 358 47 92 36 —

1967 358 46 78 38 5

1965 523 618 76 55 —
Poznań 1966 523 68 63 52 —

1967 524 68 72 52 —

1965 353 49 16 15 —
Toruń 1966 356 49 17 17 —

1967 352 49 3 2 19

1965 116 14 11 10 —
Warszawa 1966 117 14 10 6 —

1967 118 16 10 8 —

Tabela ta została opracowana na podstawie rocznych spra
wozdań, w których dość szacunkowo określano ilość sióstr i pla
cówek związanych z pracą ambulatoryjną. Wynika z tabeli, że. 
najbardziej rozwinięta była ta działalność w prow. poznańskiej, 
wrocławskiej i warszawskiej, a w pozostałych mniej. Poza tym tyl
ko w trzech prowincjach działały na rzecz chorych i ubogich tzw. 
opiekunki parafialne, które w sprawozdaniach są wyraźnie okrę
cone. Z całości danych tabeli wyłania się intensywna praca am
bulatoryjna sióstr.

Wymownym świadectwem udzielania pomocy chorym w każ- 
okoliczności życiowej i czasie są wspomnienia pośmiertne 

sióstr, które m. in. opisują ciekawe nieraz epizody z ich działalno- 
sci Pielęgniarskiej na rzecz biednych i potrzebujących. W każdej 
Prowincji były takie siostry, które poświęcały się swoim podopiecz
ny®1 bej. granic. Podobnym dowodem postawy samarytańskiej 
Slóstr są zachowane kopie życzeń z okazji różnych jubileuszy za-
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konnych z lat powojennych. Obok wielu spraw poruszają n 
ściej służbę chorym z silnym akcentem na bezinteresowność 
fiarność tej służby 85.

Omawiając ambulatoryjną pracę sióstr nie można ominą# 
kich, które mając specjalny charyzmat pod tym względem 
znaczały sobie i innym trudną drogę miłości bliźniego.

....Drobną i pochyloną postać Siostry B o r g i i  można
spotkać codziennie przez wiele lat, jak ulicami Katowic sp 
ła do chorych...” Takimi słowami rozpoczyna się artykuł 
skromnej Elżbietance z prow. katowickiej, która swoje życie
żyła na ołtarzu miłości człowieka cierpiącego. ....Miała chyba
cjalny charyzmat, że mimo niezwylkle słabych sił fizycznych 
trafiła z taką rozrzutnością szafować skarbami swego serca," 
święcając je bez reszty wszystkim dotkniętym niedolą...”

„...Całą swoją duszą niosła wszystkim pomoc szczerze i 
interesownie. Dla siebie nie potrzebowała niczego, żyła i pr 
wała dla innych...” 86.

Wypowiedzi osób, które zetknęły się osobiście z S. Borgią o 
ślają bardzo wymownie jej całkowite oddanie się chorym i 
trzebującym. Już od 1945 roku pracowała na terenie Katowic 
ko opiekunka parafialna. Dzień w dzień dźwigała swoją ogr 
torbę, w której niosła lekarstwa, zastrzyki, a także chleb i 
artykuły żywnościowe. Wispółsiostry często wspominają, że 
Boży dzień chodziła od chorego do ubogiego i wracając pó 
wieczorem zjadała niewiele, pomodliła się, a potem zga 
resztki jedzenia do swej przepastnej torby, by mieć na drugi 
znowu coś zanieść swoim opuszczonym biedakom. Nikt się 
gniewał na nią, kiedy wychodziła na miasto ze swoją p- 
torbą; wprost przeciwnie, nawet lekarze, znając ją osobiście, 
starczali jej potrzebne lekarstwa czy zastrzyki zupełnie be 
teresownie. Znali jej postać Katowiczanie, a kiedy docierała 
swoich podopiecznych daleko na peryferie miasta, w drodze 
wrotnej często zabierali ją taksówkarze i przywozili na War 
ską, do domu sióstr. Była dość wszystkim znana ze swojej 
łosiernej posługi bliźnim, dlatego nigdy ją nie spotkało nic p 
krego; raczej serdeczna pamięć i wdzięczność tych, którym 
sła pomoc. Jedna z sióstr wspominała, że kilka dni przed 
śmiercią, kiedy już leżała jako pacjentka w infirmerii, wym"

85 Bor. AAP Generalia..., Teczka nr V, lata 1981—4963, Teczka nr 
lata 1964—1968, Teczka nr VII, lata 1969—1978, kopie listów, ma 
pisy.

86 J. K o b y l n i c k i ,  Jak siostry PCK opiekują się chorymi w d 
„Apostolstwo Chorych”, 1967 nr 10 s. 4—6; J. K o b y l n i c k i ,  Sp. 
stra Borgia Pruchnik, „Gość Niedzielny”, 1986 nr 7 s. 40; S. L. 
siół ,  Z życia zmarłej Siostry M. Borgii Pruchnik, APEKait. „Biul 
Sw. Elżbiety”, 1973 nr 3(4) s. 25i—28, maślzynopis.
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'chaczem z nieodłączną swoją torbą do miasta, by zanieść 
Si<tatnią posługę swoim podopiecznym i „...pożegnać się z ni- 

.  1»

01p 34 latach niezmordowanej pracy ambulatoryjnej wśród cho- 
h i opiekuńczej nad biednymi, S. M. B o r g i a  Pruchnik za- 

ryvneła swą piękną kartę życia pod opiekuńczymi skrzydłami 
■ Michała Archanioła 29 września 1965 roku. Z jej śmiercią 
riy l na nowo elżbietański duch oddania się bliźnim w chorobie

1 podobną akcję niesienia pomocy najbiedniejszym i najbardziej 
otrzebującym prowadziła przez kilkadziesiąt lat S. M. L u i t -  

b i r 2 a Janiszewska, związana całe życie z domem zakonnym 
i parafią w Poznaniu-Jeżycach. Podobnie jak S. Borgia była wra
żliwa na cierpienia i biedy bliźnich. Rozumiała też potrzeby ów
czesne społeczeństwa, Skoro już w 1933 roku zaopiekowała się 
dziewczętami z tzw. marginesu społecznego, które przyjeżdżały 
do Poznania z Okolicznych miasteczek i wsi na zarobek. Pozosta
wione samym sobie, bez rodzicielskiej opieki, często _ wpadały 
w złe towarzystwo i demoralizowały się. W tym czasie trudno 
było o pracę, więc dużo dziewcząt nie miało co z sobą począć. 
W tej sytuacji S. Luitbirga wraz z miejscowym ks. prób. zorgani
zowała na terenie parafii Poznań-Jeżyce przystań dla dziewcząt, 
którą z czasem nazwano „Domem św. Elżbiety”. Specjalnie ułożo
ny regulamin i plan dnia normował życie dziewcząt w tym do
mu” . Cała „terapia wychowawcza” polegała na łączeniu pracy 
i pewnych obowiązków z umiłowaniem życia opartego na usta
lonych normach etycznych ogólnie przyjętych. Bardzo konkretnie 
wyraża to Regulamin w słowach: „...Wiszystkie pensjonarki... win
ny otaczać się wzajemnie siostrzaną miłością, uprzejmością i do
brocią. Wszystkie niechaj się uważają jako siostry jednej rodziny 
'bez względu na wiek, pochodzenie i uzdolnienie...” 87 88. Cele te były

87 Zob. przypis nr 8®, „Regulamin Domu Sw. Elżbiety”, odbitka kse
rograficzna. Odbitka powyższa została zrobiona na podstawie maszyno
pisu, który znajduje się w archiwum domu prowincjalnego w Po
znaniu.

88 »Regulamin Domu Św. Elżbiety”.
Wydział Parafjalny „Caritas” przy parafji Serca Jezusowego i sw. 

”lorjana otwiera z dniem 1 marca 1930 r.
„ PRZ Y S T A Ń ” .

,a dziewcząt bezdomnych celem dania tymże dziewczętom mieszka- 
°raz wyżywienia i celem wyszukania im pracy. Przystań tę od

dajemy pod opiekę św. Elżbiety, nazywając ją:
_ „Domem św. E l ż b i e t  y”.
pozatem oddaliśmy poszczególne pokoje szczególnej opiece: Serca 

plusowego, Matki Boskiej, św. Stanisława, św. Józefa, św. Erancisżka, 
^• Antoniego, św. FłoTjana i św. Tereski. , ,
.Wszystkie pensjonarki całego „Domu św. Elżbiety” winny otaczać 

 ̂ wzajemnie siostrzaną miłością, uprzejmością i dobrocią, wszystkie
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realizowane stanowczo i konsekwentnie, bowiem większość 
cząt nie szukało już łatwego życia, ale założyło własne roi 
lub znalazło godziwą pracę czy zajęcie. Do samej wojny, a , 
ściwie do 1942 roku z niewielką przerwą, S. Luitbirga poświe

niechaj uważają się jako siostry jednej rodziny bez względu na 
pochodzenie i uzdolnienie.

Wszystkie pensjonarki „Domu św. Elżbiety” niech się starają 0 
jak najwzorowsze, życie modlitwy, pracowitości i cnoty. W 
zarządza się w „Domu św. Elżbiety” wspólne modlitwy i inne pra 
pobożne. Zaleca się wszystkim pensjonarkom, by codziennie prz\ 
wały do komunii św. ł

Pensjonarki „Domu św. Elżbiety” są dwojakie: jedne, które 
cały dzień przebywają w „Domu św. Elżbiety”, inne, które mięsa 
u nas, a poza „Dom” wychodzą do pracy. Oba rodzaje pencjon 
przestrzegać będą ściśle regulamin następujący: 

w d n i ś w i ą t e c z n e :
7.20 wstać — uprzątnąć,
8. wspólne modlitwy ranne w pokoju św. Stanisława,
8.20 na mszę św. — Po powrocie śniadanie,

10.30—11.30 pogadanka wspólna w pokoju św. Stanisława dla
stkich,
prywatne zajęcia, korespondencje itp., 
obiad i wspólna rozrywka w poszczególnych pokojac 
czas wolny albo wspólna rozrywka w poszczególnych 1 
kojach, “
na nieszpory, poczem podwieczorek, 
czas wolny. Najlepiej spędzić ten czas razem. Na 
ście potrzeba osobnego pozwolenia S. Elżbietanki, 
kolacja, — wspólna rozrywka.
pacierz wieczorny wspólny w pokoju św. Stanisław 
spoczynek.

w d n i p o w s z e d n i e
wstać,
wspólny pacierz poranny w pokoju św. Stanisława, 
na mszę św. — Komunikujemy o 7,15,
Po przyjściu z kościoła uprzątnięcie pokoju do 8,15, 
Śniadanie, uprzątnięcie i praca. Prace domowe wyza 
S. Elżbietanka wspólnie z p. Kierowniczką. Prace te 
ny pensjonarki wykonywać chętnie, 
obiad — Po sprzątnięciu praca, 
podwieczorek, — po sprzątnięciu praca. 
kolacja — pocz6m czytanie w pokoju św. Stanisława < 
wszystkich, różaniec, spoczynek.

Od pacierza wieczornego aż do śniadania pensjonarki przestr— 
będą ściśle milczenie. W razie koniecznej potrzeby przemówienia W 
czasie mówić się będzie tylko szeptem.

Pensjonarki wychodzące do pracy poza „Dom św. Elżbiety”, ri 
sują się przed wyjściem oraz po powrocie do regulaminu. _

Poznań, dnia 15 listopada 1934 
Wydział Parafjalny 

„Caritas”
przy parafji Serca Jezusowego i św. Florjana.

o
o
o
o
do

11.30— 12.30
12.30— 2.
2. -3 .
3.
7 godz.

12.30
4.
7.

(—) X. BUDASZEWSKI 
proboszcz ,(—) S. LUI 

S. Elżbietar

[45]
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czas siły i zdrowie prowadzeniu tego domu. Wojna prze- 
swoj a t(j zbożną działalność, lecz S. Luitbirga nie opuściła rąk,

zatroskana o innych, zaangażowała się w prowadzenie bez- 
> tnei kuchni dla najbiedniejszych w parafii, która przetrwała 

a 1960 roku. Była wciąż bardzo aktywna w niesieniu pomocy 
hoeinv współpracując z podobnymi jej duchem ludźmi, zdofoy- 
ała żywność, odzież, itp. i rozdawała ją najbiedniejszym rodzi

nn i oraz dzieciom. Do końca swego pracowitego życia poświę- 
n°. sią najbardziej potrzebującym. Toteż dla uczczenia 60-lecia 
Cracy dobroczynnej, ówczesny arcybp A. Baraniak 26 IV 1972 ro
ku przyznał S. M. Luitbirdze Janiszewskiej odznaczenie i wyrazy 
uznania za zasługi dla archidiecezji poznańskiej. „..Trudno wyli
czyć wszystkie dziedziny działalności Siostry L u i t b i r g i w służ
bie bliźnim. Wystarczy powiedzieć, że Czcigodna Siostra przez 
60 lat spełniała — na wzór św. Elżbiety patronki Zgromadzenia 
Sióstr Elżbietanek w sposób wybitny przykazanie miłości bliźnie
go, skoncentrowane w ofiarnej posłudze samarytańskiej...” 89.

Podkreślając zasługi tych dwóch sióstr z pierwszych polskich 
prowincji, nie można pominąć faktu istnienia całej rzeszy Elżbie
tanek, które również służą bezinteresownie i ochoczo bliźnim od 
początku swego życia zakonnego aż do chwili obecnej. Wszystkie 
konwenty elżbietańskie służyły temu celowi — nieść pomoc cho
rym, biednym i potrzebującym. I dzisiaj, chociaż funkcje niektó
rych placówek niezupełnie odpowiadają temu rodzajowi dzia
łalności, np. rezydencje biskupie, seminaria duchowne, itp., sio
stry choć doraźnie, czy w nagłych wypadkach tej pomocy udzie
lają. Mimo dobrze rozwiniętej w naszym kraju służby zdrowia, 
cel niesienia pomocy ludziom cierpiącym jest nadal aktualny w 
elżbietańskim posługiwaniu. Czynią to siostry pielęgniarki, daw
niej nazywane ambulantkami, potem opiekunkami parafialnymi. 
Ściśle pielęgniarską rolę spełniają w obecnym czasie tzw. pielęg
niarki środowiskowe ®®. Gdy chodzi o działalność środowiskową to 
ma ona na celu podnoszenie stanu zdrowotności danego społe
czeństwa, by zapobiegać chorobom. Jest w tym celu również

M A. W i e t r z y k o w s k i ,  Opiekunka cierpiących i upadłych, „Prze
wodnik Katolicki”, 1978 nr 11 s. 6; H. Wa l c z a k ,  Wspomnienia po
śmiertne o śp. Dudberdze Janiszewskiej, 1976, maszynopis; Wspomnie- 
me pośmiertne o śp. Siostrze M. Luitbirdze — Elżbiecie Janiszewskiej. 
(Poznań 1976), maszynopis.

„...Współczesne pielęgniarstwo przestało :uż być rozumiane jako 
działalność skierowana wyłącznie na zmniejszenie cierpień fizycznych. 
Dawniej istotą jego było wykonywanie opieki oraz zleceń  ̂lekarskich 
nad osobami cierpiącymi i fizycznie niesprawnymi. Obecnie przyjęło 
°no samodzielną pozycję o znaczeniu leczniczym, opiekuńczym, społecz- 
nym i wychowawczym...”, Zob. S. T. Sz l ę k ,  Moja praca w środowisku, 
^EWr. „Riul*tyn Sióstr Sw. Elżbiety”, Wrocław 1974 nr 2(7) s, 18.
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uwzględniona opieka nad osobami starszymi, które są chore 
dołężne. Ma się tu na myśli opiekę w ich damach własn 
W przypadku ludzi nieuleczalnie chorych, chodzi o donr; 
dzenie ich do spokojnej śmierci. Ten rodzaj apostolstwa czyli 
chodzenie człowiekowi współczesnemu naprzeciw, przetrwał 
więcej do czasów obecnych. W tym wypadku opieka środowisko 
obejmuje nie tylko ludzi w starszym wieku, ale również lr  
potrzebujących pomocy natychmiast bez względu na stan, Wi 
czy też przekonania osobiste. Siostry pomagają też ludziom 
motnym, załamanym życiowo z powodu różnych niepow: 
i nieszczęść osobistych; pomagają wielodzietnym rodzinom, 
szczonym i niechcianym dzieciom, zaniedbanym z powodu ro. 
tych małżeństw, nałogowym alkoholikom i ich rodzinom, a nav 
ludziom z tzw. marginesu społecznego. Nie są to akcje sporady 
ne, ale w niejednym wypadku bardzo zorganizowana i syst_ 
tyczna opieka charytatywna, którą spełnia nie jedna, ale nie 
kilka sióstr. Zwykle akcją taką kieruje siostra pielęgniarka kw 
lifikowana, a do pomocy ma siostry zajmujące się czynnością 
opiekuńczymi względem tych ludzi. Określa się je dziś mian * 
Opiekunek parafialnych. Są też w państwowej służbie zdrowia p ' 
dobne funkcje pod nazwą opiekunek PCK.

Podczas gdy pielęgniarka środowiskowa wykonuje wszelkie z 
biegi wokół chorego — zastrzyki, bańki, lewatywy, cewnikowa“ 
a nawet czuwania nocne w wypadku ciężkiego stanu chorego; 
piekunka natomiast czuwa nad tym, by choremu zapewnić dc! 
warunki przyjścia do zdrowia. Wykonuje najdrobniejsze usł 
związane z życiem codziennym, a więc sprzątnięcie mieszka" 
dokonywanie niezbędnych zakupów w sklepie, organizowanie 
siłków, utrzymanie podopiecznego i otoczenia w czystości, je 
to jest choroba przewlekła. W ramach tejże opieki ważne jest, 
nawiązać kontakt psychiczny z tymi ludźmi, dla wytworze 
życzliwej atmosfery, która będzie sprzyjała wyzdrowieniu. L 
mamy coraz więcej ludzi starszych, opuszczonych przez najfoliż 
rodzinę. Są przypadki straszliwego osamotnienia, gdy w jedne 
kamienicy czy bloku mieszkalnym spotyka się ludzi, któr 
wcale się nie znają ze sobą. To już nie sporadyczne wy 
padki, kiedy umiera stary, samotny człowiek, a sąsiedzi dowia 
dują się o tym dopiero kilka dni po śmierci. To są obecnych cza 
sów ludzkie tragedie, które trzeba widzieć, którym trzeba prze 
ciwdziałać. Dzisiejszy człowiek jest poddany wielu stressom, któ
re wywołują w nim poczucie zagrożenia, poczucie osamotnienia 
dlatego nieodzowną jest tu pomoc sióstr opiekunek czy pielęgnia 
rek. Starają się one tych ludzi wysłuchać, uspokoić, doradzić, otu 
chy dodać. Czynią też starania, by ukazać swoim podopieczny 
Boże perspektywy i sens ich ludźkiego cierpienia. Ileż to sioslt

[47]
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przeżyły pod tym względem istotnych nawróceń swych pod
ręcznych ze złej drogi życiowej; ileż uratowały małżeństw, któ- 
°plh pożycie było kłótliwe i gorszące dla otoczenia; ileż uratowały 
ry,CodyCh dziewcząt przed złą drogą występku czy rozpaczliwym 
f  okiem odebrania sobie życia! Siostry w tym wypadku służą 
^mocą. T° S£t autentyczne historie, kiedy siostry pośredniczą w 
Umieszczaniu noworodków w zastępczych rodzinach, czy adopto- 

niu ich z powodu trudnych warunków materialnych, ich mło
dych, niedoświadczonych matek. Potem już tylko siostry przyjmująv 
»dziękowania i słowa wdzięczności za uratowanie życia nowemu 

człowiekowi, za uchronienie lekkomyślnych dziewcząt przed szko
dliwym zabiegiem, za przeciwdziałanie złu moralnemu i grze
chowi. Te wszystkie fakty mówią same za siebie.

Z pewnością zmienił się w obecnych czasach charakter pra
cy ambulatoryjnej na rzecz chorych i potrzebujących. Dzisiejszy 
chory człowiek nie tylko potrzebuje środków na uśmierzenie bólu 
w dolegliwościach, ale przede wszystkim potrzebna mu psychicz
na obecność drugiego człowieka i życzliwość. Pragnie, by do
strzegano jego wszelkie kłopoty życiowe, nawet materialne i ocze
kuje wtedy pomocy, bo sam sobie nie umie poradzić. Mówi się, 
■vo nio mn ludzi hiednvch. żviacvch w skrainei nędzy.
Owszem, są tacy ludzie, są całe rodziny, które nieprzystosowane 
do naszych warunków życiowych, nie umieją zapewnić sobie, ani 
rodzinie potrzebnych środków do utrzymania. Codzienna prasa 
dostarcza wiele przykładów takiego „niefrasobliwego” podejścia 
ludzi do swoich rodzicielskich obowiązków, kiedy dzieciom nie 
zapewnia się normalnych warunków do życia, do nauki, do wypo
czynku, etc. To samo dotyczy rodzin alkoholików, gdzie nędza ma
terialna idzie w parze z nędzą moralną.

W takich sytuacjach ważną rolę może spełnić siostra pielęgniar
ka czy opiekunka, która poprzez wywiady i rozmowy wyszukuje 
takie rodziny, by im pomóc. Bardzo pięknie opisuje taki fakt 
jedna z naszych pielęgniarek środowiskowych we Wrocławiu91. 
Często siostry znajdują adresy osób samotnych, które pozostały 
hez środków do życia. Dlatego pamiętają o nich i obdarowują 
biednych odzieżą, obuwiem, przedmiotami codziennego użytku 
w dobrym stanie oraz w miarę możności dotacjami pieniężnymi. 
Dla zilustrowania zagadnienia udzielania przez siostry Elżbietanki 
Pomocy biednym, służy niniejsza tabela92.

, Tamże, s. 18—20.
82 APEWr. Sprawozdania roczne z lat 1975—1978, maszynopisy; APEN 

sprawozdania roczne z lat 1975—1978, maszynopisy; APEW-a Sprawo
wania roczne z lat 1975—1978, maszynopisy.
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Tabela 9. Pomoc ubogim w latach 1975'—1978 
w pro w. nyskiej, wrocławskiej i warszawskiej

lata _ porcje zapomogi Odzież
1975 0962 18 632 889, kompl. pościć]"!1976 4202 32 363 405,
1977 .'5689 8 000 1300
1978 6457 213 060 830 płaszcze, buty

Razem: 22310 82 055 zł 3424 sztuk

Prowincja Nyska
lata porcje zapomogi odzież
1975 3515 1 260 doraźna pomoc — 1 -i*1976 4504 10 000 odzaeż, bielizna
1977 4828 — pościelowa, osobista |(1978 3128 15 000 upominki na święta i

Razem: 16976 30 260 zł

Prowincja Warszawska
lata porcje zapomogi odzież
(1975 925 16350 120
1976 935 20 200 125
1977 1090 23 600 28
\1978 --*-- 22 200 13
Razem: 2950 82 350 zł 386 sztuk

Z tabeli wynika, że prow. wrocławska wykazuje sumaryc— 
największą ilość posług dla ubogich w ostatnich czterech latać 
gdy chodzi o wydane porcje jedzenia i odzież. Natomiast, gc 
chodzi o dotacje pieniężne ubogim, to najlepiej w tym zakrc 
sie rozwinęła akcję prow. warszawska. Poza tym tabela wskazuj' 
na zmiany form tejże posługi, m. in. w miejsce dawnych kuchni 
dla biednych, wydaje się porcje jedzenia przy furcie. Porcji 
taka jest przeważnie gorącą strawą z chlebem i kawą lub her
batą. W dni świąteczne dodają siostry czasem słodki placek 
Przeciętnie do furty zgłasza się codziennie na posiłki 3—4 bied 
nych. Ma się tu na myśli większe domy zakonne, bo mniejs® 
przyjmują mniej i są to raczej biedni, którzy bywają od czafi 
do czasu. Oczywiście dziś już nie ma klasycznych biednych,

491
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hotnych; wśród tych którzy przychodzą, są nie tylko napraw- 
beZfł dni i potrzebujący. Są czasem zwykli włóczędzy, często na- 

' alkoholicy, a nawet ludzie o psychicznych odchyleniach, 
•o g ° - i  gi niirt nie zajmuje. Niezależnie od tego, czy ktoś jest 
którym owak. każdy eiżbietański dom zakonny takiego człowie- 
taKl nt-zebującego nie odtrąci, ale mu pomoże. Tak czyniła św. 
kr  łVeta tak musi czynić każda elżbietanka. Ludziom trzeba oka- 

»flć miłosierdzie i życzliwą troskę oraz szacunek, bo każdy 
j głodny człowiek nad którym się pochylamy, udzielając 

* u pomocy, będzie świadczyć o naszej miłości Boga i bliźniego. 
mSootyka się w prowincjach wypadki pomagania biednym przez 
to że daje się im całe bochenki chleba, np. w Katowicach: Oczy
wiście jest to dlatego możliwe, że siostry mają swoją piekarnię 
i zawsze przewiduje się więcej chleba dla biednych. W pozosta
łych prowincjach, najczęściej z okazji uroczystości św. Elżbiety 
przygotowuje się specjalne chleby czy bułki dla biednych. Nie 
wszędzie ta praktyka dzielenia się chlebem utrzymała się do dziś, 
ale jest jeszcze wiele innych form wspierania ubogich, które te 
braki wyrównują.

Siostry pielęgnują również i opiekują się samotnymi ludźmi, któ
rym zanoszą codziennie obiady. Taką pomoc praktykuje się we 
wszystkich prowincjach, ponieważ ludzi samotnych i opuszczo
nych spotyka się wszędzie i to coraz więcej. W wielu wypadkach 
wspiera się materialnie wielodzietne rodziny w postaci odzieży, 
bielizny, obuwia. Również otacza się pomocą materialną dzieci 
z biedniejszych rodzin, ubiera się je „od stóp do głów” z okazji 
I Komunii Świętej. Z okazji świąt liturgicznych przygotowuje 
się dla takich dzieci również małe paczuszki żywnościowe albo 
drobne upominki.

Siostry otaczają też pomocą młodzież studencką, umożliwiając 
jej otrzymanie mieszkania sublokatorskiego lub miejsca na tzw. 
stancji. W większych domach zakonnych przyjmuje się na całe 
lata studentki na mieszkanie i stołówkę, za minimalną odpłatno
ścią lub bezpłatnie.

Gdy chodzi o stałych podopiecznych w domach prywatnych, 
to siostry opiekunki troszczą się także o zaspokojenie ich po
trzeb religijnych; pośredniczą w załatwianiu odwiedzin duszpa
sterskich, czy odprawianiu Mszy św. w domu, przygotowują do 
Przyjęcia Sakramentów św. Zdarza się, że odprawiają prywatne 
rekolekcje dla chorych, czytają im książki i czasopisma katolic
kie oraz zachęcają do pogłębienia swej wiedzy religijnej. Bardzo 
często siostry towarzyszą swym podopiecznym do 
życia, a potem odprowadzają na miejsce wieczwS^p^sjjpjjgySkU 
Uczestnicząc w ceremoniach żałobnych. Łtl"l‘*^<

Piękną inicjatywę w tym zakresie rozwinęła jeHnw—i ^ ó s t r
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w Muszynie (prow. warszawska), która jako opiekunka parafi 
prowadzi od 1958 r. rodzaj „dziennika” o swoich chorych, 
on, przynajmniej w tej chwili, unikalnym źródłem w tym wz 
dzie**. Jak wynika z tych ciekawych, krótkich opisów, si 
idzie do tych ludzi, niosąc pomoc i ulgę w cierpieniach i w- 
kich dolegliwościach. Niesie im również pogodę ducha i uśmi"’ 
dobroci; zanosi ludzką, zwykłą życzliwość, która zauważa 
biedniejszego i najbardziej opuszczonego człowieka. Nie trm 
zauważyć, ile może zdziałać lek dobrego słowa czy uśmiechu 
znerwicowanego, zagonionego współczesnego homo sapiens.

Ludziom w starszym wieku, schorowanym i samotnym poma 
się nie tylko w ich własnych domach, ale umieszcza się ich w 
kładach opiekuńczych, zwanych dziś — „Państwowe Domy 
Dorosłych”. Jest w nich zaangażowanych wiele sióstr zwłas 
z prow. poznańskiej, toruńskiej i warszawskiej. Praca w ,,, 
domach wymaga od sióstr niesłychanej ofiarności i umiłowa- 
idei służenia człowiekowi bezradnemu i schorowanemu. Stara 
się siostry stworzyć tym ludziom przyjemną i dobrą atmosfe 
życia na codzień. Aby im sprawić dodatkową radość, często z~ 
praszają dzieci z innych zakładów, które urządzają im różne ak 
demie, inscenizacje, śpiewy z muzyką, itp. O takich miłych k 
taktach wspominają kroniki domowe sióstr z Otwocka, Puck’ 
Psarów i innych. Siostry organizują też liczne wycieczki dla swy 
podopiecznych; czasem niedaleko, by mogli zażyć świeżego powie 
trza i poznawać piękno przyrody oraz cenne zabytki kultury poi 
skiej. Dbają też o duchowe dobro pacjentów; jeśli jest kapła 
to uczestniczą razem we Mszy św. i korzystają z Sakramentó 
św. Siostry modlą się z nimi wspólnie zachęcając do cierpliwo“1 
i przyjmowania w duchu Bożym wszelkich chorób, czy niedomajf 
gań. W tej ofiarnej, samarytańskiej służbie siostry uczą się sam 
odnajdywać w tych cierpiących ludziach Chrystusa przytłoczoneg 
krzyżem ludzkiej nędzy, choroby i słabości, Chrystusa złożoneg 
niemocą, zależnego tak bardzo od ludzkiej pomocy. Łącząc tuta  ̂
pierwiastek Boży z ludzkim, przyczyniają się w znacznej mierze 
do ulżenia doli chorego, samotnego człowieka.

Niemałą rolę dla podniesienia stopnia zainteresowania spe r 
czeństwa ludźmi biednymi i potrzebującymi spełniały od s a m e g o  
początku 1945 roku „Tygodnie Miłosierdzia”, organizowane po' 
koniec każdego rdku; obecnie obchodzony jest zawsze w paździer
niku. Bardzo wyraźnie ten cel ukazało orędzie na XIII Tydz. Mi
łosierdzia, w którym m. in. czytamy: „...Rozglądnijcie się dookoła,

93 „Dziennik Siostry Ambulantki z Muszyny”, rkps, odbitki kserogra
ficzne. Jest to właściwie unikalne źródło do pracy a m b u l a t o r y j n e j  
wśród chorych i  biednych, jaką prowadzi od lat już siostra E lż b ie t a n 
ka prowincji warszawskiej S. M. Rajmunda Krawczyk.

A M B U LA T O R Y JN A  PIE LĘ G N A C JA  CHORYCH 3 3 5

stwierdzicie, żeśmy jeszcze naszych ślubowań nie wykonali, 
a. jeszcze między nami są głodni i biedni, chorzy i cierpiący;
C- gle jeszcze wędruje wśród nas opuszczony Chrystus w osobach 
C1 szych braci...” 94. Nasze siostry zawsze bardzo aktywnie pod
chodziły do realizacji zadań niesienia samarytańskiej pomocy 
C -^widzianych programem poszczególnych Tygodni Miłosierdzia. 
Nigdy nie Pozowały obojętne na los bliźnich, toteż chętnie podej
mują dodatkowe zajęcia związane z akcjami charytatywnymi. 
Mówią o tym sprawozdania z poszczególnych Tygodni Miłosierdzia 
we wszystkich prowincjach. Jest niemożliwą rzeczą opisać dokład
nie to wszystko, co siostry wykonują w swoich prowincjach, na 
każdej placówce około biednych i cierpiących. Słowa i cyfry nie 
wyrażą istotnych owoców, czy osiągnięć pod tym względem. Jakąś 
wykładnią tego pozostanie jedynie poczucie dobrze spełnionego 
obowiązku wobec potrzebujących ludzi.

Inną formą samarytańskiej posługi sióstr jest organizowanie w 
parafii „Dnia Chorych”. Zwykle odbywał się on w lipcu, w uro
czystość św. Wincentego a Paulo, a w ostatnich latach odbywa się 
jesienią w ramach Tygodnia Miłosierdzia. W niektórych prowin
cjach po uroczystej Mszy św. w intencji wszystkich chorych i cier
piących, siostry razem z opiekunkami parafialnymi i katechet
kami, organizują dla nich skromny posiłek, połączony z występa
mi artystycznymi dzieci. Chorzy są przywożeni do kościoła prze
ważnie samochodami przez uprzejmych taksówkarzy za darmo, 
a siostry nasze czuwają przez cały czas, by służyć pomocą pie
lęgniarską w razie nie przewidzianego wypadku. Chętnie też po
święcają one swój czas, siły i inwencję, by sprawić tym ludziom 
choć trochę radości w serdecznej i życzliwej atmosferze.

Dla lepszej orientacji odnośnie poznania warunków życia bied
nych i cierpiących, siostry są w kontakcie z Wydziałem Duszpa
sterstwa Chorych danej kurii diecezjalnej. Wydziały te istniały 
od zakończenia wojny (1945 r.), tyle że zmieniały się ich nazwy, 
najpierw nosiły nazwę „Caritas Catholica”, później zaś zostały 
przemianowane na Referaty Duszpasterstwa Dobroczynności Chrze
ścijańskiej. Wydziały i kontakty z nimi są nieodzowne przy 
"współpracy, celem organizowania różnych akcji udzielania pomo
cy biednym potrzebującym w sposób zorganizowany i przemyśla
my, a nie tylko przypadkowy. W ten sposób idea posługi sama
rytańskiej za przykładem naszych Matek Założycielek aktualizuje 
się dzisiaj w zmieniającej się rzeczywistości.

Ważnym zagadnieniem, aby praca sióstr wśród chorych i bied
nych była owocna, jest przygotowanie zawodowe sióstr. Była to 
sprawa niełatwa od początku, ponieważ nie było szkół pielęgniar-

94 Zob. APEWfr. Orędzie na XIII Tydzień Miłosierdzia, Wrocław 1967,
maszynopis powielany.

■ 8
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skich tuż po wojnie. Isitniała jedynie w Poznaniu w latach 50-* 
Katolicka Szkoła Pielęgniarstwa. Poza tym organizowano 
sy pielęgniarskie zatwierdzone przez państwo, w których ró 
siostry mogły zdobyć dyplom. W następnych latach siostry pro 
dziły Międzyzakonną Szkołę Pielęgniarstwa pod wezwaniem 
Wincentego a Paulo w Warszawie. Kurie diecezjalne też orga 
wały dla sióstr 2-miesięczne kursy pielęgniarskie. Ponieważ w 
stępnych latach kształcenie zawodowe w zakresie pielęgniarz 
było bardziej utrudnione; siostry organizowały tzw. kursy prz 
towawcze dla aspirantek i młodych sióstr profesek w więksi 
damach zakonnych pod kierunkiem lekarzy. Takie spotkania 
ganizowano kilka razy w tygodniu i kończyły się egzam!
O takim przygotowaniu do zawodu wspomina kronika z Ny 
w której pod datą 1959 znajduje się taka notatka: „...Kurs p 
lęgniarski o charakterze prywatnym, jako przygotowanie do s- 
ły pielęgniarskiej został urządzony w nowicjacie dla młody 
sióstr nowicjuszek i kandydatek, który organizowali lekarze 
szpitala w Nysie. Trwał niecały rok, po 2 godz. lekcyjne w tyg 
dniu i zakończył się prowizorycznym egzaminem, który na» 
wszystkie uczennice nie zdały...” 95. Z innych dokumentów wia 
mo, że takie prywatne kursy organizowano we wszystkich pro” 
cjach polskich, ponieważ nie było innych możliwości, a pot“ 
rosły. Dopiero w latach 70-tych zaczęto siostry przyjmować 
średnich szkół medycznych i do 2-letniego pomaturalnego stc 
medycznego. W chwili obecnej w każdej prowincji jest 
sióstr, które w ostatnich latach zdobyły dyplom pielęgniarski, 
różnymi nawet specjalizacjami. W dalszym ciągu prowadzi się t 
w domach prowincjalnych z młodzieżą zakonną wykłady ogó 
z zakresu pielęgniarstwa, połączone z zajęciami praktycznymi. % 
kie przygotowanie prowadzi przeważnie starsza, kwalifikow 
pielęgniarka, doświadczona i dobrze przygotowana.

Niemałą rolę w pogłębianiu nie tylko kwalifikacji zawodowy 
ale ducha samarytańskiej służby względem bliźnich spełnia 
skupienia miesięczne dla pielęgniarek, organizowane przez 
diecezjalne. Od kilku lat odbywają się kilkudniowe ogólnopo 
skupienia dla pielęgniarek w Częstochowie na Jasnej Górze, 
matyka tychże skupień jest dostosowana do aktualnych potr 
współczesnego człowieka, np. „Równowaga duchowa i asoeza 
stry pielęgniarki w służbie cierpiącym”, „Pomóc człowiekowi 
uśmiechnij się i podaj dłoń”, itp. Jest to jeszcze jedna forma 
głębiania swej wiedzy religijno-zawodowej, co jest w d z is ie jsz  
czasach rzeczą ogromnie ważną i potrzebną. Kościół także doce 
wysiłki i starania sióstr zakonnych w kierunku podnoszenia 
ziomu życia wewnętrznego i przygotowania zawodowego. Wyr

•5 AiPEN, Kronika Domu, rok 1959.
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dobitnie nasz Ks. Kard. Prymas S. Wyszyński zwracając się 
•? giżbietanek słowami: „...godnym podkreślenia jest fakt, że z 
taka starannością usiłujecie się przygotować do waszych obowiąz
k i  nie tylko przez rozwijanie w sobie życia wewnętrznego, ale 
także przez zdobywanie wykształcenia ogólnego i zawodowego. 
Wiemy z jakim trudem przychodzi Wam to wykształcenie, jak mu
sicie godzić codzienne obowiązki z nauką, której niekiedy poświę
cacie część waszego nocnego spoczynku...” 98.

Również nasze siostry czynnie włączyły się w pieszą pielgrzym
ią warszawską jako pielęgniarki, które bezinteresownie i chętnie 
służą zmęczonym pątnikom w drodze, udzielając doraźnej pomocy 
w różnych dolegliwościach. Ostatnio rokrocznie kilka sióstr z na
szych prowincji bierze udział w owej pielgrzymce.

Nie można pominąć faktu, że niektóre siostry w sposób szcze
gólny zasłużyły się w służbie Kościoła w ofiarnej posłudze chorym 
i cierpiącym. Takim znaczącym gestem uznania ze strony K-ła 
jest przyznanie czterem siostrom Elżbietankom z prow. toruń
skiej w lutym 1971 roku medali „Pro Ecdlesia et Pontificae” na
danymi przez Ojca Sw. Pawła VI za pełną poświęcenia pracę tych 
sióstr jako opiekunek chorych, ubogich, dzieci i młodzieży. Były 
to: S. M. Aleksandra Michałowska, S. M. Krescencja Baumgart, 
S. M. Brygida Jeleń i S. M. Ksawera Kobiela 97.

(ZAKOŃCZENIE

Dobroczynna praca Sióstr Elżbietanek prowincji polskich na 
przestrzeni lat 1914—1978 w aspekcie działalności ambulatoryjnej 
i wspierania ubogich, pozwala nam wyciągnąć pewne ogólne wnio
ski. Niewątpliwie troska o człowieka chorego i biednego była 
i jest zasadniczym hasłem działania każdej Elżbietanki. Od po
czątku swego istnienia, poprzez okresy ciężkich doświadczeń i ka
taklizmów życiowych, szczególnie dwie ostatnie wojny światowe, 
aż do współczesnych, tak bardzo odhumanizowanych czasów, sio
stry zawsze służyły ofiarnie cierpiącym i potrzebującym. Służyły 
tym najbiedniejszym pozbawionym zarówno opieki społecznej jak 
1 zdrowotnej, ludziom samotnym i opuszczonym, ludziom schoro
wanym i takim, którzy dawno przekroczyli już wiek emerytalny, 
wielodzietnym rodzinom i osieroconym dzieciom, nawet dziewczę- 
0111 pozbawionym opiekuńczej ręki oraz współczesnym ludziom, 

zagubionym i bezradnym w życiowej pielgrzymce. Spełniały rów-

no? Archiwum Archidiecezji Warszawskiej (AAW), Wydział Dobroczyn- 
St. Wyszyński, Uwagi powizytacyjne prowincji warszawskiej, 

arszawa, 7. VI. 1960, maszynopis.
Sw v fc^iwum Prowincjalne Elżbietanek w Toruniu, „Biuletyn Sióstr 

’ *azhiety”, 1973 nr 2(3) s. 12.

— Nasza Przesitość t. 5S
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nież siostry Elżbietanki ważne zadania wśród chorych we wlas 
mieszkaniach (odwiedziny dzienne i czuwania nocne); w r 
potrzeby niosły pomoc staruszkom w przytuliskach, a późnie 
zakładach opiekuńczych dla starców oraz w stacjach opieki n/r 
ką i dzieckiem itp. Organizowały liczne kuchnie dla biednych 
punkty dożywiania, także wysyłały paczki z odzieżą dla 
nych. Wspierały ich w miarę możliwości też finansowo. Pr 
kuje się też dzisiaj głównie poprzez Wydz. Dobroczynności 
kuriach diecezjalnych, wysyłkę do chorych garderoby, obu 
i pieniędzy. W rzeczywistości powojennej nadal udziela się 
rym pomocy w tzw. ambulatoriach lub też w mieszkaniach 
watnych. Niewątpliwie coraz mniej jest dzisiaj ludzi biedny 
dosłownym znaczeniu i chorych pozbawionych podstawowej 
ki lekarskiej, bo zajmuje się nimi opieka społeczna, niemniej j 
nak coraz więcej jest ludzi w starszym wieku, „samotnych 
tłumie”, którzy nie mają do kogo ust otworzyć. Do takich 
ludzi dociera dzisiejsza siostra Elżbietanka w ślad za swą Pat 
ką św. Elżbietą i Matkami Założycielkami.

Apostolstwo współczesne wśród cierpiących i potrzebując 
jeśli ma być Skuteczne i zbożne, musi się opierać na prawidło’ 
łączeniu działalności zewnętrznej ze wzmożoną troską o ż 
duchowe. Myśl tę bardzo trafnie podkreślił papież Paweł 
„...Nigdy nie sądźcie, że wasze pogrążenie się w intymną rozm 
z Chrystusem, zatrzyma lub zahamuje dynamiczność waszego 
sługiwania, że opóźni rozwój waszego zewnętrznego apo 
stwa... To co daje się Bogu, nigdy nie jest stracone dla czło 
ka...” »8.

Analizując powyższą działalność dobroczynną Sióstr Elżbi 
nek na przestrzeni lat 1914—1978 nasuwa się nieodparcie j 
myśl: w zmieniającej się rzeczywistości historycznej Siostry 
bietanki wszystkich czasów — o ile zechcą zachować swą t 
mość — winny zrealizować na codzień praktyczną miłość bl 
go w duchu charyzmatu swoich wielkich Założycielek. I jak 
będą wierne temu charyzmatowi, tak długo nie zabraknie im 
przyszłości nowych dobrych powołań.
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