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Matka Ewa

Ewa von Tiele Winckler zwana „Matką Ewą” założycielka i fundatorka Zakładów Opie-
kuńczych i Ewangelickiego Diakonatu „Ostoja Pokoju” w Miechowicach należy do naj-

wybitniejszych postaci Śląska i najbardziej zasłużonych dla ludu Śląskiego.
Dzieciństwo i młodość  Matki Ewy mogą stanowić przyczynek do edukowania i wycho-

wywania współczesnej młodzieży. Pod wpływem wierzącej matki, Ewa była dzieckiem wraż-
liwym na niedolę dzieci i rodzin. Po śmierci matki stała się dzieckiem krnąbrnym i upartym.
Jednak  mając szesnaście lat zmieniła swoje życie i postanowiła poświęcić je Jezusowi Chrys-
tusowi  w służbie dla ludzi ubogich i cierpiących. Dostrzegła całą tragedię  prostego ludu, jej
górnośląskiej ojczyzny. I nie był to tylko kaprys rozpuszczonej bogaczki, której niczego nie
brakowało. Przed sobą i Jezusem złożyła ślubowanie, w którym trwała do końca życia: „Ludu
mojej Ojczyzny, wśród dymów i mgły, Tobie  chcę być wierna po kres moich dni. Oddaję ci
me serce i całe swe życie, me siły i moją miłość chcę ci dać całkowicie. Twoją chcę być zawsze,
po kres moich dni, ludu ojczyzny mojej, wśród dymów i mgły!”.

W swoim testamencie zawarła życzenie, aby „Ostoja Pokoju” również w przyszłości miała
zawsze otwarte drzwi i serca dla wszelkiej ludzkiej niedoli i by każdy, kto znajduje się w ja-
kiejkolwiek ziemskiej potrzebie, czy to natury cielesnej, czy duchowej, znajdował tu radę,
pomoc i pociechę, a jeśli to jest potrzebne i możliwe, również przyjęcie i schronienie”.

O Matce Ewie trzeba mówić, jej życie trzeba wspominać, jej dzieło trzeba pokazywać, jej
wiarę i miłość naśladować – dla dobra górnośląskiego ludu. 

Ks. bp dr Marian Niemiec 





Matka Ewa – luteranka, córka Waleski i Huberta von Tiele-Wincklerów, urodzona 
w rodzinie śląskich przemysłowców zamieszkałych w Miechowicach wybrała drogę

służby diakonackiej. Uznając, że nieodłącznym elementem duchowości chrześcijańskiej jest
działalność charytatywna, właśnie w niej znalazła swoje powołanie. 

Kompleks budynków w Miechowicach – zbudowany dzięki wkładowi finansowemu jej
rodziców – Ostoja Pokoju – do dziś zadziwia rozmachem. Pod niezmienioną nazwą funk-
cjonuje wciąż jako dom opieki i jest namacalnym znakiem obecności ewangelików w świa-
domości nie tylko miechowickiej, ale całej górnośląskiej społeczności.

Dzieło Matki Ewy trwa do dziś w miejscu, gdzie się narodziło. Możemy iść śladem jej życia
i pracy –  zwłaszcza w bieżącym roku 2017, ogłoszonym w województwie śląskim Rokiem 
Reformacji, zachęcam do zapoznania się z sylwetką Matki Ewy von Tiele-Winckler.

Henryk Mercik 

Członek Zarządu 

Województwa Śląskiego

Matka Ewa



WYKAZ SKRÓTÓW

APK – Archiwum Państwowe w Katowicach
OSLM – Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen
PEAM – Parafia Ewangelicko-Augsburska w Miechowicach
SDF – Stiftung Diakonissenhaus Friedenshort w Freudenbergu
SWKZ – Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

w Katowicach)
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Pracownicy Muzeum Górnośląskiego w Ratingen (Oberschlesisches Landesmuseum), którzy w 2016 roku przygotowali wystawę „Ubogim 
i cierpiącym ku pomocy. Matka Ewa – wiara i życie”.
Stoją od lewej: Dr. Stephan Kaiser, Edyta Kolinski, Dr. Frank Mäuer, Wieslawa Mostowiak, Leonhard Wons, Judith Galla, Marek Rutkowski, Izabella
Wójcik-Kühnel. Siedzą od lewej: Melanie Mehring, Agnes Weitkowitz, Dr. Susanne Peters-Schildgen, Zdenka Ondrichova, Eliska Hegenscheidt-
Nozdrovicka



Ewą von Tiele-Winckler zainteresowałam się w 2011 roku zbierając materiały do wystawy
o bytomskich kobietach. Wtedy też miała miejsce wizyta w domku Matki Ewy – nagłe

olśnienie i fascynacja! Ostatnia diakonisa Marta Grudke strażniczka pamięci Matki Ewy przez
trwanie w tym historycznym miejscu i realizację podobnych życiowych celów, zlewała się 
w moim odbiorze z tą postacią. Jej osobista przyjaźń z wieloma diakonisami, które przed laty
opuściły Miechowice, a teraz pisały długie naznaczone tęsknotą listy, sprawiały, że siostra była
prawdziwą skarbnicą wiedzy. Przytulne, zachowujące autentyczną atmosferę wnętrze z przed-
miotami, obrosłymi historią, sprawiały, że chętnie tu wracano, a siostra Marta gościnna i ser-
deczna podtrzymywała te rozchodzące się na cały świat kontakty. 

Wraz ze zbliżającą się 150 rocznicą urodzin Matki Ewy, zaczęłam coraz częściej myśleć 
o przygotowaniu poświęconej jej wystawy. Odremontowany budynek Ciszy Syjonu stanowił
najlepsze miejsce do zaprezentowania jubileuszowej ekspozycji. Wsparcie otrzymałam na-
tychmiast ze strony Stowarzyszenia Ligi Kobiet Nieobojętnych i gminy Bytom, Stowarzysze-
nia Nasze Miechowice i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Miechowicach. 

Zgodnie z sugestią dr Stephana Kaisera, jako pierwsza miała zostać przygotowana nie-
mieckojęzyczna wersja tej wystawy dla Muzeum Górnośląskiego w Ratingen (Oberschlesis-
ches Landesmuseum). I właśnie tam znalazłam wspaniałych ludzi, którzy podjęli się realizacji
tego zadania. Większości z nich temat był zupełnie obcy i przez kilka kolejnych dni, w czasie
wspólnych posiłków, przybliżałam im postać i dzieło Matki Ewy. Ten kilkuosobowy zespół
pracowników składający się z Niemców, Polaków, Czeszki i Słowaczki szybko zaraził się  praw-
dziwą fascynacją i praca od razu dała wspaniałe efekty. Przez cały czas wspomagali nas arty-
ści z galerii Stalowe Anioły, przepiękne grafiki wykonał artysta plastyk dr Witold Zaręba, 
a przede wszystkim wzbogaciły naszą wystawę zbiory i eksponaty wypożyczone z Domu Ma-
cierzystego (Stiftung Diakonissenhaus Friedenshort w Freudenbergu). Jak zwykle życzliwie
wspomagali nas prywatni kolekcjonerzy: Pan Jan Hodor, Czesław Czerwiński, Tadeusz Urban,
Maciej Skalski, Rafał Pietrzyk oraz ksiądz Bogdan Peć, który użyczył nam nagrody Ostoi Po-
koju im. Matki Ewy za pracę  społeczną pro publico bono, przyznanej mu w 2014 roku. 

Do opracowania tego katalogu włączyła się Magdalena Goik, która wykonała nie tylko
prace dotyczące opracowania i redakcji tekstu, ale i napisała część, którą nazywałyśmy „lite-
racką”. Jej narracja ułatwia wyobrażenie i uzmysłowienie sobie wielowymiarowości postaci
Matki Ewy. 

Od Autora
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Realizacja zamierzonych celów zależna jest w dużym stopniu od ludzi, jakich spotyka się
na swojej drodze – ja miałam wielkie szczęście i dlatego pragnę gorąco podziękować wszyst-
kim, którzy przyczynili się do powstania wystawy. Jednocześnie gorąco zachęcam do 
przeczytania tej książki, a także do własnych studiów nad tą niezwykłą postacią jaką jest 
Matka Ewa. 
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Matka Ewa przed swoim domkiem 
w otoczeniu dzieci. Miechowice 1928 r.;
[zbiory SDF]
Mutter Ewa vor ihrem Häuschen mit
Kindern
Mother Eve in front of her cottage surro-
unded by children, Miechowice 1928



Ewa von Tiele-Winckler, diakonisa zwana Matką
Ewą, związana była z Miechowicami (obecnie

dzielnica Bytomia), w których się urodziła, spędziła
większość swojego życia i gdzie założyła słynne za-
kłady opiekuńcze pod nazwą Ostoja Pokoju. Jej ży-
ciową misję łatwiej zrozumieć na tle procesów, które
zachodziły w XIX wieku na Górnym Śląsku. Gwał-
towny rozwój przemysłu ciężkiego zmienił wówczas
struktury społeczne na  tych terenach, należących
wówczas do Rzeszy Niemieckiej. Prowincja zwana
„Ameryką Niemiec” umożliwiała zdobycie bajecz-
nych fortun nawet prostym robotnikom. Przykładem
takiej kariery był dziadek Matki Ewy Franz Winckler,
który przybył na Górny Śląsk bez środków do życia,
zaczynał jako górnik, a dzięki pracowitości, inteligen-

cji i ambicji doszedł do godności szlacheckiej. Obok
bogactwa, widocznego do dziś w pałacach i rezyden-
cjach przemysłowych potentatów, istniały ogromne
obszary biedy. Brak zabezpieczenia socjalnego ze
strony państwa, skażone środowisko, gwałtowny na-
pływ ludności, a także wynikający z tych ciężkich wa-
runków bytowych alkoholizm to czynniki, które
wyniszczały miejscową ludność. Rodzina Matki Ewy
podejmowała wprawdzie próby poprawy jakości życia
mieszkańców, ale nie obejmowały one wszystkich. To
właśnie o tych pozbawionych opieki, postanowiła za-
dbać Matka Ewa. Zaczynając skromnie, od wydawa-
nia posiłków najbiedniejszym w pałacu swojego ojca,
stworzyła dzieło, na które składało się  28 budynków
w miechowickiej Ostoi Pokoju. Zapewniono tam
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Ubogim i cierpiącym ku pomocy
Matka Ewa - wiara i życie

Pocztówka z rysunkiem
J. Koretzkiego ukazująca 
Miechowice  ok.1850 r.; 

[zbiory M. Skalskiego]
Eine Postkarte mit Zeichnung

von J. Koretzki zeigt 
Miechowitz um das Jahr 1850

Postcard with a drawing by 
J. Koretzki showing 

Miechowice approx. 1850



pomoc i opiekę dzieciom i dorosłym. Poza Miecho-
wicami utworzyła ponad 40 Domów dla Bezdom-
nych dla pozbawionych opieki dzieci, wychowy
wanych w niewielkich grupach zwanych Rodzinkami.
Jej misjonarki dotarły do osiemnastu krajów na czte-

rech kontynentach, troszcząc się o najbiedniejszych 
i głosząc chwałę Jezusa Chrystusa. 

Matka Ewa należy do najbardziej zasłużonych
osób na Górnym Śląsku, w dziedzinie pomocy socjal-
nej, jej dokonania były absolutnie pionierskie. Urze-
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Matka Ewa w otoczeniu 
młodych sióstr; [zbiory SDF]
Mutter Ewa mit jungen 
Diakonissen
Mother Eve surrounded by
young deaconesses

Ewa von Tiele-Winckler i jej
ukochane polskie „Babunie” 
(po lewej stronie Thekla –
pierwsza pomocnica Matki
Ewy); [zbiory SDF]
Eva von Tiele-Winckler mit
ihren geliebten polnischen
„Großmütterchen“ (links von
Mutter Eva ihre erste Helferin
Thekla)
Eva von Tiele-Winckler and her
beloved Polish "grannies" (on
the left Thekla - first assistant of
Mother Eve)



czywistniała nowatorskie wizje, nawet w okoliczno-
ściach najbardziej niesprzyjających. Wszystko co po-
siadała ofiarowała najuboższym, sama żyła wręcz 
ascetycznie. Słabego zdrowia, o ofiarności przekra-
czającej jej fizyczne możliwości, dorosłe życie spędziła
w skromnej drewnianej chatce, nad wejściem której
kazała umieścić napis „Własność Jezusa Chrystusa”
(obecnie Domek Matki Ewy jest obiektem muzeal-
nym). Tam też umarła. Na jej grobie jedyną ozdobą
jest kamienny krzyż z napisem „Ancilla Domini (Słu-
żebnica Pańska) 1866–1930”. W słowach testamentu
zawarła przesłanie praktykowania bezinteresownej,
nieegoistycznej miłości. Nie dożyła momentu wy-
gnania większości diakonis z Miechowic w 1945
roku. Wiele domów, które wybudowała rozpadło się
na skutek szkód górniczych, spalony w 1945 roku.
zamek, gdzie spędziła dzieciństwo, popadł w ruinę,
ale jej dzieło przetrwało. Diakonisy z Miechowic 
i innych ośrodków Matki Ewy znalazły nowe cele,
między innymi we Freudenbergu, Heiligengrabe 
i Berlinie, gdzie kontynuują działalność rozpoczętą
kiedyś przez Matkę Ewę. W Miechowicach Ideę Ostoi
Pokoju kontynuuje dzisiaj Parafia Ewangelicko-Aug-

sburska, która na odzyskanym po latach terenie
wzniosła nowy dom opieki i z ogromnym poświęce-
niem stara sie zachować materialną i duchową spu-
ściznę.

W powojennej Polsce władze dążyły do szybkiego
i skutecznego wymazania z pamięci wszystkiego, co
wiązało się  z rodziną Tiele-Wincklerów, a zwłaszcza 
z Matką Ewą. Niemka, ewangeliczka, córka magna-
tów nie powinna była znaleźć miejsca w historii Polski,
a przecież dzieło jej życia promieniuje bogactwem du-
chowym, fascynuje i budzi dumę znajdując entuzjas-
tów w najodleglejszych zakątkach świata.

Matka Ewa, fot. T. Szemalikowski; [zbiory PEAM]
Mutter Eva, fot. T. Szemalikowski
Mother Eve, photo by T. Szemalikowski.
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Ewa von Tiele-Winckler, a właściwie Valeska-Anna
Katharina-Adelajda Maria-Elisabeth-Eva von Tiele
Winckler urodziła się w Miechowicach 31 paździer-
nika 1866 roku. Była przedostatnim z dziewięciorga
rodzeństwa.  Zanim Ewa przyszła na świat, po zamku
miechowickim biegały już starsze dzieci Huberta von
Tiele i jego żony Valeski von Winckler. Małżeństwo
Huberta i Valeski odzwierciedlało zasadę, że prze-
ciwieństwa się przyciągają. On – nie posiadający ma-
jątku wojskowy, wyznania protestanckiego, surowy,
obowiązkowy, rzetelny, prowadzący w młodości spar-
tański tryb życia. Nie bójmy się tego powiedzieć – uo-

sabiał pruski dryl. Co działo się w głowie i sercu hra-
biego w stopniu podporucznika można się tylko 
domyślać. Ona – z ogromnym posagiem, głęboko wie-
rząca katoliczka, wrażliwa kobieta o duszy artystki,
dobrze wykształcona i ciekawa świata. Dużo podró-
żowała, miała talent poetycki i dar do opowiadania
pięknych historii, znała kilka języków i interesowała
się naukami ścisłymi. Bardzo twórcza, o bogatym
życiu wewnętrznym. 

Hubert i Valeska byli dobrym małżeństwem, do-
skonale zorganizowanym, współdziałającym dla dobra
rodziny i swoich dzieci. Starali się wypełniać swoje po-
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Ludu mojej Ojczyzny, wśród dymów i mgły,

Tobie chcę być wierna po kres moich dni.

Oddaję Ci me serce i całe swe życie

Me siły i moją miłość, chcę dać całkowicie

Twoją chcę być zawsze, po kres moich dni.

Ludu Ojczyzny mojej, wśród dymów i mgły!

Ojcze niebieski, tyś słyszał te słowa,

Wiesz, że wypełnić je jestem gotowa.

Tyś dał mi pragnienie, daj też błogosławieństwo,

By dzieło mojego życia odniosło zwycięstwo.

Pozwól mi wiernie służyć, po kres moich dni,

Ludowi mojej Ojczyzny, wśród dymów i mgły!

Tłumaczenie  Anna Sikorska
(Wiersz ten, był rozszerzoną treścią jej ślubowania)

O Matce Ewie opowieść

Dzieciństwo

Ewcia! Skacz!
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Ewa von Tiele-Winckler, Berlin?, ok. 1868 r.; [zbiory SDF]
Eva von Tiele-Winckler, Berlin?, um 1868
Eva von Tiele-Winckler, Berlin ?, approx. 1868 

winności najlepiej jak potrafili i najlepiej,  jak je rozu-
mieli. Z pewnością,  z czasem ich osobista więź uległa
przemianie, bo małżonkowie widywali się rzadko
(Hubert przebywał sporo czasu poza domem) i chyba
można przypuszczać, że każde z nich żyło we własnej
samotności. Trudno jest też w odmiennych warun-
kach i innym czasie wnioskować o czyichś uczuciach,
odtwarzanych na podstawie faktów opisanych przez
osoby trzecie w tamtym czasie.

Tak czy inaczej, ojciec dbał o rozwój fizyczny i siłę
charakteru, matka o serca, dusze i umysły córek 
i synów. Razem zapewniali im odpowiednie miejsce
do życia i wzrastania;  latem był to miechowicki
zamek, zimą – wspaniała rezydencja w Berlinie.
Mimo bogactwa, dzieci nie były rozpieszczane, nie
miały zbyt wielu zabawek (w większości wykonywały
je same), ale za to każde z nich posiadało własny klucz
do zamkowej biblioteki.

Gdy dziewczynka miała cztery lata, ojciec posta-
nowił, że odtąd wszyscy będą się do niej zwracać Ewa,
nie Valeska – jak brzmiało jej pierwsze imię, ze

Pałac w Miechowicach około
1936 r.; [zbiory T. Urbana]
Palast in Miechowitz ca. 1936
Palace in Miechowice about
1936



Czy „święci ludzie” to osoby obdarzone od dzieciń-
stwa pokornym sercem i łagodnością charakteru?
Oczywiście nie, chociaż mamy wielką pokusę, aby po-
padać w taki stereotyp. Bóg jednak – jak wiadomo –
nie powołuje zdolnych, lecz uzdalnia powołanych. 

Ewa, jak to szaleńcy Boży, nie miała łatwego cha-
rakteru. Z jednej strony już jako siedmioletnie dziecko
napisała swój pierwszy wiersz o Bogu. Ale z drugiej stro-
ny – jak byśmy dziś powiedzieli –  sprawiała trudności
wychowawcze. Kiedy po wielkich cierpieniach zmarła
jej ukochana matka, trzynastoletnia Ewa popadła 
w bunt i rozpacz. Dziewczynka rano i wieczorem wy-
mykała się do pokojów matki. Pragnęła, aby zdarzył się
cud, aby matka pojawiła się żywa i zdrowa, żeby było

jak dawniej, żeby wszyscy znów byli szczęśliwi… Wraz
ze swoim – jak mówiła – jedynym przyjacielem, psem
bernardynem Thorem, zapuszczała się do pobliskiego
lasu. Jej dzikie i nieokiełznane serce znajdowało jakiś
rodzaj ukojenia pośród ciemności, wiatru, szumu
drzew, a nawet burzy. Być może to, co wewnątrz niej
musiało znaleźć wyraz w rzeczywistości, uzewnętrz-
nić się w obrazie dzikiej natury. Rodzeństwo w tym
czasie nazywało ją „dzikim strzelcem”, a Ewa była 
samotna, zamknięta w sobie i nieprzystępna. Ale Bóg
w tych ciemnościach i ukryciu już zasiewał swe ziarno
– jak będzie wspominać potem Matka Ewa.

W 1883 roku hrabia Tiele von Winckler powtór-
nie się ożenił. Na drugą matkę dla swoich dzieci wy-
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względu na to, że mylono ją i matkę. Dziecko nie
chciało się zgodzić. Hrabia jednak wykorzystał jej
ówczesną namiętność do masła. I zaproponował wy-
mianę imienia na kostkę masła. Fortel się udał i odtąd
dziewczynka przyjęła imię Ewa. 

Matka wprowadzała dzieci w tajemnicę wiary 
i modlitwy. Ojciec nie tolerował słabości charakteru.
Uczył odwagi i wytrwałości. Kiedyś zobaczył swoją
córkę spacerującą po wysokim murze, który dodat-
kowo otoczony był rowem. Być może przestraszył się,

że dziecko spadnie i chciał w jakiś prosty i skuteczny
sposób sprowadzić dziewczynkę na dół. Ewa za
chowała jednak w pamięci tę sytuację jako lekcję od-
wagi: 

– Ewcia! Skacz! – krzyknął do córki, zachęcając ją,
aby jednym susem pokonała strach i mur, i rów. I Ewa
skoczyła. Wtedy nie wiedziała jeszcze, że w dorosłym
życiu wiele razy usłyszy te słowa od Ojca Niebieskiego.
I tak samo jak w dzieciństwie – skoczy. W niewia-
dome. 

Valeska von Tiele-Winckler;
[zbiory PEAM]

Hubert von Tiele-Winckler; 
[zbiory PEAM]

Bóg w ukryciu zasiał swe ziarno



Portretowa fotografia kilkuletniej Ewy, Berlin
ok. 1875–78 r.; [zbiory SDF]
Ein Porträt von Eva in jungen Jahren 
ca 1875–78
Portrait photograph of the young Eve, Berlin
approx. 1875 to 1878
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brał o dwadzieścia pięć lat młodszą od siebie hra-
biankę – Rosę von der Schulenburg. Wkrótce zarzą-
dzono przygotowanie Ewy i Klary do konfirmacji.
Ewa jednak była w takim stanie ducha, że twierdziła,
iż woli zostać poganką niż chrześcijanką bez przeko-
nania. Nie chciała! Za żadne skarby nie chciała przy-
stąpić do konfirmacji. 

Minęły kolejne dwa lata i natura Ewy nieco zła-
godniała. Była jesień, pożółkły liście na drzewach, 
a trawę pod lasem ścinały pierwsze przymrozki. Cza-
sami, gdy zaświeciło słońce, miechowicki pejzaż wy-
glądał naprawdę malowniczo. Ale nadchodzącą zimę
czuło się w powietrzu i rodzina przeniosła się do rezy-
dencji w Berlinie. Siedemnastoletnia już dziewczyna
zgodziła się uczęszczać na lekcje religii, ale i tak zało-

żyła, że nie przyjmie niczego, czego nie potwierdza jej
wewnętrzne przekonanie. Bóg jakby tylko czekał na tę
zgodę. Matka Ewa, jako dojrzała kobieta, napisze we
wspomnieniach, że Bóg wtedy wezwał ją do swojej
szkoły. Oto wypełniła ją wielka wewnętrzna pustka. 
A potem przez jej umysł i serce przeleciało mnóstwo
egzystencjalnych pytań: czym jest życie? Śmierć?
Czym wieczność? O co chodzi w tym życiu? Na czym
to wszystko polega? – rozmyślała nieustannie. 

Aż pewnego dnia Ewa siedziała sama w pokoju 
i przygotowywała się do lekcji religii. Jej umysł i serce
wciąż dręczyły te same pytania. Na kolanach miała
otwarty Nowy Testament, Ewangelię o Dobrym 
Pasterzu. Zwiesiła głowę, a wtedy jej wzrok padł na
słowa „Moje owce słuchają mego głosu…”



Siedemnastoletnia Ewa nie znała słowa „nawrócenie”,
ale po latach sama tak nazwała to, co się wydarzyło
tamtego dnia. Po krótkim czasie wszyscy w jej oto-
czeniu zauważyli zmianę w zachowaniu dziewczyny.
To był moment, kiedy Ewa odpowiedziała na powo-
łanie i podjęła decyzję, że pójdzie za Jezusem „do zwy-
cięstwa lub śmierci”. 

Wraz z tą absolutną i bezkompromisową religij-
nością pojawiło się też nowe pragnienie, aby pomagać
biednym i cierpiącym –  ciepła, nieustająca i nieszu-
kająca poklasku  miłość do tych, którzy, z różnych po-
wodów nie dawali sobie sami rady. Mówi się, że Bóg
nie ma rąk, a Ewa wzięła na siebie rolę rąk Boga, które
od tej chwili będą karmiły głodnych, odziewały na-

Nowe życie. Początek

Ten który dał mi pragnienie, da mi również wypełnienie 

Tradycją było obdarowywanie się kartkami o motywach religijnych 
zaopatrzonymi w cytaty, fragment z Ewangelii o Dobrym Pasterzu:

„cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”;
[zbiory I. Kühnel]

Es war eine Tradition sich gegenseitig Karten zu schenken, welche 
religiöse Motive sowie Fragmente über den guten Hirten aus dem Evan-
gelium enthielten „freut euch mit mir, denn ich hab mein Schaf gefun-

den, das verloren war”;
It was a tradition to give cards with religious themes and quotes like a

passage from the Gospel on Good Shepherd: "Rejoice with me, for I
have found my sheep which was lost"
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– To ja jestem zagubioną owcą – pomyślała Ewa.
To było olśnienie. Jej wewnętrzny chaos uciszył się

jak ręką odjął.
– Chcę pójść za Twoim głosem – oświadczyła 

Ewa Bogu. Przymknęła oczy i skoczyła. W Boży plan.
W niewiadome. 

Po konfirmacji, która odbyła się w Berlinie, Ewa
wróciła do Miechowic. Zaczęła porządkować mu-
zeum, stworzone przez jej matkę. Było tu mnóstwo
interesujących pamiątek z podróży, eksponatów ar-
cheologicznych, dzieł sztuki, obrazów, książek. Wśród
nich Ewa natrafiła na książkę mnicha Taulera i prze-
czytała zakreślone ręką jej matki, a pochodzące 
z księgi Izajasza słowa: „Podzielisz twój chleb z głod-
nym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu,
gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od twojego
współbrata się nie odwrócisz”. Potem, czytając tę samą
książkę, Ewa doznała przemożnego poczucia Bożej
obecności. Padła wtedy na kolana, ślubując wypełnie-
nie każdego powołania, które On jej wyznaczy. 
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gich, leczyły chorych i niepełnosprawnych,
dawały schronienie bezdomnym. Albo też,
jak twierdziła ona sama, Bóg wybiera narzę-
dzie, podobnie jak malarz pędzel, aby posłu-
żyć się nim w tworzeniu wspaniałego dzieła.
Zgodnie z tą ideą Matka Ewa przy każdej spo-
sobności, do końca życia będzie podkreślać
wielkość Boga i własną małość. 

Ewa pracowała i nie ustawała w modli-
twie. Przy tym wszystkim jednak dawny
upór i dzikość serca pozostały. I dobrze się
stało, bo żeby budować olbrzymią organiza-
cję, zarządzać nią i co pewien czas wykony-
wać bez asekuracji ten niewiarygodny skok 
w nieznane, trzeba mieć silny charakter i nie-
złomną wolę. 

Ewa z pomocą swojej pokojówki zaczęła
się też uczyć polskiego (gwary śląskiej), aby
móc kontaktować się z ludem swojej ojczyzny
– jak nazywała Górnoślązaków. I podjęła
pracę nad sobą, aby w ten sposób przygoto-
wać się do służby innym ludziom. Chciała
stanąć przed nimi mocna i czysta w zaufaniu
do siebie i Boga. Obywała się bez służby, aby
we wszystkim umieć poradzić sobie sama,
modliła się o rzeczy w ludzkim rozumieniu
niewykonalne i ufnie czekała na wypełnienie
się niemożliwego. Krótko mówiąc – treno-
wała duszę i ciało.

Jej wielkim pragnieniem była nauka pie-
lęgniarstwa, aby profesjonalnie zajmować się
chorymi. Kiedyś usłyszała od swojej przyjaciółki hra-
biny Lizy Zedlitz o zakładach epileptycznych pastora
Friedricha von Bodelschwingha w Bielefeld. Zaczęła
marzyć, aby tam pojechać. W 1885 roku jej marzenie
spełniło się i Ewa na własne oczy mogła zobaczyć jak
opiekowano się młodzieżą niepełnosprawną fizycznie
i intelektualnie oraz chorymi na epilepsję. Była pod
wielkim wrażeniem troski i miłości, którą okazywano
wychowankom. I jeszcze bardziej zapragnęła przenieść
ten model wsparcia dla potrzebujących na Górny Śląsk.
Wtedy właśnie napisała na kartce papieru: „Ten, który
dał mi pragnienie, da mi również wypełnienie. Düs-
seldorf, sierpień 1885 roku”. A po kilku miesiącach,
już w Miechowicach, dopisała na drugiej stronie:
„Wszystkie rzeczy są możliwe dla wierzącego”.

Wkrótce Ewa wyruszyła na naukę swojego uprag-
nionego pielęgniarstwa do Bielefeld. Spędziła tam
osiem miesięcy. „Żyłam jak we śnie” – wspominała
ten czas Matka Ewa. Była pełna optymizmu, entuz-
jazmu i żarliwości, jak każdy, kto właśnie spełnia swoje
marzenie. Czuła, że jest we właściwym miejscu,
wśród wspaniałych ludzi i wszystko wokół jej sprzyja. 

Dzień 27 lutego 1888 roku to znamienna data.
Tego dnia po raz pierwszy Ewa wzięła do jednej ręki
kosz z medykamentami, do drugiej menażki z jedze-
niem i ruszyła do wsi. W tym też czasie ojciec przy-
dzielił jej dwa pomieszczenia w miechowickim
pałacu, aby mogła w nich urządzić  pokój opatrun-
kowy i szwalnię, w której pracowały Ula, Hanka i Ro-
zalka.

Kilkunastoletnia Ewa, prawdopodobnie ok. 1883 r.; [zbiory SDF]
Eva im jugendlichen Alter, wahrscheinlich ca. 1883
Teenage Eve, probably approx. 1883
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Bethel w pobliżu Bielefeld, Dom Sióstr Sarepta; [zbiory I. Kühnel]
Bethel in der Nähe von Bielefeld, Diakonissenmutterhaus Sarepta
Bethel near Bielefeld, House of the Sisters of Sarepta

Ewa w stroju siostry pomocniczej  Domu Macierzystego Sarepta 
w Bethel, Bielefeld; [zbiory SDF]
Eva in der Tracht der Gehilfinnen der Sarepta  Schwestern in Bethel
Eve wears a traditional nurse dress of the Sarepta Motherhouse in Bet-
hel, Bielefeld

Zaraz wyjdę, tylko włożę buty!
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Gdy po wsi zaczęła się rozchodzić wieść, że hrabian-
ka pomaga chorym i ubogim, potrzebujących w szyb-
kim tempie zaczęło przybywać. Wkrótce też Ewa
odkryła, że większość dzieci wychodzi rano głodna do
szkoły (także jej dziewczyny Ula, Hanka i Rozalka).
Postanowiła więc wydawać im śniadania. Poprosiła
ojca o pozwolenie, a on jej odpowiedział: Nie należy
czynić dzieł miłosierdzia bez osobistego wyrzeczenia.
Jeśli oddasz na ten cel część swojego kieszonkowego,

nie będę się sprzeciwiał. Tak też się stało i Ewa 
codziennie gotowała w kąciku kuchni dla służby 
pożywną zupę mleczną, aby nakarmić dzieci. Pew-
nego dnia odwiedził ją tam ojciec. Najwyraźniej
skromne, słabo oświetlone miejsce mu się nie spodo-
bało i polecił przenieść wydawanie śniadań do pała-
cowej sieni. To była kolejna radość dla Ewy i dowód, że
to, co robi nie tylko ma sens, ale i popierane jest przez
jej bliskich.



Dniem spełnienia marzeń Ewy był 29 września 1890
roku, kiedy to został poświęcony pierwszy dom
opieki. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, byli
to najbiedniejsi mieszkańcy wioski. Przygotowano dla
nich znakomity posiłek i wiele regionalnych smako-
łyków, aby mogli najeść się do syta. Ewa stanęła 
u drzwi, ubrana w skromną suknię bez żadnych
ozdób, a ojciec wręczył jej klucze do nowego domu.
Tego dnia odbyła się uroczystość poświęcenia kaplicy,

a nabożeństwu towarzyszyły te znamienne słowa  
z księgi Izajasza: „Podzielisz swój chleb z głodnym 
i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zo-
baczysz nagiego przyodziejesz go, a od swojego współ-
brata się nie odwrócisz” (Iz,58,7). Ewa została
wprowadzona w urząd „matki domu” i pobłogosła-
wiona. Na zakończenie zaśpiewano psalm w polskiej
wersji Jana Kochanowskiego „Kto się w opiekę poda
Panu swemu, a całym prawie sercem ufa Jemu …”.

Jak powstaje dzieło 

Podzielisz twój chleb z głodnym 
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I tak dzień za dniem Ewa z bożą pomocą i Bóg 
z pomocą Ewy wspierali rodziny, w których było ubó-
stwo, chorzy, niepełnosprawni i alkoholizm. Ewa 
z niedoświadczonej, choć pełnej dobrych chęci i wiel-
kiego miłosierdzia dziewczyny, stawała się fachową
pielęgniarką. Minął już prawie rok od jej pierwszego
wyjścia w teren i zbliżało się Boże Narodzenie. 
Rodzice i rodzeństwo szeptali po kątach, spoglądając
na Ewę ukradkiem. Jakie to było przyjemne! Z pew-
nością wiedziała, że coś szykują, ale nic nie dawała 
po sobie poznać. No tak, spodziewała się niespo-
dzianki, ale nie aż takiej! Pod choinką leżał projekt
domu dla jej podopiecznych! Toż to prawdziwe bło-
gosławieństwo! 

Tymczasem w Miechowicach, a później i w Karbiu
wybuchła epidemia szkarlatyny i dyfterytu. Młody le-
karz, który dopiero co osiedlił się z rodziną w Mie-
chowicach, spakował manatki i uciekł. Ewa robiła, co
mogła konsultując się z lekarzem z Bytomia, ale wciąż
któreś z dzieci umierało. Nieraz zdarzało jej się wraz
z matką czuwać przy konającym dziecku, a potem
układać je do trumny. Była wykończona ciężką fi-
zyczną pracą i traumatycznymi przeżyciami. Zdała
sobie sprawę, że sama nie da rady. Wtedy przypo-
mniała sobie o Thekli, znajomej dziewczynie, którą
wyleczyła z zapalenia stawów. I tak jak Ewę zawołał
Bóg, tak ona, stojąc pod domem, zawołała Theklę:

– Thekla! Thekla! Pomożesz mi?

Dziewczyna wyjrzała przez okno:
– Zaraz wyjdę, tylko włożę buty! – odkrzyknęła. 
Odtąd chodziły razem, od świtu do późnej nocy,

najczęściej bez jedzenia, a gdy wracały po całym dniu
ciężkiego dyżuru, Thekla podtrzymywała Ewę za
ramię, bo ta zasypiała idąc. 

Jesienią epidemia zaczęła wygasać, Ewa była kom-
pletnie wycieńczona, psychicznie i fizycznie, teraz
sama wymagała leczenia i odpoczynku. Tym razem
zimę spędziła u swojej siostry Franziski von Berlepsch
w Schwerinie. Był to dla niej czas głębokich przeżyć
wewnętrznych, duchowej pracy, wyciszenia w trudzie
przymusowej bezczynności. Można sobie wyobrazić,
że po tak niesamowitej aktywności, nagły spokój i bez-
ruch był nie lada szokiem dla organizmu i umysłu. 

W tym samym czasie działy się dwie rzeczy. 
W Miechowicach powstawał dom, którego plan 
architektoniczny Ewa dostała na Boże Narodzenie; 
w Schwerinie smutna dziewczyna czytała książkę 
opisującą budowę domu dla sierot, których wycho-
wawczyni całkowicie zaufała Bogu, że projekt się 
powiedzie mimo braku jakiegokolwiek zabezpiecze-
nia finansowego. To fascynujące … Wkrótce te dwie
sprawy zaczną się splatać, lecz zanim to nastąpi, na
wiosnę Ewa wyjedzie jeszcze na rekonwalescencję do
Bawarii. I tu, jak po sznurku, w boży plan wkroczy
córka pastora, pierwsza siostra miechowicka – Marta
Magnus. 



Dzieci przed budynkiem Ostoi
Pokoju,  Miechowice ok. 1926 r.;
[zbiory T. Urbana]
Kinder vor dem Gebäude des
Friedenshortes, Miechowitz 
ca. 1926
Children in front of the Refuge
of Peace in Miechowice approx.
1926 

Kaplica znajdująca się na 
piętrze Ostoi Pokoju, gdzie 
w szczególnie trudnych dla 
Zakładu momentach trwały 
całodobowe modlitwy; 
[zbiory SDF]
In der Kapelle im ersten Stock
des Friedenshortes fanden, in
den besonders für das Werk
schwierigen Momenten, 
ganztägige Gebete statt
Chapel located on the first
floor of the Refuge of Peace,
where round-the-clock prayers
were held in hard times
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W domu nazywanym Ostoją Pokoju  było po-
mieszczenie do opieki ambulatoryjnej dla dzieci – 
2 łóżka i dla dorosłych – 3 łóżka. Oprócz tego miały
się tu odbywać kursy prowadzenia gospodarstwa do-
mowego dla dziewcząt, miała być pracownia robót
ręcznych, pokój konsultacyjny dla lekarza oraz  pokój
opatrunkowy. Wynikła więc pilna potrzeba przyjęcia
kogoś do pomocy. Oprócz wiernej Thekli, zgłosiła się

pewna wolna siostra zakonna, która jednak po krót-
kim czasie zrezygnowała, nieprzyzwyczajona – jak
twierdziła – do tak niesamowitej oszczędności. Ewa
początkowo odliczała nawet ziemniaki na obiad 
w obawie, że nie wystarczy jej pieniędzy do końca
roku z przysługujących jej 3000 marek. Potem zgło-
siła się do pomocy w kuchni wdowa po zegarmistrzu
z Bytomia i objęła funkcję kucharki. Była katoliczką,



Zdjęcie wykonane przed budynkiem Ostoi Pokoju: Matka Ewa (piąta od prawej) ze swoimi podopiecznymi (jej „pierwsza rodzina”), 1891 r.; 
[zbiory SDF]
Das Foto wurde vor dem Gebäude des Friedenshortes aufgenommen: Mutter Eva (fünfte von rechts) mit ihrer ersten Familie, wahrscheinlich um das
Jahr 1891
Photo taken in front of the Refuge of Peace: Mother Eve (fifth from right) with her “first family”, probably 1891
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lecz Świetnie umiała odnaleźć się w Ostoi Pokoju, ro-
zumiała też potrzebę oszczędności. 

Matka Ewa będzie później wspominać, że najra-
dośniejszym wydarzeniem tego czasu było dla niej
przetransportowanie z Rokitnicy do Ostoi Pokoju
małej Marianki. Niewidomej i głuchoniemej dziew-
czynki dotkniętej paraliżem dziecięcym, którą Ewa
zajmowała się już wcześniej. Jej matka, robotnica
leśna, wychodziła do pracy i zostawiała na całe dnie
dziecko leżące w brudnym barłogu. Ewa przychodziła
wtedy do niej, przynosiła jedzenie i czytała książkę.
Mimo że dziewczynka nie słyszała widać było, że ta
aktywna obecność sprawia jej radość. Bardzo szybko 
w pokoju, w którym umieszczono Mariankę zaczęło
przybywać dzieci, pojawiły się łóżeczka i kołyski. 
A potem powstał następny problem – do Ostoi Po-
koju przychodziły matki, które chciały oddać dzieci
„na przechowanie”, na kilka, czy kilkanaście godzin.
Jak widać dzieło to w szybkim tempie zaczęło się roz-

rastać, potrzebne były wykwalifikowane osoby do po-
mocy, dodatkowy sprzęt, więcej jedzenia …

W pokoju Ewy stało tyle kołysek, że czasem
trudno jej było przecisnąć się do własnego łóżka. 
O śnie często w ogóle nie było mowy, bo gdy tylko na-
karmiła jedno dziecko, następne budziły się i doma-
gały uwagi i pożywienia. Oprócz opiekowania się
dziećmi i wykonywania wszelkich innych prac, Ewa
jak dawniej chodziła do wsi odwiedzać potrzebują-
cych. Trudno się więc dziwić, że znów bywała skraj-
nie wycieńczona.

Podejmowała się też wielu czynności, których wy-
konywanie budziłoby podziw, nawet gdyby Ewa nie
była z urodzenia hrabianką i nie wychowywała się 
w bogatym domu: nauczyła się wypiekać chleb i ro-
biła to prawie przez cały kolejny rok, układała podłogę
w chlewni, zrobiła – jak sama stwierdziła – całkiem
przyzwoite regały, rozpoczęła uprawę własnych ziem-
niaków i kapusty. Z rzeczy, które się nie udały warto



Latem 1892 roku Ewa wróciła ze swojego ukochanego
Bielefeld  w stroju kandydatki na diakonisę.  W tym
samym czasie w Miechowicach oddawano do użytku

nowe zabudowania, między innymi szpitalik, który
Ewa na pamiątkę swojej matki nazwała „Valeska”.
Mieszkańców Ostoi Pokoju czekało wielkie święto, bo

Nie ma łatwej drogi

„Nie bój się i nie lękaj się”

Podopieczni w Miechowicach zebrani
przy choince; [zbiory SDF]
Schützlinge in Miechowitz, versam-
melt vor einem Tannenbaum
Wards in Miechowice gathered 
around the Christmas tree
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wspomnieć mydło z tłuszczu padłej świni, które jed-
nak nie nadawało się zupełnie do użytku i sporo czasu
przeleżało na strychu jako „przykład niewłaściwego
postępowania”. 

Czas mijał, z dnia na dzień przybywało pracy i pod-
opiecznych, a ubywało miejsca. Dziewczyny do po-
mocy też nie miały się gdzie podziać, a skarżyły się, że
gdy wieczorem wracają do domu są zaczepiane przez
obcych mężczyzn. Dlatego, kiedy nadarzyła się moż-
liwość zakupu tanich łóżek, Ewa natychmiast z niej
skorzystała. Niestety przy składaniu okazało się, że po-
szczególne z części nie pasują do siebie! Dziewczęta
kładąc się spać nieraz lądowały na ziemi, a łóżka na
długo stały się tematem żartów. 

Gdy Ewa skończyła 25 lat, otrzymała przypadającą
jej po matce część majątku, którego kapitał miał zostać
nienaruszony, a do jej dyspozycji pozostawały odsetki
w wysokości 12 000 marek! Z tej sumy ojciec zastrzegł

2000 marek jako „fundusz zdrowotny” na coroczny
wyjazd Ewy na odpoczynek, wzmocnienie i odzyska-
nie sił. Ewa uznała, że jeśli będzie na te wyjazdy za-
bierać jakąś osobę, to zarówno dotrzyma obietnicy, jak
i jeszcze komuś pomoże.  I tak od tej pory robiła. 

Na wiosnę 1892 roku miało miejsce kolejne zna-
czące wydarzenie – miechowicką Ostoję Pokoju od-
wiedził pastor Bodelschwingh i zaproponował Ewie
założenie diakonatu. Było to głębokie pragnienie Ewy
i w modlitwie prosiła Boga o wskazówkę w tej spra-
wie. Teraz postanowiła porozmawiać o możliwości
stworzenia własnej siostrzanej wspólnoty ze swoim
ojcem. Udała się więc do Mosznej i tam po żarliwych
modlitwach na wyspie zwanej Wielkanocną, zebrała
się na odwagę i zapytała o zdanie hrabiego . A ojciec
pobłogosławił jej zamiarom, ponieważ – jak sam po-
wiedział – widział, że błogosławieństwo Boże spo-
czywa na tym, co czyni jego córka.



Szpital Valeska poświęcony w 1892 r.;
[zbiory T. Urbana]

Krankenhaus Valeska, geweiht im 
Jahr 1892

Valeska Hospital blessed in 1892

Pocztówka wielowidokowa z różnymi
ujęciami Ostoi Pokoju wykonana 

po 1905 r., wydawnictwo Rudolfa
Kessela; [zbiory T. Urbana]

Postkarten mit mehreren Motiven
vom Friedenshort, aufgenommen

nach 1905. Verlag von Rudolf Kessel
Postcards  with different views of the

Refuge of Peace taken after 1905,
publishing house of  Rudolf Kessel
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oprócz poświęcania nowych budynków, miała się
odbyć zupełnie wyjątkowa uroczystość – założenie
domu macierzystego i obłóczyny 3 kandydatek.
Matka Ewa wspominała, że tego dnia – 29 września
1892 roku – była bardzo niespokojna, czuła się z tym
źle, bo przecież dotąd miała silne przekonanie, że po-
stępuje według woli Bożej. Sięgnęła więc po pudełko
z wyroczkami, które otrzymała w prezencie w Biele-
feld i wyciągnęła takie słowa: „Nie bój się i nie lękaj
się, bo Pan Bóg twój, będzie z tobą wszędzie dokąd-

kolwiek pójdziesz” (Księga Jozuego1,9). Kiedy tylko je
przeczytała, powróciła natychmiast wewnętrzna pew-
ność, że podąża we właściwym kierunku. 

Mijały kolejne dni, tygodnie i miesiące, i gospo-
darstwo Ostoi Pokoju rozrastało się, przybywało 
zwierząt hodowlanych. Wybudowano młyn z nowo-
czesnym silnikiem Diesla sprowadzonym z Drezna 
i znowu potrzebne były ręce do pracy. Do pomocy
zgłosił się młody, pracowity góral Simon Begemann,
który został młynarzem. Simon miał młodą żonę 



Ekonomia zawierzenia, czyli system oparty na zaufaniu 

Wspomnienia Matki Ewy opisujące czas po 1893
roku to w ogromnej mierze wielkie świadectwo wiary
i totalnego zaufania Bogu we wszystkim.  Mnóstwo
się wówczas działo w Ostoi Pokoju, ale dwie sytuacje
robią szczególne wrażenie.

Pierwsza z nich to zmiana Rady Opiekuńczej. Do-
tychczasowa Rada Opiekuńcza dbała o płynność 
finansową organizacji zgodnie z przepisami banko-

wymi. Jednak Matka Ewa nie chciała dłużej podda-
wać się ich wymaganiom, szczególnie wtedy, kiedy pa-
nowie nie zgadzali się na przykład na przyjęcie
kolejnego dziecka, bo brakowało funduszy na jego
utrzymanie. Ewa uznała takie zachowanie za nie-
zgodne z wolą Bożą i postanowiła wszystko, a więc
także sprawy finansowe oddać Panu. Dlatego swój
punkt widzenia wyłuszczyła szczegółowo w liście,

Pocztówka wielowidokowa z różnymi
ujęciami Ostoi Pokoju wykonana

po 1905 r., wydawnictwo Rudolfa
Kessela [zbiory T. Urbana]

Postkarten mit mehreren Motiven
vom Friedenshort, aufgenommen

nach 1905. Verlag von Rudolf Kessel
Postcards  with different views of the

Refuge of Peace taken after 1905,
publishing house of  Rudolf Kessel
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i Begamannowie z wielką radością oczekiwali przyj-
ścia na świat pierwszego dziecka. Przed rozwiązaniem
kobieta pojechała odwiedzić rodziców. W dniu jej 
powrotu, kiedy Begemann przygotowywał się, aby
odebrać żonę z dworca w Bytomiu, zwróciła jego
uwagę głośniejsza praca silnika. Pobiegł szybko, aby
uzupełnić olej, ale zapomniał wyłącznik silnik. 
Z daleka widoczne było jego ciało spoczywające 
bezwładnie na skrzydłach wiatraka, a na śniegu wid-
niała plama krwi. Świadkowie zdarzenia mówili, 
że usłyszeli krzyk: „O Jezu!”, potem wszystko ucichło.
Gdy jego ciało przyniesiono do domu i położono 
do łóżka Ewa obmyła ślady krwi. Zaskoczył ją po-
godny wyraz twarzy zmarłego. Teraz czekało ją naj-
trudniejsze - musiała jeszcze odebrać ze stacji kobietę

w ostatnich dniach ciąży i powiedzieć jej o śmierci
męża. Młoda żona przyjęła to, co się stało z niezwy-
kłym hartem ducha i niewiarygodnym wprost spoko-
jem. W jednej chwili z młodej żony, stała się młodą
wdową. Wkrótce na świat przyszła Ewunia Bege-
mann, a do pomocy we młynie zgłosił się starszy brat
Simona. 

Po pogrzebie Simona, Matka Ewa udała się do Bie-
lefeld i tam w pierwszą niedzielę po Wielkanocy 1893
roku została wyświęcona na diakonisę jako „wolna do
służby w Kościele Jezusa Chrystusa”.  Dzięki tej for-
mule Matka Ewa nie była ograniczona żadnymi prze-
pisami kościelnymi czy terytorialnymi. 

Na tej drodze nie brakowało więc trudności, ale 
i obficie rozlewała się łaska Pańska.



Wiejska posiadłość 
w Podgórze (Warteberg)

koło Rościsławic, dar 
wrocławskiego kupca, była

zaczątkiem  wielkiej akcji
Domy dla Bezdomnych;

[zbiory SDF]
Mit dem Landgut Warte-

berg bei Riemberg, einem
Geschenk des Breslauer

Kaufmanns Kiessling, be-
gann die Gründung der
großen Aktion „Heimat

für Heimatlose“
Countryside house in 

Podgórze (Warteberg) near
Rościsławice, a gift from a

Wroclaw merchant; it gave
start to the great campaign
"Homes for the Homeless"
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który rozesłała do członków Rady Opiekuńczej, a ci
jeden po drugim zaczęli rezygnować ze swoich funk-
cji. Na ich miejsce Matka Ewa mogła powołać nowych
członków, którzy podzielali jej podejście. Do tej pory
Ostoja Pokoju była całkowicie samodzielną i samo-

wystarczalną organizacją, teraz miało się to zmienić.
Siostry modliły się o wszystko, o każdy grosz i o każdą
potrzebę, bluzkę, buciki, czy nowy dom. Wraz z in-
tensywnością tych modlitw zaczęły mnożyć się wy-
darzenia pogłębiające ich wiarę, niezbędne do
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zaspokojenia potrzeb podopiecznych Ostoi Pokoju.
Pewnego dnia, gdy siostry siedziały przy obiedzie,
przyszedł czek opiewający na sumę 3000 marek! 
W jednej chwili wybuchł spontaniczny entuzjazm,
wszyscy zerwali się z miejsc, podnosili ręce ku górze 
w wielkiej radości i zaintonowali pieśń dziękczynną
„Boże wielkiś pełen chwał”! 

Drugie wydarzenie pięknie pokazuje, jak rzeczy-
wistość duchowa realizuje się w świecie materialnym.
Pewnego dnia na modlitwie Ewa nabrała silnego prze-
konania, że powinna zakładać Domy dla bezdom-
nych. Ale skąd wziąć pieniądze? Wciąż o tym my-
ślała, w każdej chwili to pytanie dźwięczało jej się 
w głowie. Aż nagle, podczas podróży,  przyszedł jej do



W Anglii

Burza w sercu 

W 1905 roku, po intensywnych przemyśleniach i oso-
bistych rozmowach z przyjaciółmi oraz przewodni-
kami duchowymi, Matka Ewa postanowiła wyjechać
do Anglii, gdzie miały miejsce spektakularne masowe
nawrócenia poprzez działanie Ducha Świętego. Wy-
brała się tam trapiona wewnętrzną duchową walką 
i wieloma rozterkami. Matka Ewa pragnęła coraz wię-
cej uświęcania w swoim życiu, całkowitego i absolut-
nego oddania się Bogu. Równocześnie jednak trudno
jej się było pogodzić z niektórymi jego wyrokami. To
powodowało potężny konflikt wewnętrzny. Potrze-
bowała więc jakiegoś impulsu do przemiany wzbu-
rzonych wód życia duchowego. 

W Londynie – jak wspomina Matka Ewa – za-
trzymała się w domu pani Baxter, w którym podobno
miały miejsce liczne uzdrowienia. Ona sama odczu-
wała to miejsce jako pełne Bożej obecności. Tutaj też
miała miejsce niezwykle szczera rozmowa – spowiedź
pomiędzy diakonisą i gospodynią, która powiedziała
Matce Ewie, aby nigdy, za żadną cenę nie sprzeciwiała
się woli Bożej i żeby zawsze umiała znaleźć czas na
modlitwę i spokojne przebywanie z Bogiem, bo to

właśnie w ten sposób dokonuje się uświęcenie naszego
życia. Ewie ta rozmowa niezwykle pomogła i czuła się
podniesiona na duchu. 

Ogromne znaczenie dla Matki Ewy miały też wy-
kłady i rozmowa z Penn Levis, autorką książek o du-
chowości, która powiedziała, że to ofiara Jezusa na
krzyżu ma moc przezwyciężenia naszego egoistycz-
nego „ja”, wszelkie inne samodzielne próby skazane
są na niepowodzenie. 

Z Londynu Matka Ewa wyjechała do Cardiff 
w Walii, gdzie odbywały się ewangelizacje, modlitwy,
nabożeństwa dziękczynienia, gdzie wielu różnych
ludzi, z różnych stron świata, pełniących najrozmait-
sze funkcje, zajmujących odmienne miejsce w społe-
czeństwie, dzieliło się swoim świadectwem.  Było to
niesłychane, umacniające wiarę przeżycie. W spisa-
nych później wspomnieniach Matka Ewa nazywa to
wydarzenie oszałamiającym, które wzruszyło ją do
łez, mimo że nie należała do osób łatwo roztkliwiają-
cych się.  

Podczas podróży powrotnej do Londynu Matka
Ewa spotkała dwie młode kobiety. Chciała je zaprosić
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głowy pomysł, że napisze wiersz  i zanim pociąg do-
tarł do celu, utwór był gotowy. Wkrótce został opub-
likowany w piśmie kościelnym i na Ostoję Pokoju
runęła lawina darów, szczególnie tych finansowych.
Mimo wielkiej radości, naznaczona jednak wcześniej-
szymi niepokojami,  Matka Ewa całkowicie opadła 
z sił i rozchorowała się. Musiała spędzić jakichś czas
na wsi, aby wrócić do zdrowia. Lecz cuda działy się
nadal, już następnego dnia po jej powrocie do Mie-
chowic skontaktował się z siostrami kupiec z Wrocła-
wia, który chciał oddać swoją posiadłość dla bezdom-
nych. Posiadłość była zachwycająco piękna, ale był
jeden szkopuł – kupiec posiadał także czynny browar,
a stanowisko Matki Ewy wobec alkoholu było jedno-
znaczne. Postawiła więc darczyńcy szereg warunków.

On zgodził się na wszystkie bez mrugnięcia okiem, 
a sam postawił tylko jeden – aby Matka Ewa cieszyła
się z ofiarowanego domu. I tak 19 kwietnia 1910 roku
przepiękna posiadłość rodziny Kiesslingów przeszła
na własność Ostoi Pokoju, a właściwie pozbawionych
opieki dzieci. Był to pierwszy z Domów dla Bezdom-
nych. 

To zawierzenie Bogu i całkowite oddanie, będzie
owocowało do końca życia Matki Ewy przynosząc –
jak ona sama to określiła – sznur doświadczeń, darów
i wydarzeń, w których Bóg Ojciec okazywał swą do-
broć, ale i trudnych prób, aby jednak zawsze w kon-
sekwencji siostry mogły upewniać się w wierności
wszechmogącego Boga.



Oddaj pierścionek

Niedługo po tych wydarzeniach brat Ewy Hans-Wer-
ner także zapragnął odwiedzić Anglię. W tym czasie
był już mocno naznaczony przebytymi chorobami 
i nie mógł tej podróży odbyć samodzielnie, więc 
poprosił Ewę o towarzyszenie mu. Ona widząc w tym
znak Boży, zgodziła się i wyruszyli w podróż do 
Cesvick na konferencje ewangelizacyjne. 

Tam Matka Ewa miała silne poczucie, że musi ko-

niecznie zrobić coś w sprawie misji, głosić Dobrą No-
winę tym, którzy jej nie znają. Co więcej – Ewa czuła,
że musi zrobić coś natychmiast. Może oddać coś na
cele misyjne, chociażby obrączkę upamiętniającą dia-
konackie śluby? Ale jak teraz? Wobec tych wszystkich
ludzi? To tak niewiele, to zbyt mało, żeby miało ko-
mukolwiek pomóc – myślała w popłochu. Jednak ten
wewnętrzny nakaz był silniejszy. Matka Ewa mimo

W nowym domu Cisza 
Syjonu poświęconym 
w 1905 r. odbywały się
spotkania ewangelizacyjne;
[zbiory T. Urbana]
In dem neuen Haus Zions
Stille, geweiht im Jahr
1905, fanden wöchentliche
Evangelisierungen statt 
In the new home – Silence
of Zion consecrated in
1905,  evangelistic mee-
tings were held 
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na spotkania ewangelizacyjne, a wtedy okazało się, że
one bardzo aktywnie w nich uczestniczą, nie tylko
śpiewając, ale i dając własne świadectwo. Był to bar-
dzo znaczący moment w życiu duchowym Matki
Ewy, ponieważ właśnie wtedy postanowiła uczestni-
czyć w organizowanym przez nie spotkaniu w robot-
niczej dzielnicy Londynu. Matka Ewa wspominała
potem fenomen tego spotkania, zmiany jakie na jej
oczach zachodziły w ludziach oraz niezwykłą atmos-
ferę i towarzyszące jej odczucia. Jednocześnie okre-
śliła je jako przełom w swoim życiu, uwolnienie od
starej udręki i otwarcie się na nowe życie. 

Konsekwencją tego duchowego doświadczenia był
natychmiastowy powrót do Miechowic, gdzie Matka
Ewa stanęła wobec sióstr i opowiedziała o tym, co się
wydarzyło. Przyrzekła, że odtąd w swoim postępowa-
niu będzie się kierować wyłącznie wolą Bożą, choćby
miała wyjść na głupca wobec świata i nie pozwoli dojść
do głosu swojemu egoizmowi. Jej wyznanie sprawiło,
że siostry zaczęły rozeznawać się w swoim życiu we-
wnętrznym w poszukiwaniu prawdy i żywej wiary.
Liczba powołań znacznie się wtedy powiększyła, 
w ciągu jednego roku przybyło ich więcej niż przez
wszystkie poprzednie lata. 



Gotowa na znak Pana 

Ancilla Domini 

Matka Ewa stosując tę swoistą strategię zawierzenia
stworzyła wielkie dzieło rozwijające się w wielu kie-
runkach: Ostoja Pokoju, Domy dla Bezdomnych,
misje, Związek Gwiazd – to niektóre z nich. Bywała
kompletnie wycieńczona, eksploatowała swoje siły 
do cna we wszystkich sferach ludzkiej aktywności –

fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej i duchowej.
Dlatego też często zapadała na zdrowiu, co na wiele
miesięcy wyłączało ją z życia.  Najczęściej leczyła się 
i odpoczywała w Szwajcarii lub majątkach swojego 
rodzeństwa. Przez pięć lat pełniła też rolę przełożonej
w Bielefeld. Ze wszystkich wyjazdów i podróży prag-

Nowocześnie wyposażona
kuchnia w Ciszy Syjonu;

[zbiory SDF]
Modern eingerichtete

Küche im Haus Zions Stille
Modern furnished kitchen

in the Silence of Zion
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ogromnego skrępowania wstała i zaniosła na mównicę
pierścionek i srebrne okucie zdjęte z biblii, którą do-
stała kiedyś w prezencie od swojej ukochanej siostry
Heleny. Onieśmielona położyła obie rzeczy na Biblii 
i wtedy zdarzył się prawdziwy cud! Oto w wypełnio-
nej po brzegi sali na 1000 osób ludzie zaczęli się pod-
nosić , przeciskać, zmierzając do mównicy, aby oddać
swoje kosztowności, pieniądze, drobiazgi! 

Następnego dnia kobieta, która oddała swoją bib-
lię do składania darów, odnalazła Matkę Ewę, aby opo-
wiedzieć jej historię, jak modliła się wspólnie z in-

nymi misjonarkami. Były to kobiety z misji w Chi-
nach, która miała akurat kłopoty finansowe. Jedna 
z ich prosiła Boga, aby „uwolnił ludzi od niepotrzeb-
nych błyskotek” na rzecz misji. To właśnie się wyda-
rzyło poprzedniego dnia o dziewiątej rano, kiedy
Matka Ewa poczuła wewnętrzny nakaz, aby oddać 
jedyne cenne rzeczy jakie posiadała. 

I tak po raz kolejny Matka Ewa skoczyła w nie-
znane, i tak jak tego pragnęła stała się narzędziem 
w rękach Boga, zaczynem kolejnego dzieła. 



nęła jednak wracać do Miechowic, do swojej Ostoi,
czyli bezpiecznego miejsca, schronienia, gdzie mogła
znaleźć oparcie i życiową przystań.  

W maju Matka Ewa postanowiła spisać testament
woli, w którym prosiła, aby wszyscy przebywający 
w Ostoi Pokoju byli pod Bożym kierownictwem w Je-
zusie Chrystusie, a wszystko, czego się podejmują, po-
zostawało w zgodzie z Jego wolą. Matka Ewa pragnęła
też – i to pragnienie wyraziła w testamencie, aby
Ostoja Pokoju miała zawsze drzwi otwarte dla wszyst-
kich potrzebujących, a im bardziej potrzebujący,
ubogi i doświadczony przez los, z tym większą go-
ścinnością, serdecznością i troską powinien zostać
przyjęty. Najlepszą praktyką Ostoi Pokoju i wszyst-
kich miejsc z nią związanymi winna być zawsze bez-
interesowna miłość. 

W 1930 roku sześćdziesięciotrzyletnia Matka Ewa
czuła się znowu źle. W czasie choroby, przez 14 dni
czuwała przy niej siostra hrabina Helena von Bis-
marck. Po jej odjeździe, matka Ewa, świadoma nad-
chodzącej śmierci, napisała słowa o bliskim spotkaniu
się w chwale. A jednak podejmowano jeszcze próby
poratowania jej zdrowia. Wyjechała na leczenie do
Szwajcarii, gdzie górskie powietrze już tyle razy przy-
wróciło jej siły. Tym razem pobyt w kurorcie nie przy-
niósł poprawy. Prowadzący ją od dłuższego czasu
lekarz – profesor Ercklentz – zadecydował, aby jak
najszybciej przetransportować ją do wrocławskiej kli-
niki. Podstawiono specjalny wagon dla chorych, aby
mogła wygodnie podróżować, a dla Ewy było najważ-
niejsze, że kosztami nie obciążono Ostoi Pokoju, lecz
znów znalazł się człowiek wielkoduszny i hojny, 
a anioł stróż nie opuścił jej w potrzebie. Miechowic-
kie siostry czuwały przy niej dzień i noc, a ona 
z wielką cierpliwością, nie tracąc dobrego humoru,
podtrzymywała je na duchu i przygotowywała na
swoje odejście. Lekarz przychylił się do prośby matki
Ewy i wkrótce przetransportowano chorą do jej ma-
łego domku w Miechowicach, gdzie w pokoju na dole
pod wielkim krzyżem wstawiono jej proste łóżko. Na
pytanie, czy dobrze jest być w domu odpowiedziała
rozpromieniona, że nigdzie nie mogłoby być piękniej.
Ostatniego ranka zdążyła jeszcze przywitać się 
z dwójką swoich misjonarek z Chin, na które z utęsk-
nieniem czekała. W południe siostry złożyły u jej stóp
wiązankę z róż i mirty, którą przyniosła wierna

Thekla. A pod oknem zanosił do Boga gorące mod-
litwy staruszek, który przed laty znalazł schronienie 
w Ostoi Pokoju. O godzinie 21.20 Matka Ewa odeszła
do większego, wiecznego domu Ojca, a diakonisy po-
łączyła ta niewidzialna nić siostrzanej miłości, którą
Matka Ewa przędła przez całe życie. Do końca trwała
przy niej najwierniejsza z wiernych – siostra Annie
Whisler. 25 czerwca odbył się pogrzeb, który dokład-
nie opisała siostra przełożona koszalińskiego domu
macierzystego – Bertha von Massow. Wzdłuż całej
drogi z kościoła aż na cmentarz sióstr, stał gęsto usta-
wiony szpaler dzieci trzymających w rękach proste jak
świece lilie. Panował głęboki spokój, bo wszyscy wie-
dzieli, że Matka Ewa jest już szczęśliwa w niebie. 
W czasie opuszczania trumny siostry odśpiewały
pieśń. Na grobie umieszczono prosty krzyż z napisem
Ancilla Domini, co znaczy służebnica Pańska, zgod-
nie z tym, co zawsze o sobie mówiła, jak żyła i jak to
swoje powołanie opisała w wierszu: 
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Gdym u stóp tronu trwała w nabożnym skupieniu 
Głos majestatu usłyszałam, co wołał mnie po imie-
niu 
„Oto jestem Panie” – ustami szepnęłam drżącymi,
A On mi dał nowe imię 
Ancilla Domini!

I odtąd czuję się związana służyć mu całą mocą,
Gotowa na znak Pana iść za Nim, czy dniem, 

czy nocą.
A święte to polecenie, które mi Pan mój zlecił
Kieruje moim chceniem i nic go już nie zmieni
Ancilla Domini!

Na wszystkich życia drogach, 
Gdziekolwiek wypadnie mi iść 
Dzień po dniu będzie to dla mnie 
Jak najcenniejszy zysk.
W radości i cierpieniu, 
Wśród pracy w utrudzeniu
W sercu wesoło mi brzmi:
Ancilla Domini!

(wiersz pochodzi z książki Matka Ewa z Miechowic. Ewa von
Thiele-Winckler 1866–1930, pod redakcją, Jana Szturca, wydaw-
nictwo Głos Życia, Katowice 2006)
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Pierwszy krzyż na grobie Matki Ewy; [zbiory SDF]
Das erste Kreuz auf dem Grab von Mutter Eva.

The first cross on the grave of Mother Eve

Grób Matki Ewy, Miechowice, czerwiec 1930 r.
[zbiory SDF]

Das Grab von Mutter Eva, Miechowitz, Juni 1930
The tomb of Mother Eve, Miechowice, June 1930

Matka Ewa ze swoimi mie-
chowickimi siostrami; 

[zbiory SDF]
Mutter Eva mit ihren mie-

chowitzer Schwerstern
Mother Eve with her Mie-

chowice sisters
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Matka Ewa wśród swoich sióstr,
zdjęcie wykonane prawdopodobnie
w 1929 r.; [zbiory SDF]
Mutter Eva inmitten ihrer Schwer-
stern. Fotografie wurde wahrschein-
lich im Jahr 1929 aufgenommen
Mother Eve among her sisters,
photo taken probably in 1929 

Matka Ewa i Annie Whisler, 1930 r.; [zbiory SDF]
Mutter Eva und Annie Whisler, 1930
Mother Eve and Annie Whisler, 1930

Zdjęcie grupowe sióstr ze swoją Mateczką, po prawej Annie Whisler; [zbiory SDF]
Ein Gruppenfoto der Schwestern mit ihrem Mütterchen, rechts Annie  Whisler
Group photo, Mommy with her sisters, on the right Annie Whisler



Ewa von Tiele-Winckler urodziła się w Miechowicach
31 października 1866 roku. Była przedostatnim 
z dziewięciorga dzieci hrabiego Huberta von Tiele 
i jego żony Valeski von Winckler. Jak sama wspomina,
to matka nauczyła ją wrażliwości na potrzeby innych
i była przewodniczką po księgach Pisma Świętego. 
To matka opowiadała jej o Bogu, który jest światłem
życia. Strata matki, gdy miała 13 lat i prawdziwe 
powołanie, które odkryła po spotkaniu ze Słowem
Bożym, sprawiły, że swoje późniejsze życie poświęciła
służbie ludziom będącym w potrzebie. Nagle, czego
wcześniej prawie nie dostrzegała, poruszył ją los ubo-
gich i cierpiących zwłaszcza na ojczystym Górnym
Śląsku. Ulżenie ich niedoli stało się dla Ewy rzeczą 
najważniejszą. 

Ewa zetknęła się z charytatywnymi zakładami 
pastora Friedricha von Bodelschwingha już jako 
dziewiętnastolatka w 1885 roku i bardzo pragnęła
zdobyć tam praktyczne umiejętności pielęgniarskie.
Musiały jednak upłynąć dwa lata pokornego ocze-
kiwania, aby ojciec nabrał przekonania, że jej plany 
są poważne i wyraził zgodę na wyjazd. Czas ten 
wykorzystała na naukę języka polskiego w śląskiej 
odmianie gwarowej. Gruntowne przygotowanie 
w zakresie działalności charytatywnej i wykształcenie 
pielęgniarskie Ewa zdobyła dopiero w 1887 roku. 
Od tej pory datuje się jej głęboka przyjaźń z pasto-
rem Bodelschwinghiem, który w przyszłości w znacz-
nym stopniu ukształtuje jej tożsamość religijną, 
a Ewa będzie określała go w listach jako „apostoła 
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Matka Ewa – wiara i życie

Pałac w Miechowicach, gdzie
urodziło się ośmioro dzieci 
Valeski i Huberta von Tiele

Wincklerów; [zbiory OSLM]
Der Palast in Miechowitz,

in dem acht Kinder von Valeska
und Hubert von Tiele Winckler

zur Welt kamen
Palace in Miechowice, where
eight children of Valeska and

Hubert von Tiele Winckler
were born
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Fotografia ukazująca jedną z bocznych ulic
Miechowic; [zbiory M. Skalskiego]

Das Foto zeigt eine der Nebenstraßen in Miechowitz
Photo showing one of the side streets in Miechowice

Fotografia budynku Ostoi Pokoju, w głębi widoczne
wejście do budynku Jaskółcze Gniazdo; [zbiory SDF]

Ein Foto vom Friedenshort, im Hintergrund sieht
man den Eingang zum Gebäude Schwalbennest

Photography of  the Refuge of Peace building; in the
background entrance to the building of the Swallow's

Nest

Pastor Friedrich von Bodelschwingh był twórcą charytatywnych Zakładów dla Epileptyków w Bethel koło
Bielefeld. Przyczynił się do powstania diakonatu 

w Miechowicach; [zbiory I. Kühnel]
Pfarrer Friedrich von Bodelschwingh war der Gründer der „Rheinisch-westfälischen Anstalt für Epilep-

tiker” in Bethel bei Bielefeld. Er trug zur Entstehung des Diakonats in Miechowitz bei
Pastor Friedrich von Bodelschwingh was the creator of charitable facilities for epileptics in Bethel near

Bielefeld. He contributed to creation of the diaconate in Miechowice



miłości”. Na zawsze zostanie jej powiernikiem i do-
radcą. 

Po powrocie do Miechowic w lutym 1888 roku
Ewa, za zgodą ojca, utworzyła w pałacu pierwszy ośro-
dek pomocy, który on  nazwał Schroniskiem Ewy
(Evas Herberge) składający się ze szwalni dla ubogich
dziewcząt i pokoju do zabiegów ambulatoryjnych.
Wkrótce zaczęła działać tam stołówka, gdzie wyda-
wano posiłki, które sama gotowała. Ewa w tym czasie
chodziła codziennie do wsi, leczyła chorych i udzie-
lała rad w zakresie pielęgnacji dzieci, ale przede
wszystkim poznawała obszary biedy oraz  potrzeby
mieszkańców wsi i najbliższych okolic.

Na początku czerwca 1888 roku w Miechowicach
i Karbiu wybucha epidemia dyfterytu i szkarlatyny.
Ewa z wielkim zaangażowaniem udziela pomocy me-
dycznej mieszkańcom obu wsi, mając do pomocy
jedną, niewykwalifikowaną osobę, dziewczynę o imie-
niu Thekla. Obie kobiety pielęgnowały 230 chorych
dzieci, z których 72 zmarło. Nocami szyły im ubranka
do trumien i z modlitwą powierzały Bogu. Wielo-
miesięczny intensywny wysiłek i osłabienie wywołane
traumatycznymi przeżyciami podkopały zdrowie
Ewy. Ojciec poruszony ofiarnością i determinacją
córki, sprezentował jej pod choinkę plany architekto-
niczne pierwszego budynku, przeznaczonego na dom
opieki i sfinansował jego budowę. 

Ostoja Pokoju
Ten pierwszy budynek  poświęcono uroczyście 
w 1890 roku i nazwano Friedenshort (Ostoją Pokoju
– później nazwa objęła całe miechowickie dzieło). Oj-
ciec przekazał Ewie klucze, a ona z bijącym sercem
otworzyła drzwi swojego pierwszego domu. Tego dnia
uroczyście poświęcono kaplicę, a Ewa jako „mateczka”
otrzymała u stóp ołtarza błogosławieństwo Boże. Na
bieżące potrzeby ojciec wyznaczył jej sumę 3000
marek rocznie.

Po ukończeniu dwudziestego piątego roku życia
Ewa otrzymała należną jej część spadku po matce. 
Corocznie wypłacane odsetki w wysokości 12 000
marek w dużym stopniu rozwiązały problemy finan-
sowe i umożliwiły budowę kolejnych budynków. Dwa
lata później powstały nowe obiekty – szpital dla nie-

uleczalnie chorych i inwalidów (nazwany po zmarłej
matce Valeska) oraz wspaniale wyposażony dom dla
małych dzieci Jaskółcze Gniazdo z dwudziestoma 
łóżeczkami. 

Wkrótce w ten oto sposób powstało niemalże małe
osiedle z własnym kościołem i plebanią. Rosnące po-
trzeby, a jeszcze bardziej liczba podopiecznych spra-
wiły, że Matka Ewa założyła gospodarstwo pomoc-
nicze, w którym były ogrody, sady, szklarnie, upra-
wiano pola, trzymano krowy i hodowano świnie.
Ostoja Pokoju dysponowała własnym młynem i pie-
karnią, a mimo to Matka Ewa wciąż borykała się z bra-
kiem środków na jej utrzymanie, ale dzieło wciąż się
rozrastało, aby w przyszłości stać się centrum działal-
ności charytatywnej. Tu przygarniano sieroty i dzieci
pozbawione opieki, udzielano pomocy chorym i bez-
domnym, zapewniano godne warunki umierającym.
Znalazły tu schronienie zwalniane z więzienia kobiety
i zaniedbane moralnie dziewczęta. Tworząc warunki
do resocjalizacji, uczono je różnych zawodów ręko-
dzielniczych umożliwiających osiągnięcie w przy-
szłości samodzielności finansowej. Dom i zatrud-
nienie znaleźli tu również samotni mężczyźni. 

Matka Ewa widząc, jak alkoholizm wyniszcza
miejscowe rodziny i przyczynia się do wielu cierpień,
założyła w Miechowicach filię towarzystwa trzeźwo-
ści Błękitny Krzyż, propagując trzeźwość wśród 
lokalnej społeczności. Cotygodniowe spotkania pro-
wadzili głównie mężczyźni, którzy na co dzień praco-
wali w Ostoi jako rzemieślnicy. 

W 1893 r. w Bielefeld, po odbyciu czternastod-
niowych dni skupienia, Ewa wyświęcona została na
diakonisę i uzyskała zgodę na „wolną służbę w zborze
Jezusowym”. 

Rok wcześniej, za namową pastora Friedricha von
Bodelschwingha, zorganizowała w Miechowicach 
żeński diakonat, który przyjął nazwę od pierwszego
domu Fridenshort (Ostoja Pokoju). Teraz przywiozła
z Bielefeld poprawiony i zatwierdzony przez pastora
Bodelschwingha ośmiopunktowy statut – regułę,
która określała warunki przyjęcia do diakonatu. Ko-
biety wybierały trudną drogę ascetycznego życia, bez-
względnego posłuszeństwa i trwania w określonej
wspólnocie. Musiały wyzbyć się osobistej własności
lub wnieść ją do wspólnoty. Przepisowy strój jaki
otrzymywały z domu macierzystego nie mógł być
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Młoda Ewa w zaprojektowanym przez siebie stroju diakonisy; [zbiory SDF]
Die junge Mutter Eva in, von ihr entworfener, Diakonissentracht

Young Eve in a dress of deaconess which she designed herself

Pocztówka litograficzna z obiegiem z 1903 r., z wido-
kiem kościoła ewangelickiego i szpitala Valeska;

[zbiory T. Urbana]
Litographische Postkarte aus dem Jahr 1903 mit dem

Motiv der evangelischen Kirche und des 
Krankenhauses Valeska-Stift  

Lithographic postcard with 1903 circuit, with views
of the evangelical church and Valeska hospital

Budynek Ostoi Pokoju – widok od strony wewnętrz-
nego podwórka; [zbiory SDF]

Das Gebäude Friedenshort – Blick auf den Innenhof
The Refuge of Peace building - view from the inner

courtyard



42

Zdjęcie grupowe przed szpitalem Valeska; [zbiory SDF]
Ein Gruppenfoto vor dem Krankenhaus Valeska-Stift
Group photo in front of the Valeska hospital

Pensjonarki w jednym z pokoi w szpitalu Valeska;
[zbiory SDF]
Pensionat-Bewohnerinnen in einem der Krankenhau-
szimmer Valeska-Stift 
Boarding school  pupils in one of the rooms in the 
Valeska hospital

Pocztówka z ujęciem na przytułek Valeska; [zbiory 
C. Czerwińskiego]
Postkarte mit der Aufnahme vom Heim Valeska
Postcard with the view of to the Valeska shelter
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Jeden z pokoi w Jaskółczym Gnieździe; [zbiory SDF]
Eines der Zimmer im Schwalbennest

One of the rooms in the Swallow's Nest

Dzieci w Jaskółczym Gnieździe myją się przed 
pójściem na spoczynek; [zbiory SDF]

Die Kinder vom Schwalbennest beim abendlichen
Waschgang

Children in Swallow’s Nest building wash before
going to bed

Widok na podwórze pomiędzy budynkami Ostoi 
Pokoju, Domem Bożej Łaski a Jaskółczym Gniaz-

dem;[zbiory SDF]
Ausblick auf den Hof, zwischen den Gebäuden 

Friedenhort, Gottessegen und dem Gebäude 
Schwalbennest

View of the courtyard between buildings of the 
Refuge of Peace, the House of God's Grace and the

Swallow’s Nest



Matka Ewa z nieodłączną książką w ręku, w środku stoi siostra Annie Whisler; [zbiory SDF]
Mutter Eva stets mit einem Buch in der Hand, in der Mitte steht Schwester Annie Whisler
Mother Eve with inseparable book in hand; in the middle sister Annie Whisler

Rodzinka z Jaskółczego Gniazda; [zbiory SDF]
Die kleine Familie aus dem Schwalbennest
Family from  Swallow's Nest

44

Siedzące – Matka Ewa i Annie Whisler; [zbiory SDF]
Sitzend – Mutter Eva und Annie Whisler
Sitting – Mother Eve and Annie Whisler
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Zdjęcie pamiątkowe zrobione w czasie objazdu ze-
wnętrznych placówek; [zbiory SDF]

Ein Erinnerungsfoto, aufgenommen während der 
Inspektion der externen Häuser

Souvenir photo taken during a tour of external insti-
tutions

Mateczka ze swoją Rodzinką przy codziennych 
zajęciach; [zbiory SDF]

Das Mütterchen mit ihrer kleinen Familie bei tägli-
chen Beschäftigungen

Mommy with her Family doing daily chores

Grupowe zdjęcie przed domkiem Matki Ewy;
[zbiory SDF]

Ein Gruppenfoto vor dem Häuschen von Mutter
EvaGroup photo in front of the Mother Eve cottage



Dom Macierzysty Diakonis Sarepta; [zbiory I. Kühnel]
Diakonissenmutterhaus Sarepta
Mother House Sarepta Deaconesses

Matka Ewa w przepisowym stroju siostry z Sarepty; [zbiory SDF]
Mutter Eva in vorgeschriebener Kleidung der Schwestern von Sarepta
Mother Eve in the prescribed dress of sisters of Sarepta

Mateczka Anne ze swoją rodzinką Radość Matki;
[zbiory SDF]
Mütterchen Anne mit ihrer kleinen Familie namens
Mutterfreude 
Mommy Anne with her family called  Mother’s Joy
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zmieniony. W swoim diakonacie nie przestrzegała pat-
riarchalnych reguł związanych z zajmowaną hierar-
chią. Zrezygnowała z tytułu Matki Przełożonej na
rzecz Służebnicy Pańskiej, którą na co dzień zwano
Matką. 

Pierwszą siostrą w Ostoi Pokoju była Marta Mag-
nus, ewangelicka siostra zakonu Joannitów, zaprzy-
jaźniona od lat z Ewą. Początkowo działano nieco
spontanicznie, jedynie w oparciu o wzajemne zaufa-
nie. Nie prowadzono ścisłej dokumentacji finansowej,
a wszelkie zobowiązania regulowano ze wspólnej kasy,
do której miała dostęp każda z sióstr. Z czasem same
siostry dla celów porządkowych zorganizowały fa-
chową księgowość. W ciągu pierwszych piętnastu lat
wyświęcono tu 50 diakonis, co jednak wobec rosną-
cych potrzeb nie wystarczało i często pastor Bo-
delschwingh wspierał Ewę, przysyłając do pomocy
siostry z Bielefeld. Wynikało to też z powodu tego, że
w 1895 roku Matka Ewa opuściła Miechowice na
okres 5 lat, aby objąć w Bielefeld stanowisko przeło-
żonej Domu Sióstr Sarepta. Pastor Bodelschwingh

rozpoznał w tej charyzmatycznej dziewczynie praw-
dziwy potencjał i chciał pozyskać ją na stałe do swo-
ich zakładów. Ewa zadziwiała szaloną dynamiką 
i pracowitością, będąc jednocześnie świetnie zorgani-
zowaną i życzliwą osobą silnie oddziałującą na swoje
otoczenie. Była żywym przykładem wiary  z sercem
otwartym na potrzeby ludzkiej niedoli. Stanowisko,
które objęła  z przyjaźni, pokory i poczucia obo-
wiązku, nie było spełnieniem jej marzeń. Tęskniła za
swoimi siostrami i wszystkim tym, co pozostawiła 
w Miechowicach. Ciężka wielogodzinna praca w nie-
łatwych warunkach (wieloosobowe sale bez aktywnej
wentylacji, gdzie spały siostry oddzielone jedynie 
parawanem) i poczucie niespełnienia wywołały ko-
lejny kryzys zdrowotny i to na tyle groźny, że rekon-
walescencja trwała prawie rok. W 1901 roku Pastor
Bodelschwingh przychylił się do jej prośby i zezwolił
na powrót do Miechowic, gdzie powoli odzyskała
dawną energię. W 1902 roku wprowadziła się do swo-
jego nowo wybudowanego drewnianego domku, aby
zwolna dojrzewać do kolejnego dzieła.
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Przebudzenie
Zasadnicza zmiana nastąpiła w 1905 roku, po prze-
mianie duchowej jakiej doznała Matka Ewa w Walii,
uczestnicząc w ewangelizacji, w czasie której  była

świadkiem masowych nawróceń i widziała, a nawet
sama doświadczyła potężnego działania Ducha Świę-
tego. 

Pocztówka z widokiem kościoła
ewangelickiego i domu Zion Stille

(Cisza Syjonu) wysłana z Ostoi 
Pokoju około 1906 r.; 

[zbiory T. Urbana]
Postkarte mit Ansicht der evangelischen

Kirche und des Hauses  „Zions Stille”, 
abgesandt um 1906 vom „Friedenshort” 

Postcard with a view of the evangelical
church and Zion Stille (Silence of Zion)

home sent from the Refuge of Peace
about 1906



Sala Sióstr w Ciszy Syjonu z nakrytymi stołami. [zbiory
PEAM]
Hauptsaal im Haus Zions Stille mit gedeckten Tischen
The main hall in Silence of Zion with set tables

Ukochane babunie Matki Ewy na wieczerzy wigilijnej.
Pomiędzy stołami przechodzą dzieci z zapalonymi
świecami; [zbiory PEAM]
Mutter Evas geliebte Großmütterchen beim 
Heiligabend. Zwischen den Tischen gehen Kinder
mit brennenden Kerzen
Beloved grannies of Mother Eve during a Christmas Eve
dinner. Children pass between row of tables with lit
candles

Widok alei głównej prowadzącej od bramy wjazdowej
do kościoła, po lewej stronie widoczny dom Maranatha
(Pan Przyjdzie) zbudowany w 1908 r. za pieniądze sios-
try Matki Ewy, Heleny; [zbiory SDF]
Ansicht der Hauptallee, vom Eingangstor bis zur 
Kirche, auf der linken Seite sieht man das Haus 
Maranatha (der Herr kommt) erbaut im Jahr 1908
vom dem Spendengeld Helenas, der Schwester von
Mutter Eva
View of the main avenue leading from the entrance gate
to the church, on the left side one can see Maranatha
house (You Will Come) built in 1908 with the money
from Helen, a sister of Mother Eve
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Biały budynek widoczny w głębi  po prawej stronie to
dom Christaram przeznaczony na szpital dla sióstr.

Zniszczony przez szkody górnicze został wyburzony
w 1992 r.; [zbiory SDF]

Das weiße, im Hintergrund sichtbare Gebäude, ist
das Haus Christaram. das als Krankenhaus für die

Schwestern bestimmt war. Beschädigt durch Kohle-
förderung wurde es 1992 abgerissen

White building visible in the background on the right
side is the Christaram house intended for a hospital

for the sisters. It was destroyed by mining damage and
demolished in 1992

Pożegnanie sióstr wyjeżdżających na misje, 
Miechowice 1929 r.; [zbiory SDF]

Abschied der Schwerstern, die auf eine Mission 
fahren, Miechowitz 1929

Farewell to the sisters leaving for the missions, 
Miechowice 1929

Budynek Elim, pamiątkowa fotografia wykonana po
1945 r.; [zbiory PEAM]

Das Gebäude Elim, Erinnerungsfoto aufgenommen
nach 1945

Elim Building, a commemorative photograph taken
after 1945.
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Matka Ewa z nieodłączną siostrą Annie Whisler; [zbiory SDF]
Mutter Eva mit der unzentrennlichen Schwester Annie Whisler
Mother Eve with the inseparable sister Annie Whisler

Poświęcenie nowego, Macierzystego Domu Sióstr
Cisza Syjonu powiązane z tygodniową ewangelizacją
i dniami uświęcenia, które prowadził ksiądz 
Dolmann z Hamburga, zmieniło charakter miecho-
wickich zgromadzeń. Żarliwa wiara Matki Ewy, jej,
jak sama to określiła „narodziny na nowo”, połączone
z wzmożoną potrzebą służenia ubogim, udzieliły się

całemu otoczeniu. Liczba powołań wzrosła gwałtow-
nie i wynosiła 60 do 70 przyjęć rocznie. Ostoja 
Pokoju oparta o fundamenty duchowe, stała się ośrod-
kiem formacyjnym dla około 800 sióstr. Matka Ewa
przestała być osobą anonimową, a jej dzieło odnowy 
i głoszenie Dobrej Nowiny, działało jak magnes. Kan-
dydatki na diakonisy przybywały z głębi Niemiec, 
Anglii, Szwajcarii, Skandynawii, krajów bałtyckich 
i Bałkanów (były wśród nich Angielki, Dunki, Nie-
mki, Norweżki, Polki, Rosjanki, Słowaczki, Szwaj-
carki, Szwedki, a także Amerykanka, Greczynka,
Rumunka i Chinka). Diakonisy miechowickie praco-
wały też w innych placówkach poza domem macie-
rzystym. Wybudowany nowy budynek nazwany Elim
(Spokój Boży),  służył utrudzonym  siostrom przy-
jeżdżającym z zewnątrz jako dom wypoczynkowy.
Prowadzono tutaj seminaria dla przedszkolanek, wy-
chowawczyń i opiekunek dzieci. Siostry pobierały
naukę w zakresie pielęgnacji chorych. Wkrótce zbu-
dowano dla sióstr kolejny dom ufundowany przez
jedną z misjonarek pełniącą swoją posługę w Indiach.
Był to mały szpital nazwany Christaram (Pokój 
w Chrystusie), gdzie wiele sióstr zakończyło swoje
pracowite życie. 

Matka Ewa w praktycznym działaniu okazała się
niezwykle prężna i kreatywna. Od 1908 roku roz-
szerzyła zakres wysyłając swoje siostry na misje zagra-
niczne. Pierwsza misjonarka rozpoczęła pracę w pół-
nocnej Norwegii, gdzie powstał dom misyjny oraz
szpital. Później miechowickie siostry będą niosły
pomoc i głosić słowo Boże w 18 krajach na 4 konty-
nentach. W tym w Polsce, Chinach, Egipcie, Gwate-
mali, Indiach, Syrii, na Wyspach Salomona, w Persji 
i w Japonii. 

Długoletnią zastępczynią i wierną przyjaciółką
Matki Ewy była Annie Whisler, Angielka, którą poz-
nała w Algierze.

Seria pocztówek z tekstem napisanym przez
Matkę Ewę w 1928 roku

(wersja angielska zredagowana przez Siostrę Annie Whisler)



Dom nazwany Ostoją Pokoju został poświęcony 29 września 1890
roku. Jakież to było wielkie święto! Najpierw uroczystości, które odbyły się
w kaplicy, później poczęstunek dla biednych przygotowany w sąsiednim
pomieszczeniu. Był to niezapomniany dzień. Dom Ostoi Pokoju stał się
kolebką wielkiej inicjatywy, której różnorodna działalność realizowana
była w nowobudowanych domach. Żeby dać świadectwo początkowej
działalności, którą stanowiła opieka nad dziećmi, na miejscu pozostała 
rodzinka dziecięca Krople Rosy, zamieszkująca duży słoneczny pokój 
z balkonem. Obecnie dom służy głównie potrzebom zarządu. Większość
pokoi zamieniono na biura. Na piętrze, po prawej stronie, znajduje się ka-
plica. Na parterze przy wejściu ulokowane są: biuro prowadzące finanse,
kasa oraz pomieszczenie Związku Gwiazd. Tutaj znajduje się też agencja
informacyjna prowadząca sprzedaż książek i wydawnictw. Na lewo, 
w wykuszu pod balkonem, gdzie na zdjęciu widoczne są dzieci, mieści się
Pokój Sióstr, który służył nam jako salon w czasach, kiedy byłyśmy jeszcze

nieliczną gromadką. Przylegająca do niego przeszklona weranda, to
miejsce, gdzie pracuje Siostra Annie i tu głównie powstają pisma i okól-
niki w języku angielskim. 

Każdego ranka biją dzwony wzywające siostry do kaplicy na poranną
modlitwę. Podobnie dzieje się o innych porach, kiedy gromadzą się tam
liczne rzesze modlących. Ten dom stanowi główne centrum działalności
gospodarczej, która obejmuje również Domy dla Bezdomnych i zagra-
niczne placówki misyjne. Na ścianie zachodniej, pod szczytem kaplicy wy-
ryte są w kamieniu następujące słowa:

„Ten dom powstał dla Twojej Chwały; Błogosław go i strzeż Wierny
Panie! Uczyń nas godnymi dla Twojej służby i bądź nam łaskaw w wiecz-
ności” 

Ostoja Pokoju (Friedenshort) – Pierwszy dom
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Właściwie jest to skromna chata zbudowana ze zwyczajnych belek 
i desek. Latem dom otacza bujnie kwitnący ogród, a jego ściany pokrywają
się kolorowymi nasturcjami. Nad drzwiami widnieje napis „Własność 
Jezusa Chrystusa” – i jest to znak stałej Opatrzności Bożej nad tym miejs-
cem. Nieraz dom był zagrożony rabunkiem czy pożarem, ale wszech-
mocna Ręka Boga obroniła go. 

Po prawej stronie od wejścia znajduje się mały pokój mieszkalny, który
prowadzi do kolejnego pomieszczenia, nadającego się świetnie do spotkań
Sióstr i osobistych rozmów. Ławki, krzesła i stoły zrobione są ze zwykłego,
jodłowego drewna, wyszorowanego do białości. Regały wypełniają przyja-
ciele ze starych i nowych czasów. Na oknie stoją doniczki z kwitnącymi
kwiatami, w tym płomienny amarylis, który podarowała mi pierwsza
współpracowniczka Thekla. Jest to roślina hodowana przez ubogich, 
a taka piękna. Naprzeciwko wejścia jest mała kuchnia z tymi wszystkimi
kolorowymi kubkami, naczyniami, miseczkami, które uszczęśliwiają

każdą gospodynię. Na małej kuchence Siostra Emma gotuje kawę dla mi-
łych gości. Mieszka tu również kotek. Na lewo od wejścia znajduje się biuro
mojej sekretarki, która adresuje przesyłki i rozsyła naszą prasę oraz zdjęcia.
Chcemy w ten sposób ucieszyć naszych przyjaciół. Na górze mieści się
moja sypialnia. Latem jej okna osłaniają gałęzie starego bzu. Bardzo dużo
cichej pracy wykonuje się w tym małym domku, a nici miłości i wdzięcz-
ności rozchodzą się stąd na cały szeroki świat.

Najmniejszy Dom
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Jaskółki w swoim ogródku. Takie radosne popołudnie jest prawdzi-
wym szczęściem! Najmłodsza Ewa jest na rękach najstarszej z córek Frie-
del. Marthel i Hedwig zaczytane są w książce z dziecięcej biblioteki.
Lieselotte bawi się swoją laleczką, dwie starsze – Else i Rosel zajęły się ro-
bótkami ręcznymi. Friedchen, szczęśliwa mama lalkowej rodziny, szyje
ubrania dla swoich dzieci. Mały, ubrany w spodenki, Heinz stwarza nie-
stety problemy swojej Mateczce i Cioteczkom. Gerhard bawi się w pia-
skownicy, gdzie widać tylko opalające się lalki. Grete siedząca całkiem 
z tyłu szyje właśnie chustkę. Mateczka i kilkoro starszych dzieci zajętych
jest w domu przygotowywaniem posiłku dla tej wielkiej rodziny, 
a wszyscy cieszą na dzisiejszą kolację w ogrodzie. 

Jaskółki to nasza najstarsza rodzina, ich Gniazdo zostało zbudowane
w 1891 roku i od tej pory wiele Jaskółek wyfrunęło w świat. Wszyscy
pragną, aby znalazły swój prawdziwy Dom w Niebie jeszcze podczas swo-
jego ziemskiego lotu!

Jaskółcze Gniazdo



Jest czas kwitnienia czereśni, dzieci bawią się lalkami i radują promy-
kami słońca. W tle widać mały kościół. Na prawo znajduje się długi, niski
budynek, gdzie mieści się drukarnia i szwalnia. 

Nasz ogród! Zawdzięczamy mu tak wiele! Siostra Adelheid stała się
najlepszym szefem ogrodników. Wraz z Siostrami i pomocnicami dostar-
czają większą część żywności dla 500 osób. W ogrodzie nie brakuje też
ozdobnych kwiatów. Mamy także różnego rodzaju drzewa owocowe,
krzaki jagód, których owoce działające leczniczo i orzeźwiająco, przezna-
czone są zarówno dla chorych, jak i zdrowych. Jest też „winny domek”, 
w którym co roku dojrzewają pyszne winogrona. Trudno jest wyobrazić
sobie Ostoję Pokoju bez tego ogrodu. Jest bowiem źródłem naszej rado-
ści, a wielki urodzaj i obfite plony stanowią kolejny dowód Bożego błogo-
sławieństwa.

Ogród wiosną
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Dom nazwany tak na cześć mojej Matki Valeski „Córki górnika”, która
tak umiłowała biednych że do dzisiaj, wśród starych wieśniaków żywe jest
wspomnienie jej dobroci. Nad drzwiami widnieje sentencja: „Żyjących 
w nędzy prowadź do tego domu”. I rzeczywiście – ogromna liczba ubogich
znajduje pocieszenie w tych murach. W ostatnich latach otworzono 
Niebiański Dom. Naszą pierwszą pensjonariuszką w Ostoi Pokoju była
niewidoma Mariannchen. Prawdziwie ją tu kochano i opiekowano się nią
przez 35 lat. Dziś już nie żyje, ale pozostał po niej ślad miłości i błogosła-
wieństwa. Znajdziesz tutaj wszelkiego rodzaju cierpienia: sędziwy wiek,
niedołęstwo, kalectwo, chromość, ślepotę, zidiocenie, upośledzenie inte-
lektualne, bezradność – są tu wszyscy potrzebujący, którzy pragną otrzy-
mać pomocną dłoń i wsparcie. Poza codzienną opieką i miłością, odnajdują
tu radość płynącą ze słów i pieśni Ewangelii, a moc odnowy powoduje, 
że ten dom jest bezpiecznym portem, miejscem niebiańskiego spokoju dla

tych wszystkich umęczonych dusz, które tu właśnie znalazły odpoczynek
po burzach życia.

Fundacja Valeski  (Valeska Stift)
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Brak miejsca w domach stał się naprawę dokuczliwy. Zimą 1924 roku
podjęto pierwsze kroki ku zmianom –rozpoczęliśmy modlitwy o nowy
dom. W Boże Narodzenie dostaliśmy z Prus Wschodnich pierwszy dar, 
a na początku maja 1925 roku mieliśmy na ten cel 500 marek. Ofiaro-
wano nam działkę znajdującą się na końcu ogrodu Ostoi Pokoju i 5 maja
1925 roku położono kamień węgielny. Dwa lata później, 8 maja 1927
roku poświęcono nowy budynek. Każda cegła, każda deska, każde ziarnko
piasku było darem miłości! Tydzień po tygodniu, bez zaciągania kredy-
tów, mogliśmy zapłacić robotników i pozyskać niezbędne materiały. Każdy
dar był odpowiedzią na nasze modlitwy. Nie było jeszcze dachu, gdy nad-
ciągnęły ciemne śniegowe chmury. I mimo, że w sąsiedztwie mocno 
padało, u nas spadły tylko pojedyncze płatki śniegu, a chmury rozwiały
się i można było bezpiecznie położyć dach. 

Oto 60 pojedynczych pokoików otaczających stylowy hol dla będą-
cych na służbie i odpoczywających sióstr. Belkowanie stropu wspiera się na

potężnej kolumnie z pojedynczego pnia górnośląskiej jodły. Na kapitelu
przedstawiono leśne zwierzęta symbolizujące cztery najważniejsze cnoty
prawdziwej diakonisy (macierzyństwo, oszczędność, czujność i mą-
drość). Wzdłuż ściany, na górze, na drewnianym panelu wyrzeźbiono
słowa z Listu do Kolosan 3.12, 14-16 mówiące o powinnościach Służeb-
nicy Pańskiej.

Na poddaszu znajduje się mała kaplica z rzeźbionym krzyżem i świet-
listym witrażem z wizerunkiem największej śląskiej ewangelistki i misjo-
narki – świętej Jadwigi. Wielkie, stare wydanie luterańskiej Biblii leży
otwarte zapraszając do cichej medytacji. Każde z wielu drzwi do licznych
pomieszczeń nosi nazwę miejscowości, z których pochodzili darczyńcy.
Centralnie na wykuszu budynku złotymi literami napisano nazwę domu
Świętość Panu, a bezpośrednio nad wejściem „Bóg wysłuchuje modlitw!”. 

Ostatni Dom
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Oto nasze maluszki leżą w kołyskach na dworze. Dzieci opalone na
słońcu, karmione własnej produkcji maślanką, owocami i warzywami, roz-
winęły się imponująco.

Ale skąd się tutaj wzięły? W wielu przypadkach smutne cienie poło-
żyły się wcześnie na ich krótkim życiu. Osierocone, zaniedbane, odrzu-
cone, urodzone w więzieniu, dotknięte nieszczęściami rodzinnymi 
o różnej proweniencji – te maleństwa często cierpiały głód z powodu
nędzy, czy z winy swoich rodziców, dopóki Kraina Słońca nie otworzyła
przed nimi swoich drzwi i nie obdarzyła ich atmosferą Światła i Miłości. 

W noc przed Wigilią, w położonej nieopodal leśnej kolonii, umarła 
w połogu matka, dając życie dziewiątemu dziecku, podczas gdy ojciec stał
przy maszynie wydobywczej w pobliskiej kopalni. To był przerażający
widok – dziewięcioro osieroconych przez matkę dzieci! Czworo naj-
młodszych mieszkało później w naszej Krainie Słońca, do momentu, kiedy
ich ojciec powtórnie się ożenił. Na matkę dla swoich dzieci wybrał kobietę,

którą spotkał w Ostoi Pokoju, gdzie sama trafiła w wieku siedmiu lat. Dzi-
siaj – 13 października 1928 roku w Ostoi Pokoju odbył się ich cichy ślub.
Wkrótce mały Rudi, jego siostrzyczka i bracia będą mogli wrócić do 
rodzinnego domu. 

Nasze maluszki
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Radość Matki to nazwa tej rodziny! Nazwa ta ma specjalne znaczenie.
Jesienią 1909 roku Ostoja Pokoju była przepełniona do granic możliwości,
ale błagano nas, żeby przyjąć pięciu małych braci, najstarszy miał pięć lat,
najmłodszy - 5 miesięcy. Dzieci znalazły się w tragicznej sytuacji. Ojciec i
matka opuścili je. Chłopcy gnieździli się w nędznym pomieszczeniu ży-
wieni chlebem moczonym w samogonie!

Cóż można było zrobić? Nasze siostry, przebywające na okresie pró-
bnym, przeniosły się do piwnicy, a swoją słoneczną klasę zamieniły w dzie-
cięcy żłobek, gdzie zamieszkało pięciu braci. Na drzwiach Siostry napisały
farbą Radość Matki. 

Później rodzinka o tej nazwie przeprowadziła się do Ptasiego Gniazda,
gdzie miała do swojej dyspozycji dużą, słoneczną werandę, sypialnię, pokój
mieszkalny i kuchnię. Leni jest najstarszą w rodzince i jest wsparciem i ra-
dością swojej Mateczki. Gretel ciężko zachorowała i musiała poddać się
niebezpiecznej operacji. Wróciła jednak do zdrowia i do nas, ku radości

wszystkich. Stojąca jako przedostatnia na powalonym pniu dziewczynka
i trójka siedzących małych dzieci, zostały przyjęte jako kilkudniowe ma-
leństwa. One nie znają niczego innego poza Ostoją Pokoju, a ich jedynym
domem jest Radość Matki. One nie zaznały zmartwień i cierpienia –
szczęśliwe dzieci!

Ta złamana jodła jest jedną z niezliczonych ofiar straszliwego hura-
ganu, który w piętnaście minut spustoszył górnośląskie lasy. Ten powa-
lony pień i te szczęśliwe, tak pełne życia dzieci. Życie i śmierć tuż obok
siebie! Taki kontrast!

Radość Matki
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To są Krople Rosy. Mieszkają w pierwszym z wybudowanych 
w Ostoi Pokoju domów, w samodzielnym mieszkaniu z wielkim słonecz-
nym pokojem, na linii wschód-zachód, na górnym piętrze, które jest 
sypialnią i salonem zarazem. Jedna ze ścian pokoju ma trzy okna wycho-
dzące na południe, więc nie brakuje tam powietrza i światła. Dodatkowo
jest  balkon i maleńka kuchnia – przypominająca tę z bajki o siedmiu
krasnoludkach.

Dzisiaj dzieci są w parku i bawią się ile dusza zapragnie. W centrum
grupy leży prześliczne dziecko, które wygląda jak laleczka. Kiedy ją wzię-
liśmy była to zabiedzona kruszyna, a teraz jest krzepkim i kochanym przez
wszystkich dzieckiem. 

Na przedzie klęczy Goldi – drobne dzieciątko. Kiedy miała półtora
roku ojciec zabrał ją od nas do rodzinnego domu. Goldi była tam nie-
szczęśliwa i nieustannie płakała. Mateczka w Ostoi Pokoju także nie 
zaznawała spokoju, aż znalazłszy dziecko w opłakanych warunkach, 

zabrała je z powrotem. Rozpoznawszy miejsce, dziewczynka natychmiast
uspokoiła się i powiedziała „Goldi będzie grzeczna”. Wkrótce była znów
radosna jak promyk słońca. Na lewo z wózkiem dla lalek stoi Maria, na
którą mówimy „Tygrys”, ponieważ, gdy była malutka, ciągle „ryczała” –
dźwięk, który wydawała był tak niesamowity, że słychać go było w całej
Ostoi Pokoju. Jest przepełniona energią i nad wiek rozwinięta. Ma zdol-
ności przywódcze i rządzi całą rodziną. Kiedy przychodzą goście, pełni
honory domu, pokazując wszystko i objaśniając. Buntuje się, kiedy nazy-
wamy ją „Tygrysem” i powoli imię to odchodzi w niepamięć. Na prawo
jest Nora i Else – rodzone siostry. Były malutkie, kiedy przyszły do Krainy
Słońca, aby dorastać wśród nas. Nora chodzi już do Szkoły dla Gospodyń,
gdzie razem z dwudziestoma trzema innymi dziewczętami uczy się róż-
nych prac domowych. Najstarszą Kroplą Rosy jest Lotte, która z matczyną
czułością pochyla się nad siostrzyczką. 

Krople Rosy
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Cóż za bogactwo stworzone ze światła, miłości i radości wypełnia ten
dom! Tutaj nasi najmłodsi podopieczni mają swoje dziecięce gniazdko. 
Na prawo znajduje się stacja zwana „Orientem”. Na ścianach oddziału 
namalowane są widoki z Egiptu: piramidy, palmy i wielbłądy. Mieszkają
tutaj dzieci chore na gruźlicę. Wiele osłabionych maleństw, przy dobrej
opiece, odzyskało siły i wyzdrowiało, inne powędrowały stąd do nieba. 
Na górze są Promyczki, Rajskie dzieci, a na parterze, na lewo Motylki 
i Raczkujące Maleństwa. Niektóre z nich możemy zobaczyć na fotografii
po lewej stronie na tle drewnianej galerii, siedzące pośrodku kwiatów ze
swoją Emmchen. Ona też przybyła do nas jako dziecko i jest wychowanką
Ostoi Pokoju. Mała i delikatna, ma cudowną charyzmę i podejście do
młodszych dzieci, a one lgną do niej z wielką miłością. Na przedzie stoi
Marthel, która trzyma lalkę, jest karlicą, ma 8 lat i wygląda jak mała 
Cyganka ze śniadą cerą i czarnymi oczami, ale serce ma jasne. Słoneczna
Kraina w przeciwieństwie do innych dziecięcych rodzin, jest tylko 

czasowym domem dla chorych i wątłych dzieci, wymagających szczegól-
nej opieki i kontroli medycznej. 

Nasza Słoneczna Kraina
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Rudziki kochają las. Jak wszystkie nasze dzieci uwielbiają chodzić tam
na wycieczki. Zabierają swoją popołudniową kawę, a czasami także obiad,
żeby się tam bawić i cieszyć wolnością. W centrum stoi Maria, która przed
laty, z dziecięcą ufnością, nie ustawała w modlitwach, aby na Gwiazdkę
dostać wymarzoną fisharmonię, która teraz stoi w salonie Rudzików. 

Elschen ma jedną krótszą nogę i musi nosić szynę. Elfriedchen (wi-
doczna po prawej stronie na tle krzaka) spotkało w dzieciństwie wielkie
nieszczęście - kosiarka ucięła jej nogę. Ale teraz, dzięki drewnianej prote-
zie, potrafi beztrosko biegać. Na skraju, po lewej stronie, najwyższa 
z dziewczynek, to pochodząca z Galicji Rosa. Friedchen i Lony przybyły do
Mateczki jako maleńkie dzieci, teraz najmłodszym dzieckiem jest Margot
o dużych czekoladowych oczach, a niebawem przybędzie chyba kolejne
dziecko. 

Rudziki mają też Babcię. To matka ich Mateczki, która czasem przy-
jeżdża z Berlina. Jej odwiedziny są prawdziwym świętem, bo lepszej babci
nie można sobie wymarzyć!

Rudziki

61



To jest Sala Sióstr w budynku Ciszy Syjonu. Sala, która była miejscem
szczególnym i odegrała ważną rolę w historii naszego Diakonatu. Podczas
jej poświęcania 3 października 1905 roku, doszło do pierwszego sponta-
nicznego przebudzenia, które zapoczątkowało wewnętrzną przemianę 
i odnowę Ostoi Pokoju, nadało też nowy kierunek naszej pracy, która trwa
nieprzerwanie już dwadzieścia lat.

W porze obiadowej zbiera się w tej sali wielki tłum. Po posiłku siostry
i pomocnice, około 100 do 150 osób, pozostają jeszcze chwilę razem, aby
czytać na głos, snuć opowieści czy zwyczajnie pogawędzić. W niedzielę
dziewczęta ze Szkoły dla Gospodyń Domowych i dzieci śpiewają na gór-
nej galerii piękne hymny, a potem przechodzą przez salę pomiędzy sto-
łami, aby cieszyć swoim śpiewem siostry i pozostałych przybyłych. 

Mają tu miejsce rozmaite spotkania, a zimą, kiedy kaplica nie jest
ogrzewana, to właśnie tu odbywają się poranne modlitwy. Budynek Ciszy
Syjonu, nie ma przedsionka  i ta sala jest jego sercem. Zarówno na dole jak

i na piętrze otwierają się drzwi do maleńkich pokojów. Zamieszkują je
przeważnie starsze i słabowite siostry. Nasz wiejski stolarz po wykonaniu
stołów i krzeseł, przysłał rachunek, na którym zamieścił dopisek „Zieh
uns Stille” „Niech sprowadzą nam ciszę”. Te słowa zrobiły duże wrażenie
i wbiły nam się w pamięć. Być może Pan chce, wszystkich, którzy mu
służą, prowadzić nieustająco w głębokiej ciszy ku swojej bliskości. 

Niech Bóg sprawi, aby obietnica zawarta w słowach z 1 listu do Tesa-
loniczan, wypisana wzdłuż ścian, spełniła się:

„Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną
miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwier-
dzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, naszego Ojca, 
na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa wraz ze wszystkimi świętymi”.

Cisza Syjonu

62



Początki akcji były prozaiczne – przepełnienie wszyst-
kich budynków w Miechowicach i wzrastająca liczba
sygnałów płynących z terenu z prośbą o pilne przyjęcie.
Zwłaszcza z dużych miast napływało sporo drama-
tycznych zgłoszeń, w których coraz więcej dzieci znaj-
dowało się w tragicznych warunkach. Matka Ewa cały
czas borykała się z brakiem środków na realizację swo-
ich pomysłów i zadań. Było to dla niej bardzo bolesne. 

Przed rozpoczęciem zaplanowanej akcji rozsze-
rzenia działalności musiała dokonać wewnętrznej re-
wolucji. Do tej pory Ostoja Pokoju była instytucją
samofinansującą się, gdzie na straży wszelkich wy-
datków ograniczonych do odsetek od kapitału zało-
życielskiego, stała Rada Opiekuńcza. Nie było mowy
o jakichkolwiek odstępstwach, a wzrastające potrzeby
wymagały zwiększenia funduszy. Ewa sformułowała
na piśmie swoje stanowisko i rozesłała do wszystkich
członków Rady, wszyscy złożyli dymisję. Nowa Rada

zaakceptowała stanowisko Matki Ewy, które polegało
na tym, aby nie oglądając się na uwarunkowania eko-
nomiczne, oprzeć nowe dzieło na zaufaniu do Boga 
i  zawierzyć mu. Trzeba było pozyskać aprobatę sióstr,
bo decyzja Matki Ewy zmieniała życie wszystkich.
Teraz Ostoja Pokoju ze wszystkimi placówkami zdana
była w dużym stopniu na pomoc z zewnątrz. Trzeba
było pozyskać dary i wsparcie, nauczyć się liczenia 
na wielkoduszność ludzi, a przede wszystkim mieć 
zaufanie do Boga. 

Dręcząca świadomość ogromu potrzeb, codzienny
widok cierpiących i umierających z głodu dzieci nie
opuszczał Matki Ewy. Jej wzruszający wiersz „Domy
dla Bezdomnych” („Heimat für Heimatlose”) i gorą-
ce modlitwy sprawiły, że poruszyła ludzkie serca.
Wiersz wydrukowany przez pastora Ernsta Moder-
sohna w jego gazecie Świętość Panu („Heilig dem
Herrn”) sprawił, że przesłanie w nim zawarte dotarło do
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Domy dla Bezdomnych 
– rodzinne domy dziecka

Pocztówki – „cegiełki” były 
jednym ze sposobów pozyskiwa-

nia funduszy na budowę 
nowych domów dziecka; [zbiory 

I. Kühnel]
Die Postkarten – „cegielki”

(Bausteine) waren eine Art um
Mittel für das Bau der neuen

Häuser zu beschaffen
Postcards sold as donnations
were one of the ways to raise

funds for the construction of
new homes



Maluchy ze swoją Mateczką; [zbiory PEAM]
Die Kleinsten mit ihrem Mütterchen
Children with their Mommy

Lato sprzyjało zabawom w ogrodzie. Dziewczynki 
ze swoją Mateczką; [zbiory PEAM]
Der Sommer verleite zum Spielen im Garten. 
Die Mädchen mit ihrem Mütterchen
Summer encouraged playing in the garden. The girls
with their Mommy

Rodzinka dziecięca ze swoją Mateczką w nowym domu
w Wartebergu (Podgóra); [zbiory SDF]
Eine kleine Kinderfamilie mit ihrem Mütterchen im
neuen Haus in Warteberg (Podgora)
Family of the children with they Mommy at new home
in Warteberg (Podgóra)
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szerokich kręgów i już 19 kwietnia 1910 roku pojawił
się pierwszy darczyńca, który bezwarunkowo ofiarował
dzieciom swoją wspaniałą posiadłość w miejscowości
Podgóra (Warteberg) koło Wrocławia. Matka Ewa po
obejrzeniu określiła ją jako wymarzony cud Boży. Był 
to początek wielkiego aktu miłosierdzia i powstania 
w 1913 roku spółki Heimat für Heimatlose GmbH. 
Posypały się dary, które umożliwiły tworzenie nowych
domów dziecka. Siostra Erna Steineck w jubileuszo-
wym sprawozdaniu napisała: Warteberg było ko-
mórką macierzystą dla następnych 41 takich domów,
które leżą w najpiękniejszych okolicach i dają schro-
nienie około 2000 dzieci. Dzieci, które diakonisy
przyjęły i wychowały w miłości kierując się słowami
Jezusa Chrystusa: „A kto przyjmie jedno takie dzie-
cię w imię moje, mnie przyjmuje”, Mt. 18,5.  

Większość swojej pracy i służby Matka Ewa wraz 
z siostrami poświęciły tworzeniu tych zastępczych

domów rodzinnych. Te, które powstały poza Ostoją
Pokoju nazwała Domy dla Bezdomnych. System wy-
chowywania był tutaj taki sam jak w Ostoi Pokoju.
Dzieci w różnym wieku skupiano w małych grupach
zwanych Rodzinkami. Ta innowacyjna  na przełom
XIX i XX w. metoda (stosowana już w Szwajcarii 
i Anglii) przynosiła znakomite rezultaty. Każda 
Rodzinka miała swoją nazwę wywodząca się najczę-
ściej od gatunków ptaków, czy kwiatów i posiadała
własną Mateczkę (diakonisa odpowiedzialna za ro-
dzinę) oraz Ciocię będącą siostrą pomocniczą. Obie
poświęcały się całkowicie swoim podopiecznym, two-
rząc model na wzór naturalnej rodziny. Prowadziły
małe gospodarstwo z własnym budżetem, małą kuch-
nią, ogródkiem i toczyły całkowicie indywidualne
życie. Brały też pełną odpowiedzialność za jej losy.

W 1911 r. odbyła tu praktykę studencką Edith
Stein, późniejsza Święta Teresa Benedykta od Krzyża.
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We wrześniu 1913 roku, podczas podróży do Naum-
burga na otwarcie kolejnego Domu Dziecka Matka Ewa
i Siostra Annie Whisler wskrzesiły swój dawny pomysł

stworzenia platformy kontaktów dzieci żyjących w peł-
nych rodzinach i ich rówieśników przebywających 
w Domach Dziecka. Kobiety zadziałały szybko i już 

Związek Gwiazd

Jedno z pomieszczeń 
w pierwszym domu w Pod-

górze koło Rościsławic 
(Warteberg), podarowanym
Matce Ewie przez wrocław-

skiego kupca Kisslinga w
1910 r.; [zbiory SDF]

Eins der Räume im ersten
Haus in Warteberg (Pod-

gora). Es war ein Geschenk
eines breslauer Kaufmanns

an Mutter Eva
One of the rooms in the

first house in Podgórze near
Rościsławice (Warteberg),

given to Mother Eve by
Wrocław merchant Kissling

in 1910



"Dzieci Matki Ewy"; [zbiory PEAM]
„Kinder von Mutter Eva” ”
„Children of Mother Eva.
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Werner Modersohn był pierwszym dzieckiem, które wspomogło swoich
rówieśników w Domu Dziecka w Wartenbergu i choć nie należał oficjal-
nie do Związku Gwiazd (zmarł przed jego założeniem) został uznany za
pierwszą Gwiazdkę; [zbiory SDF]
Werner Modersohn war das erste Kind, das durch seine Eigeninitiative
die Kinder aus dem Kinderheim in Wartenberg unterstützte. Obwohl er
offiziell nicht zum „Sternenbund” gehörte (er starb noch vor der Grün-
dung des Bundes), ist er zum ersten „Sternchen“ ernannt worden
Werner Modersohn was the first child who supported his peers in an or-
phanage in Wartenbergu and although he did not officially belong to the
Association of the Stars (he died before it was founded) he was recognized
as the first Star

następnego dnia powstał Związek Gwiazd, którego
członkowie mieli dzielić się obfitością swoich serc z sa-
motnymi dziećmi. Ilość członków wzrastała błyska-
wicznie osiągając wkrótce liczbę 4000. Każdy nowy
członek zwany Gwiazdką otrzymywał wykonaną oso-
biście przez Matkę Ewę pamiątkową karteczkę ze
swoim imieniem. Każda Gwiazdka miała swojego przy-
jaciela lub przyjaciółkę pośród dzieci z Domów
Dziecka. Gwiazdki pisały listy, pamiętały o urodzinach
i innych świętach, a nierzadko odwiedzały lub zapra-
szały do swoich domów. Do Gwiazdek dołączyli doro-
śli czyli Gwiazdy. Wśród nich do stałej pomocy
zobowiązało się 85 Sióstr. Całość koordynowała Siostra
Annie Whisler (z pochodzenia Angielka zwana przez
dzieci Ciocią od Gwiazd), która rozprowadzała setki lis-
tów, organizowała regularnie spotkania członków 
w Ostoi Pokoju. W 1933 roku z powodów prawnych
zmieniono nazwę na Gwiezdny Krąg, ale sam związek
przetrwał i działa do dzisiaj.

W tym samym roku, dzięki własnej drukarni dzia-
łającej w Ostoi Pokoju, zaczęto w ośrodku wydawać
własne czasopismo - miesięcznik „W Służbie Króla”
(„Im Dienst des Königs”), a następnie „Mały Posłaniec
Króla” („Der kleine Bote des Königs”), gdzie znalazły
się informacje o działalności misyjnej w Chinach. 
W miechowickiej drukarni wydawano też książki 
i śpiewniki zawierające pieśni religijne. Powstawały 
pamiątkowe, pięknie zdobione druki z krótkimi wier-
szami o tematyce religijnej. Ich autorką była często
Matka Ewa. Ta utalentowana i uduchowiona poetka,

Kartka pocztowa pisana przez Annie Whisler 
do Gwiazdeczki  w 1925 r.; [zbiory 

C. Czerwińskiego]
Eine Postkarte, geschrieben von Annie Whisler

an das sogenante „Sternchen” im Jahr 1925
A postcard written by Annie Whisler to starlet

in 1925



Biuro, w którym prowadzono korespondencję i groma-
dzono dokumentację Związku Gwiazd; [zbiory SDF]
Arbeitszimmer, in dem die Korrespondenz geführt und
die Dokumentation des „Sternenbundes” aufbewahrt
wurd
Office in which correspondence was written and do-
cumentation of Association of Stars was collected

W Ostoi Pokoju znajdowała się mała drukarnia wyda-
jąca czasopismo „W Służbie Króla”; [zbiory SDF]
Im Friedenshort befand sich eine kleine Druckerei, in
der die monatliche Zeitschrift „W Służbie Króla” (Im
Dienst des Königs) herausgegeben wurde
There was a small printing house in the Refuge of Peace
which published “In the Service of the King” magazine

Annie Whisler prowadziła rozległą korespondencję i pi-
sała książki na werandzie dobudowanej do budynku
Ostoi Pokoju;  [zbiory SDF]
Annie Whisler führte eine ausgedehnte Korrespondenz
und schrieb Bücher auf der nachträglich dazugebauten
Verande des Gebäudes Freidenshort
Annie Whisler conducted extensive correspondence
and wrote books on the porch which was added to the
building of the Refuge of Peace; collection of the Mot-
herhouse Friedeshort  Foundation
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ludzką niedolą. W Ostoi powstał lazaret, gdzie opat-
rywano i leczono rannych żołnierzy. Na cmentarzu 
w Miechowicach chowano tych, których nie dało się
uratować. Ze wzmożoną energią miechowickie sios-
try pracowały w szpitalach i udzielały pomocy wszę-
dzie tam, gdzie zaistniała taka potrzeba. W czasie
działań wojennych na wielką skalę ucierpiała ludność
cywilna. Głód i brak podstawowych środków pierw-
szej potrzeby, sprawił, że rozwijały się choroby za-
kaźne. Miechowickie diakonisy organizowały doży-
wianie i tworzyły oddziały zakaźne. Do domów
dziecka zaczęto przyjmować teraz sieroty wojenne 
i dzieci uciekinierów, którym rodzice nie byli w sta-
nie zapewnić dachu nad głową. Towarzysząca wojnie
inflacja pochłonęła znaczną część funduszu założy-

cielskiego, ale wbrew logice i wszelkim kłopotom 
finansowym, dzieło rozwijało się pomyślnie. Solidar-
ność, patriotyzm, a nierzadko silne przeżycia zwią-
zane z utratą najbliższych sprawiały, że ludzie w tych
ekstremalnych warunkach pragnęli dzielić się z po-
trzebującymi. Szerokim strumieniem napływały dary
i to nierzadko w postaci domów lub obiektów nada-
jących się do zamieszkania. W 1918 roku tylko w cza-
sie jednego tygodnia utworzono trzy nowe domy
dziecka. W niespokojnych latach 20. XX w., kiedy 
I wojna światowa zmieniła układ polityczny w Euro-
pie powstało kilka nowych państw. Do spornych, pol-
sko-niemieckich rejonów granicznych należał również
Górny Śląsk. W Ostoi Pokoju opatrywano rannych
żołnierzy i powstańców śląskich. 
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Książka pt.„ Lilienbuch. Ein Gruss an die Jugend von Mutter Eva” była
przewodnikiem duchowym dla wychowanków opuszczających Ostoję 
Pokoju. [zbiory J. Hodor]
Das Buch, Lilienbuch. Ein Gruss an die Jugend von Mutter Eva, war ein
geistlicher Leitfaden für die Zöglinge die das Friedenshort verließen Book
“Lilienbuch. Ein Gruss an die Jugend von Mutter Eva” was a spiritual
guide for the children leaving the Refuge of Peace

pisarka, autorka wielu książek religijnych i wspom-
nieniowych otaczała się książkami, które nazywała
wiernymi przyjaciółmi. 

Dla swoich wychowanków opuszczających Ostoję
Pokoju napisała książkę pt. „Das Lilienbuch. Ein
Gruss an die Jugend von Mutter Eva”. Rozpoczęła ją
wierszem opisującym ten „Boski kwiat”, piękny i czy-
sty rozkwitający w świetlistym blasku. Opisała wzras-
tanie tej niebiańskiej rośliny, jednocześnie kierując
prośbę do swoich ukształtowanych już religijnie
dzieci, które wybrały życie z Chrystusem, aby uczyły
się od lilii i były jak lilia. 

W czasach, gdy nie działały jeszcze w dzisiejszym
rozumieniu, środki masowego przekazu Matka Ewa
intuicyjnie czuła potrzebę szybkiego i rzetelnego in-
formowania o wszystkim co dzieje się w podlegają-
cych jej placówkach, dzielenia się swoimi troskami 
i radościami oraz głębokimi przemyśleniami. Wie-
działa jak ważne jest tu słowo i obraz. Regularnie 
zapraszała zawodowych fotografów, którzy doku-
mentowali życie toczące się w ośrodkach i rozwój
dzieła. Same siostry wykonywały setki, a może i ty-
siące zdjęć, które wywoływane w formacie pocztów-
kowym były rozsyłane na cały świat. Ten materiał
ikonograficzny jest przebogatym i obiektywnym źród-
łem historycznym, z którego możemy czerpać wiedzę
o czasach i ludziach. 

Wkrótce wydarzenia polityczne i wybuch I wojny
światowej sprawiły, że Ostoja Pokoju musiała stworzyć
nowe możliwości niesienia pomocy. Udzielając jej nie
stosowano żadnych kryteriów, żadnej selekcji poza



W Ostoi Pokoju kładziono duży nacisk na ogólną edu-
kację i praktyczną naukę zawodów umożliwiających
samodzielność w przyszłym życiu; 
[zbiory T. Urbana i SDF]
Im Friedenshort legte man einen großen Wert auf die
Allgemeinbildung, sowie das Erlernen von praktis-
chen Berufen, das eine zukünftige Selbstständigkeit
ermöglichte
The Refuge of Peace put great emphasis on general
education and practical training towards professions
allowing independence in the adult life
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Matka Ewa założyła gospodarstwo pomocnicze,
w którym były ogrody, sady, szklarnie, uprawiano

pole, trzymano krowy i hodowano świnie; 
[zbiory SDF i PEAM]

Mutter Eva gründetete einen landwirtschaftlichen
Hof mit Obst- und Gemüsegärten sowie Gewäch-

shäusern. Man bestellte das Feld und hielt Kühe und
Schweine

Mother Eve set up an auxiliary household, in which
there were gardens, orchards, greenhouses, cultivated

field, cows and pigs were kept
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Ostoja Pokoju dysponowała własnym młynem 
i piekarnią; [zbiory SDF]

Der Friedenshort verfügte über eine eigene Mühle,
sowie eine Backstube

The Refuge of Peace had its own mill and bakery
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Ostoja Pokoju miała dobrze zorganizowane zaplecze 
z nowoczesnymi jak na owe czasy urządzeniami;
[zbiory SDF]
Der Friedenshort war sehr gut organsiert und
besaß für damalige Zeiten modernste technische
Ausstattung 
The Refuge of Peace was well organized and had 
modern facilities as for those times
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Kartka pocztowa wysłana z Ostoi Pokoju w 1915 r. 
W czasie I wojny światowej utworzono tam lazaret, 
w którym opatrywano i leczono rannych żołnierzy.

[zbiory T. Urbana]
Eine Postkarte abgesandt im Jahr 1915 vom Frieden-

short. Während des ersten Weltkrieges wurde dort
ein Lazarett errichtet, in dem verwundete Soldaten

medizinisch versorgt wurden
A postcard sent from the Refuge of Peace in 1915.

During World War I, there was a field hospital which
treated wounded soldiers

Na miejscu udzielano praktycznej pomocy medycznej,
kształcono też pielęgniarki.

Vor Ort bot man medizinische Hilfe an und bildetete
Krankenschwestern aus

On-site medical assistance was provided and nurses
were trained
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Zdjęcie wykonane przed pałacem w Miechowicach;
[zbiory J. Bonczola] 
Ein Foto aufgenommen vor dem Palast in Miechowitz 
Photo taken in front of the palace in Miechowice

Diakonisy z Miechowic pracowały w szpitalach i udzie-
lały pomocy wszędzie tam, gdzie zaistniała taka po-
trzeba. [zbiory PEAM]
Diakonissen aus Miechowitz arbeiteten in Kranken-
häusern und leisteten stets da Hilfe, wo sie gebraucht
wurden 
Deaconesses of Miechowice worked in hospitals and
provided help wherever the need arose

Zdjęcie wykonane na schodach Ciszy Syjonu – wysłane
jako kartka pocztowa; [zbiory J. Bonczola]
Ein Foto aufgenommen an der Treppe des 
Friedenshortes und versandt als Postkarte
Picture taken on the steps of Silence of Zion – sent as 
a postcard
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Podsumowując ostatnie dziesięć lat działalności,
w 1923 roku Matka Ewa pisała, że ilość dzieci wyma-
gających opieki (krótkotrwałej lub stacjonarnego po-
bytu) wzrosła z liczby 450 do 14 050 i została
rozdzielona na 61 domów. Jej wdzięczność za oddaną
służbę każdej diakonisy, wielu ludzi pracujących przy
tym wielkim dziele, hojnych darczyńców, życzliwych
sąsiadów, a przede wszystkim wdzięczność dla Boga,
dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, nie miała

granic, tak jak jej miłość do ludzi. Jej charytatywną
działalność docenił również zaprzyjaźniony z rodziną
Tiele-Wincklerów cesarz Wilhelm II przyznając Matce
Ewie w 1897 roku order (Wilhelm-Orden). To rzadko
przyznawane odznaczenie było wyrazem wielkiego
uznania i szacunku. Wilhelm II odwiedził dwukrot-
nie miechowickie zakłady opiekuńcze, obdarowując
dzieci prezentami i wspomagając ośrodek material-
nie.
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Cesarz Wilhelm II przyznał
Matce Ewie w 1897 roku

order (Wilhelm-Orden);
[zbiory SDF]

Der Kaiser Wilhelm II. 
verlieh Mutter Eva 1897

einen Orden
Emperor Wilhelm II 

awarded Mother Eve with 
a medal in 1897 (Wilhelm-

-Orden)

Awers kartki pocztowej ze stemplem 
Vereins-Lazarett „Friedenshort”,

Miechowitz O/S; [zbiory T. Urbana]
Die Rückseite einer Postkarte mit 

dem Stempel des Vereins-Lazaretts 
„Friedenshort” 

The reverse of a postcard with stamp 
Vereins-Lazarett "Friedenshort" 

Miechowitz O / S



sem.
Po jej śmierci Annie Whisler przejęła większość

obowiązków Matki Ewy, bez obejmowania stanowiska
przełożonej. O tej skromniej diakonisie, która sporą
część życia towarzyszyła Matce Ewie i była z nią naj-
bardziej związana wiemy niewiele, ponieważ zawsze
i konsekwentnie usuwała się w cień. 

Następczynią Matki Ewy (zgodnie z wolą zawartą
w testamencie) została w 1936 roku. Friede von 
Hedemann, która przybyła do Ostoi Pokoju w 1908
roku i przez wiele lat była Mateczką w pierwszym
domu dziecka w Podgórze. To ona w czasie I wojny
światowej założyła w Łodzi sierociniec, ratując przed
śmiercią kilkaset dzieci. Teraz razem z pastorem 
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Matka Ewa zmarła w swoim domku 21 czerwca
1930 roku. Od 43 lat była siostrą i właśnie minęło 
37 lat od kiedy została wyświęcona na diakonisę, a od
40 lat istniała już w Miechowicach Ostoja Pokoju. 
Jak sama mówiła starała się jak najlepiej służyć swojej
ojczyźnie i Bogu. Matka Ewa do końca kreatywna,
miała wciąż nowe pomysły do realizacji, widziała
nowe potrzeby. Teraz planowała zakładanie domów
pomocy dla osób starszych, niedołężnych, opuszczo-
nych. Dzieło rozpoczęte przed laty budową szpitala
Valeska miało być kontynuowane i już zakupiła 
i wyposażyła dom w Egelsdorf (Mroczkowice na 
Dolnym Śląsku), któremu nadała nazwę Słoneczna
Łaska (Gnadensonne). Pamiętając z młodości stracony
czas, kiedy czekała na decyzję ojca, uważała, że czasu
danego nam od Boga nie wolno marnować. Matka
Ewa wykorzystała go najlepiej jak można było, w służ-
bie dla ludzi z błogosławieństwem Bożym. Odeszła
21 czerwca 1930 roku. Siostra Margot Witte opisała
to wydarzenie. Matka Ewa skupiła wokół siebie po 
raz ostatni tłumy ludzi, by każdy kto chciał, mógł 
się z nią pożegnać. Można było odnieść wrażenie, 
że zmarła śpi, bo jej twarz wygładziła się i promie-
niowała spokojną łagodnością. Przez te dwa dni, 
kiedy leżała w swoim domku, siostry miały wrażenie,
jakby Matka wciąż była z nimi. Dopiero trzeciego
dnia, kiedy jej ciało złożono do białej prostej trumny
coś niebiańskiego naznaczyło jej oblicze. Siostry miały
pewność, że odeszła do Domu Pana w niebiosach. 
Na pogrzeb przybyli nie tylko członkowie najbliższej
rodziny i przyjaciele, ale również przedstawiciele
władz kościelnych, przedstawiciele władz miejskich 
z bytomskim starostą dr Urbankiem na czele. 
Z Bielefeld przyjechał syn pastora Bodelschwingha 
– Friederich von Bodelschwingh junior i wygłosił 
uroczyste przemówienie. Pracujący od 1921 roku 
pastor dr Walter Zilz w swojej mowie pogrzebo-
wej pożegnał zmarłą i powiedział, że Matka Ewa 
pokazała jak wygląda prawdziwe życie z Chrystu-

Trumna wystawiona w kościele ewangelickim  przybrana białymi liliami, które były
ukochanymi kwiatami Matki Ewy; [zbiory SDF]
Ein Sarg aufgebahrt in einer evangelischen Kirche, geschmückt mit weißen Lilien,
den Lieblingsblumen Mutter Evas
Coffin put in the evangelical church decorated with white lilies, beloved flowers of
Mother Eve



Walterem Zilzem musieli przetrwać trudny czas,
kiedy w 1933 roku doszli do władzy naziści, którym
nie podobały się ani wartości chrześcijańskie, ani mię-
dzynarodowy skład Ostoi Pokoju. Wiele diakonis mu-
siało opuścić Rzeszę, co utrudniło funkcjonowanie
zakładów. 

Na przełomie 1944 i 1945 roku nastąpiła czę-
ściowa ewakuacja placówki przed zbliżającym się
frontem. Ostatnie grupy sióstr wraz z dziećmi opu-
ściły Miechowice we wrześniu 1945 roku. Część

sióstr wraz z dziećmi osiedliła się w Heiligengrabe
koło Wittstock (Brandenburgia) w zabudowaniach
klasztoru przydzielonych im przez biskupa dra Dibe-
liusa. Zaczynały praktycznie od niczego w zniszczo-
nych, pozbawionych wyposażenia pomieszczeniach.
Ale doświadczona Friede von Hedemann, która ob-
jęła funkcję przełożonej  i sprawowała ją aż do 30
kwietnia 1955 roku, z wielką energią przystąpiła do
organizowania życia w nowych warunkach. Wszczęła
akcję poszukiwania zaginionych dzieci. Część sióstr
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Następczynią Matki Ewy została
w 1936 roku siostra Friede von

Hedemann,  na zdjęciu 
w środku; [zbiory PEAM] 

Schwester Friede von Hedemann
wurde 1936 die Nachfolgerin
Mutter Evas. Auf dem Foto in 

der Mitte
Sister Friede von Hedemann, 

pictured in the middle, in 1936
succeeded Mother Eve

Dom Macierzysty w Freudenbergu
Das Mutterhaus in Freudenburg

Mother House in Freudenberg



Pełna sprzeczności, od dzieciństwa targana wewnę-
trznymi rozterkami, często zapadała na zdrowiu. Było
to częściowo skutkiem dorastania w skażonym środo-
wisku, ale również wdrażania w rodzinie patriarchal-
nego modelu wychowania z silną pozycją ojca. Jej
rodzice byli absolutnymi przeciwieństwami. Różniło
ich właściwie wszystko. Śląskość ścierała się tu z tra-
dycją pruską, katolicyzm z luteranizmem, idealizm 
z realizmem, empatia z zaprogramowaną surowością,
otwartość z wycofaniem, czy wreszcie radość życia 
z kantowskim poczuciem obowiązku. Bujny tempe-
rament, silny przywódczy charakter i ciągła potrzeba
działania, które Ewa odziedziczyła po ojcu, bywały
przyczyną rodzinnych konfliktów. Konieczność pod-
porządkowania się jego surowym nakazom i zakazom
prowadziło u Ewy do wielu wyrzeczeń i rezygnacji. 

Z trudem hamowała naturalne odruchy, ale uczyła się
pokory, cierpliwości i poszukiwania sensu w niezro-
zumiałych dla siebie sytuacjach.  Z czasem doceniła
te ofiary, które w dzieciństwie były prawdziwą ka-
torgą, gdy wszystko w niej rwało się do działania, do
podejmowania jakiś sensownych wyzwań. Zazdrościła
swoim wiejskim rówieśnikom, że praktycznie wdra-
żani do życia mają dzień wypełniony pożyteczną
pracą.  Najgorsza była bezczynność pomiędzy zaję-
ciami czy lekcjami, kiedy w jej życie wkradała się
pustka, jak wtedy, gdy wyczekiwała zgody ojca na wy-
jazd do Bielefeld, aby uczyć się pielęgniarstwa. Poza
rodzeństwem prawie nie spotykała rówieśników, nie
nabyła w dzieciństwie zdolności funkcjonowania 
w złożonej grupie, ale zawsze głęboko pragnęła być
wśród ludzi. Matka Ewy, Valeska von Tiele-Winckler,

podążyła dalej na zachód i wprowadziła się do zamku
Berleburg (Nadrenia Północna Westfalia), by w 1957
roku przenieść się do nowego Domu Macierzystego
Sióstr Ostoi Pokoju we Freudenbergu. 

Obecnie Dom Macierzysty stanowiący centrum
działalności zakładów znajduje się w Freudenbergu.
W fundacji zatrudnionych jest około 1400 pracowni-
ków w 170 różnych placówkach,  koncentrujących się
głównie na niesienia pomocy dzieciom i młodzieży.
Posiada też domy opieki dla osób starszych i specjalis-
tyczne zakłady umożliwiające chorym psychicznie 

i ludziom niepełnosprawnym jak największy udział 
w życiu w społecznym. W Freudenbergu mieszka
większość emerytowanych sióstr, które znajdują tu
opiekę i odpoczynek po życiu pełnym trudów. Nie ma
już nowych powołań i Friedenshort zmienia sposób
działania, ale jego charakter wciąż nosi tę wyjątkową
historyczną i duchową sygnaturę Matki Ewy. Powta-
rzalność historii sprawia, że dzisiaj znajdują tam schro-
nienie i opiekę psychologiczną sieroty i pozbawione
opieki dzieci, uratowane z wielkiej fali uciekinierów,
która napłynęła w ostatnich latach do Niemiec.
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Jaka była Ewa von Tiele-Winckler

Wizyta, jaką złożyli  w 2016 r. pracownicy Muzeum Górnośląskiego  z Ratingen 
w Domu Macierzystym w Freudenbergu (Stiftung Diakonissenhaus 
Friedenshort); [fot. Siostra Erika]
Ein Besuch von den Mitarbeitern des Oberschlesischen Landesmuseums 
in Ratingen im Mutterhaus in Freudenburg
The visit of the employees of the Upper Silesian Museum to  Ratingen to the
Motherhouse in Freudenberg (Stiftung Diakonissenhaus Friedenshort)



była dla niej ucieleśnieniem wszelkiego dobra, źród-
łem, z którego całe życie czerpała siłę i miłość.
Wczesna śmierć matki pogrążyła wszystkich w żało-
bie, zmieniła strukturę rodziny, a dla trzynastoletniej
dziewczynki była tragicznym ciosem. Zatraciła się 
w bólu, nie potrafiąc normalnie żyć. W rodzinie nie
znalazła wsparcia, gdyż okazywanie uczuć było wów-
czas czymś wstydliwym i niezrozumiałym. Samotnie
przemykała się do pokoi matki, by poczuć jej bliskość.
W ogromnym, pustym pałacu miesiącami modliła się
o cud, miała swoje rozmowy z Bogiem, a później przy-
szło zwątpienie i bunt, niezgoda na Jego wyroki. Sama
niechętnie wspominała ten „czarny okres”. Po po-
nownym ożenku ojca (Ewa miała wówczas 15 lat) 
w domu zmieniła się atmosfera, nadszedł czas przy-
gotowań najmłodszych córek do konfirmacji, ale Ewa
nie była jeszcze gotowa na pogodzenie z Bogiem. 
Potrzebne były kolejne dwa lata, aby skorupa, w której
się zamknęła zaczęła pękać. Nawrócenie, jak wszystko
w jej życiu, było głębokie i niezwykle żarliwe. Ewan-
gelia o Dobrym Pasterzu była początkiem nowego
życia. Oddała się Jezusowi całkowicie i we wszystkim
co robiła. Realizację tego widziała głównie w służbie
biednym, zwłaszcza tym żyjącym w Jej ukochanej 
ojczyźnie – na Górnym Śląsku. Jak sama pisała, w jej
życiu spotkała trzech apostołów: Friedricha von 
Bodelschwinga – „apostoła miłości”, Fritza Oetzba-
cha  – „apostoła wiary” i Hudsona Taylera – „apostoła
uświęcenia”. 

Permanentne kryzysy w  życiu Ewy, połączone 
z komplikacjami zdrowotnymi, związane były często
z realizacją nowych projektów, którym towarzyszył
wielki wysiłek fizyczny i psychiczny. Chciała żyć 
i działać w Bożej łasce, bojąc się uchybienia pychą czy
chwilowym zwątpieniem. Na realizację miała prostą
receptę: zaufanie Bogu, modlitwę, miłość i otwarcie
na drugiego człowieka. 

Jej charakter i skłonności, a także stanowisko ro-
dziców w sprawie życiowych wyborów Ewy opisała
przybrana matka Ewy, Rosa von der Schulenburg, 
w liście z 4 marca 1887 roku skierowanym do pastora
Friedericha von Bodelschwingha: 

Wielmożny Panie Pastorze!
W swojej wielkoduszności i dobroci okazał się Pan

skłonny na kilka miesięcy wziąć  w opiekę naszą córkę

Ewą, aby mogła zdobyć wykształcenie w zakresie pie-
lęgnacji chorych i  doświadczenie w dziedzinie opieki
społecznej.

Ta decyzja powierzenia Panu opieki nad naszą 
córeczką jest wyrazem głębokiego zaufania, jakim
Pana darzymy, mimo że nie mieliśmy okazji osobiście
poznać Pana i zobaczyć Pańskich domów.

Nie będę przed Panem taić, że mojemu małżonkowi
niełatwo przyszło pogodzić się z życiowym wyborem
Ewy. Jego wizja przyszłości Ewy skłaniała się raczej ku
wykształceniu jej na pracowitą gospodynię domową 
i uczynienia z niej w ten sposób przydatnego członka
społeczeństwa.

Jednak mój mąż nie uważał za stosowne zniweczyć
coraz silniejsze pragnienie Ewy, zrodzone najwidocz-
niej z prawdziwej, wewnętrznej potrzeby, a nie z prze-
lotnego dziewczęcego kaprysu. I kiedy nabrał pewno-
ści że Ewa, pełna energii i wytrwałości, jest w stanie
osiągnąć zamierzony cel, i że czynności związane 
z wypełnianiem swojej życiowej misji uszczęśliwiają ją,
wyraził swoją zgodę na to, żeby Ewa poświęciła się
nauce upragnionego zawodu. Stawia jednak warunek,
a mianowicie zachowania decydującego wpływu na
zakres wykonywanej przez nią działalności.

Marzeniem Ewy jest nie tylko ogólna chęć niesienia
pomocy biednym i cierpiącym, ale szczególnie ulżenie
cierpieniom i poprawa losu naszej miejscowej ludności.
Wydaje się jednak, że ze względu na wiek i wieloletnie
doświadczenie, mój mąż ma lepszy ogląd tej sprawy 
i potrafi lepiej ocenić zakres i potrzeby niesienia 
pomocy,  niż pełna młodzieńczego entuzjazmu niedo-
świadczona dziewczyna. Stąd życzeniem mojego mał-
żonka jest, aby Ewa w swojej pracy poświęciła się
wychowaniu dzieci, a przede wszystkim dziewczynek.
Nie jest u nas priorytetem opieka nad chorymi, bowiem
w okolicy istnieje już wiele szpitali i klasztorów, utrzy-
mywanych przez miłosiernych braci i siostry zakonne. 

Nasza lokalna ludność cierpi przede wszystkim 
z powodu braku pracowitych kobiet, będących w sta-
nie utrzymać w porządku domostwo i dzieci. To właś-
nie porządna gospodyni domowa przyczynia się 
w znacznym stopniu dla dobra całej rodziny. Jeśli jest
w stanie przygotować zdrowy i pożywny posiłek, za-
miast tej okropnej lurowatej kawy, która stanowi tutaj
główne pożywienie, jeśli nie pozwoli zmarnować się

81



dzieciom błąkającym się po ulicach bez opieki  i stwo-
rzy mężowi dom, w którym po ciężkiej pracy w kopalni,
będzie mógł spokojnie odpocząć, to nie będzie musiał
szukać chwilowego zapomnienia w wódce. Jeśli sama
kobieta będzie prowadziła moralny tryb życia, to
swoim zachowaniem i przykładem stworzy nową,
silną i zdrową generację. W tym zakresie jest u nas
wiele do zrobienia! 

Mój mąż oczekuje od swojej córki, aby poświęciła
się temu zadaniu. Bylibyśmy Panu niezmiernie
wdzięczni Pastorze, gdyby w swoim Domu przygoto-
wał Pan Ewę do takiej pracy wychowawczej. Gdyby
jednak przy okazji potrafiła udzielić pomocy chorym 
i cierpiącym, wesprzeć ich wiedzą zdobytą w Pańskim
znakomitym Ośrodku, miałoby to w naszej ocenie
wielką wartość. Mój mąż kieruje jednak do Szanow-
nego Pana swoją największą prośbę, aby Ewa nie mu-
siała pracować na oddziale męskim. Już sama myśl 
o tym, że jego młodziutka, delikatna  córeczka pracuje
na takim oddziale  jest dla niego nie do zniesienia. Ewa
ze swojej strony zapewniła nas, że spełni wszystkie po-
stawione warunki, przeto mamy nadzieję, że prośba
nasza nie naruszy regulaminu funkcjonowania
Domu. Gdyby jednak zdecydował się Pan otworzyć
przed Ewą  swój Dom, mogłaby wyruszyć około 26
marca z Berlina w towarzystwie hrabiny Elisabeth von
Zedlitz. Ostatecznie ona sama poda Panu dokładny
termin przyjazdu. Jeżeli mogłabym się jeszcze na ko-
niec ośmielić przedstawić wielką prośbę odnoszącą się
do traktowania Ewy w przypadku, gdyby zgodził się
Pan przyjąć Ewę i proszę potraktować tę prośbę,  jako
wyraz troski wynikającej z odpowiedzialności rodzi-
cielskiej o dobro swojego dziecka.

Jeżeli będzie Pan miał okazję obserwować Ewę,
szybko sam dojdzie Pan do przekonania, że w niektó-
rych kwestiach Ewa musi być inaczej traktowana, niż
większość młodych dziewcząt. Mimo delikatnego wy-
glądu zewnętrznego, posiada ogromną energię, której
jeszcze u żadnej innej dziewczyny nie spotkałam, 
a która wydaje się nie wyczerpywać, zwłaszcza, gdy
idzie o realizację celów, uważanych przez nią za
słuszne. Wówczas, jeżeli się jej do tego nie przymusi 
z żelazną wolą zdyscyplinuje  swoje ciało lekceważąc
zmęczenie, słabość czy ból i nigdy się do tego nie przy-
zna. W najmniejszym stopniu  nie da po sobie niczego
poznać, zwłaszcza wówczas, gdy ma okazję uczynić coś

dobrego dla innych, albowiem posiada ofiarność, 
która nie zna żadnych granic! Napięcie doprowadza
do granic wytrzymałości fizycznej i to staje się zagro-
żeniem dla  jej delikatnego organizmu, co zarówno ona
sama jak i my mieliśmy już okazję przeżyć, jako smutne
doświadczenie, które prawie zrujnowało  jej zdrowie.
Wówczas  jej ambicja skierowana była na naukę i za-
jęcia, które sama sobie narzuciła. Bez naszej wiedzy
ograniczyła sen do tego stopnia, że jej organizm się
zbuntował, a wyczerpanie sił fizycznych doprowadziło
do choroby serca i prawie przez rok była przykuta do
łóżka. Dzięki Bogu nie nastąpiło żadne trwałe uszko-
dzenie serca, tak że nie musi się Pan obawiać, że przy-
syłamy Panu osobę chorą. Okazało się, jak objaśnił
nam lekarz, że było to wyczerpanie organizmu połą-
czone z niedokrwistością, które dzięki łasce Bożej i wła-
ściwemu leczeniu udało się szczęśliwie i całkowicie
wyleczyć. Jednak,  proszę zważyć, że nasza troska o to
– że Ewa pozbawiona naszego nadzoru mogłaby znów
swoje siły bez ograniczenia eksploatować – nie jest po-
zbawiona podstaw. Obecnie tylko jedna myśl skłania
ją do oszczędzania siebie, a jest nią obawa, że przez tak
intensywną eksploatację sił, uczyniłaby swój organizm
niezdolnym do podjęcia nauki w swoim wymarzonym
zawodzie. Ale kiedy już go zdobędzie i będzie mogła
działać w tym zakresie, wówczas odda temu całe serce
i duszę. Tak – muszę to potwierdzić – jej ambicja nie
zna granic! Dlatego kieruję do Pana, Szanowny Pasto-
rze, wielką prośbę, jeżeli będzie to tylko w Pana mocy,
proszę nie działać na nią mobilizująco, a raczej wstrze-
mięźliwie i wyciszająco. Nie chcę pozbawiać jej młodej
duszy koniecznego do działania w łasce Bożej entuz-
jazmu, ale do praktycznego działania w życiu należy
też pewna doza trzeźwości, a właśnie tego Ewie bra-
kuje... 

(fragment pochodzi z książki autorstwa Waltera
Thieme, Mutter Eva. Die Lobsängerin der Gnaden Got-
tes. Das Lebensbild der Schwester Eva von Tiele-Winck-
ler, Berlin 1932)
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Rodzinne początki nowej 
dynastii właścicieli Miechowic

Od Kaplicy Grobu Pańskiego 
na Górze św. Anny 
do miechowickiego pałacu
IGNAZY DOMES (1758–1835)

Dwunastoletni Ignazy Domes, pielgrzymując na Górę Św. Anny, zatrzymał
się na nocleg w Miechowicach. Okoliczności sprawiły, że nie wrócił już na 
Morawy i naukę kontynuował u Cystersów w Rudach, później w Gliwicach. 
W 1783 roku otworzył skład kupiecki w Czeladzi, ożenił się z Julią de Fabrici,
a w 1812 roku małżonkowie zakupili dobra wokół Miechowic. Dla swojej córki
Marii wybudowali w Miechowicach klasycystyczny pałac, sami zamieszkali 
natomiast w niewielkim domku. Słynąca z urody Maria Domes, zwana „kwia-
tem Śląska”, poślubiła w 1806 roku Franza Aresina, kupca z Wrocławia. W 1819
roku małżonkowie zamieszkali w Miechowicach, a przedsiębiorczy Franz Are-
sin znacznie pomnożył majątek rodzinny. W 1823 roku uruchomił razem z Kar-
lem Godullą kopalnię galmanu i na cześć swojej żony nazwał ją „Maria”.
Sztygarem, a później zarządcą w tej kopalni został przyszły mąż Marii – Franz
Winckler.

Klasycystyczna środkowa część 
pałacu, zbudowana przez Ignaza
Domesa dla córki Marii; [zbiory
SWKZ]
Klassizistisches Mittelschloss 
gebaut von Ignaz Domes für seine
Tochter Maria.
The classicist central part of the 
palace, built by Ignaz Domes for his
daughter Maria



MARIA VON WINCKLER z domu DOMES (1789–1853)

Maria Domes – żona Franza Aresina, po jego przedwczesnej śmierci poślubiła Franza Wincklera;
[L. Szaraniec Moje Katowice II. Katowice 2015]
Maria Domes – Frau von Franz Aresin. Nach seinem 
frühzeitigen Ableben heiratete sie Franz Winckler
Maria Domes, wife of Franz Aresina after his untimely death  
married Franz Winckler

FRANZ ARESIN (? – 1831)

Franz Aresin – założyciel kopalni cynku i ołowiu Maria, twórca
licznych stanowisk pracy w Miechowicach. Wspomagał swoich pracowników zapewniając
im m.in. możliwość budowy własnych domów. Przepracowany i schorowany zmarł w 1831 r.;
[L. Chrobok, Miechowitzer Gutsbesitzer. Beuthen 1930]
Franz Aresin – Gründer der Zink- und Bleigrube  „Maria” und vieler Arbeitsplätze in Miechowitz 
im Jahre 1823. Er unterstützte seine Arbeiter und half ihnen u.a. eigene Häuser zu bauen.
Er schaffte auch die Leibeigenschaft der Bauer. Überarbeitet und schwer krank starb er 1831Franz Aresin
- founder of the zinc and lead mine "Maria" in 1823 and creator of numerous jobs in Miechowice. He sup-
ported his employees by providing them with, among others, the ability to build their own houses. Over-
worked and ailing, he died in 1831

Od górnika do arystokraty –
o sławnym dziadku Matki Ewy

FRANZ XAVER VON WINCKLER (1803 – 1851)

Franz von Winckler; [L.Chrobok, Miechowitzer Gutsbesitzer. Beuthen 1930]
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Valeska, zwana „perłą Śląska”, 
ze swoją przybraną matką Marią
von Winckler, zwaną „kwiatem
Śląska”; [zbiory PEAM]
Valeska, genannt „Perle von 
Schlesien“  mit ihrer Steifmutter
Maria von Winckler, genannt
„Blume von Schlesien”
Valeska, known as the “Pearl of 
Silesia,” with her foster mother,
Maria von Winckler, called the
“Flower of Silesia”

Monument upamiętniający Franza
Wincklera, wzniesiony w 1853 r. 
w Katowicach według projektu
Teodora Kalidego; [L.Szaraniec
Moje Katowice II. Katowice 2015]
Franz-Winckler-Denkmal, errichtet
1853 in Kattowitz nach dem En-
twurf von Theodor Kalide.
Monument commemorating Franz
Winckler, erected in 1853 
in Katowice, designed by Theodore
Kalide

85

Jeden z największych przemysłowców górnośląskich początków XIX wieku za-
czynał skromnie. Jako szesnastolatek, po śmierci rodziców, przerwał naukę 
i przybył na Górny Śląsk, gdzie podjął pracę jako górnik w kopalni rud srebra 
i ołowiu Friedrich.  Jego kariera nabrała tempa, gdy po ukończeniu szkoły gór-
niczej w Tarnowskich Górach awansował w kopalni kruszców Maria w Mie-
chowicach, należącej do Karla Godulli i Franza Aresina. W 1826 roku poślubił
Alwinę Kalide – siostrę znanego rzeźbiarza Teodora Kalidego, która wkrótce
zmarła, pozostawiając mu córkę Valeskę. W tym czasie zmarł również praco-
dawca Wincklera, a wdowa, Maria Aresin powierzyła mu zarząd nad całym ma-
jątkiem. W 1932 roku Franz Winckler i Maria Aresin pobrali się (Maria była
starsza od męża o 14 lat). Dzięki udanym inwestycjom znacznie pomnożyli ma-
jątek i stali się posiadaczami 69 pól górniczych, 7 hut cynku i 14 kopalń; uzys-
kali liczne nadania na wydobywanie węgla kamiennego. Król pruski Friedrich
Wilhelm IV nadał Franzowi Wincklerowi w 1840 roku przywilej szlachecki. 
W 1841 roku Winckler przeniósł zarząd swoich dóbr do Katowic, przyczynia-
jąc się do przekształcenia niewielkiej, liczącej 300 mieszkańców wsi Katowice 
w prężny ośrodek miejski. Dzięki jego staraniom Katowice otrzymały w 1846
roku linię kolejową. Zasłużył się także w działalności społecznej, pomagał gór-
nikom w budowie mieszkań, wybudował szpital w Miechowicach. Utworzył
fundację, działającą na rzecz potrzebujących pomocy górników i hutników. 
W 1849 roku został posłem do Reichstagu. Zmarł nagle w1851 roku w Adels-
bach, a dwa lata później zmarła jego żona Maria. Ogromną fortunę wraz z Mie-
chowicami odziedziczyła jego córka Valeska von Winckler. W 1853 roku
odsłonięto w parku zamkowym w Katowicach pomnik z wizerunkiem Franza
Wincklera, ufundowany przez mieszkańców i Friedricha Wilhelma Grund-
manna, zarządcę dóbr Wincklera, realizatora jego pomysłów, a jednocześnie 
długoletniego przyjaciela jeszcze z czasów nauki w Tarnowskich Górach.

Spadkobieczyni bajecznej fortuny –
ukochana matka Ewy
VALESKA VON TIELE-WINCKLER (1829–1880)

Była córką Franza Wincklera i Alviny Kalide, która zmarła, gdy dziewczynka
miała trzy miesiące. Do jej wychowania przyczyniła się druga żona Franza –
Maria Domes (po pierwszym mężu Aresin). Rodzice, dzięki udanym inwesty-
cjom, znacznie pomnożyli majątek i po ich przedwczesnej śmierci 24-letnia 
Valeska stała się spadkobierczynią ogromnej fortuny. W 1854 roku poślubiła
oficera Huberta von Tiele. Małżonkowie podejmowali się razem wielu dobro-



czynnych akcji, między innymi budowy  ewangelickiego kościoła w Katowicach.
To Valeska stała się protoplastką rodu Tiele-Wincklerów. Urodziła dziesięcioro
dzieci (dziewięcioro przeżyło), które z jej woli zostały ochrzczone w wierze 
katolickiej. Ta wyjątkowa, głęboko wierząca i wrażliwa kobieta była dobrze 
wykształcona i ciekawa świata. W młodości dużo podróżowała i chętnie towa-
rzyszyła ojcu w objazdach górnośląskich posiadłości. Podczas tych wypraw ob-
serwowała zróżnicowanie wkraczającego w epokę industrialną społeczeństwa. 

Po ślubie, nie rezygnując z działalności dobroczynnej, poświęciła się głównie
wychowaniu dzieci. Tworzyła wokół siebie niezwykłą aurę, łagodzącą ojcowskie
surowe wychowanie. Na co dzień nieustannie zajęta drobnymi pracami, zdołała
przekazać córkom i synom własne wartości duchowe. Była wszechstronnie
uzdolniona, władała kilkoma językami, interesowała się historią, naukami ści-
słymi. Jednocześnie miała talent poetycki i opowiadała przepiękne historie,
które dzieci uwielbiały. Prawie każdy przedmiot inspirował jej wyobraźnię 
i związana z nim była jakaś opowieść. 

Wybór obrazów wiszących w jej salonie świadczył nie tylko o upodobaniach
estetycznych, ale i określał ideały życiowe. Był tam portret Jane Grey, pierwszej
kobiety, która samodzielnie rządziła Anglią, katolickiej królowej Marii Stuart 
i portret królowej Luizy, słynącej z dobroczynności, która przyczyniła się do
wprowadzenia reform w Prusach i zmieniła ówczesny stereotyp kobiety. W mie-
chowickim zamku Valeska stworzyła bibliotekę i muzeum. Matka Ewa napisała
o swojej matce: „Pozostała w naszej pamięci jako uosobienie wszelkiego dobra,
delikatności, serdeczności i niezmąconego spokoju".
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Portret Valeski von Tiele-Winckler,
oryginał znajdujący się w Domku
Matki Ewy; [zbiory PEAM]
Porträt von Valeska von 
Tiele-Winckler. Das Original 
befindet sich im Häuschen von
Mutter Eva
Portrait of Valeska von 
Thiele-Winckler, the original 
located in the Little House of the
Mother Eve

Rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem
autorstwa Teodora Kalidego (stryja
Valeski), Kościół św. Krzyża,
Miechowice 2011 r.; [fot. I. Kühnel]
Gottesmutter mit Kind, Skulptur
von Theodor Kalide (Onkel von 
Valeska).
Sculpture of  Madonna with Child
by Theodore Kalide (uncle of Va-
leska), Church of St. Cross, Miecho-
wice 2011

Książka napisana przez Matkę Ewę zawiera fragmenty z pamiętników Valeski, Eva von Tiele-Winckler, Die

Bergmannstochter. Aus unserer Mutter Jugendzeit. Gotha 1929
Titelblatt zum Buch mit Auszügen des Tagebuchs von Valeska.
The book written by Mother Eve contains excerpts from the diaries of Valeska



Protoplasta nowej dynastii. 
Hubert Gustaw von Tiele-Winckler
– ojciec Ewy 

(1823–1893) 

Ród Tiele (wedle rodzinnej tradycji) wywodził się z Westfalii. Hubert urodził
się w Kominkach koło Reszla (Komienen koło Rössel – Prusy Wschodnie) 
i w wieku trzynastu lat został kadetem w szkole w Chełmnie (Kulm). Od 1837
roku przebywał kolejno w Berlinie, Gdańsku, Grudziądzu, Szwerinie, by na 
koniec w stopniu podporucznika dostać przydział do Sztabu Generalnego. 
Narzucił sobie spartański tryb życia, aby jako wolny słuchacz dodatkowo do-
kształcać się na Uniwersytecie berlińskim. Z kariery wojskowej zrezygnował po
ślubie z Valeską von Winckler stając się współwłaścicielem ogromnej fortuny
zgromadzonej przez jej rodzinę. Małżonkowie uzyskali zgodę na połączenie swo-
ich nazwisk i herbów. Hubert przeniósł się do Miechowic i  z wielką energią 
rozpoczął zarządzanie majątkiem. Zadbał o rozbudowę rodowej siedziby w Mie-
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Hubert von Tiele-Winckler w mun-
durze podporucznika wojsk pru-
skich; [źródło: G. Meyer Eva von

Tiele-Winckler. Ulm 1967]
Hubert von Tiele-Winckler in Uni-
form eines Oberleutnants der preu-
ßischen Armee
Hubert von Tiele-Winckler in the
uniform of a sublieutenant of the
Prussian army

Kościół ewangelicki (najstarsza murowana świątynia w Katowicach) zbudowany w latach 1856–1858 
według projektu berlińskiego architekta Richarda Lucae’a. Hubert von Tiele-Winckler  przekazał na budowę
5000 talarów i dostarczył kamień, cegłę i piasek; [zbiory I. Kühnel]
Evangelische Kirche (das älteste gemauerte Gotteshaus in Kattowitz), erbaut in den Jahren 1856-1858 nach
den Plänen des Berliner Architekten Richard Lucae. Hubert von Tiele-Winckler  spendete 5000 Taler für den
Bau, lieferte Steine, Ziegel und Sand.
Evangelical Church (the oldest brick church in Katowice), built between 1856-1858, designed by Berlin 
architect Richard Lucae. For the construction of it Hubert von Tiele-Winckler donated f of 5,000 crowns
and delivered stone, brick and sand



chowicach. Wybudował  również reprezentacyjną rezydencję w Berlinie, w któ-
rej rodzina spędzała zimy. Był człowiekiem o niespożytej energii i silnym cha-
rakterze. Wychowywał dzieci w prostocie i skromności, nie tolerował 
żadnych oznak słabości czy strachu, uczył je dzielnego znoszenia wyrzeczeń. 
Był surowym ojcem, ale kierował się wewnętrzną uczciwością i sprawiedliwo-
ścią. Kochał swoje dzieci, ale miał własną wizję ich szczęścia. Mimo to, w kolej-
nych latach, pod wpływem nieugiętej woli swojej córki Ewy, potrafił zmienić
stanowisko i działać dla dobra swojego dziecka. W 1866 roku zakupił wieś
Moszna z barokowym pałacem. Po pożarze budynku, jego syn, Franz Hubert 
wybudował pałac mający być w przyszłości reprezentacyjną siedzibą rodziny.
Hrabia na rok przed śmiercią założył w Katowicach majorat obejmujący 33 po-
siadłości ziemskie w powiatach: Katowice, Prudnik, Pszczyna, Bytom, Rybnik,
Olesno. Hubert von Tiele-Winckler umarł w wieku 70 lat w Partenkirchen,
gdzie przebywał na kuracji. Jego sukcesorem został syn Franciszek Hubert.
Otrzymał on majątek wartości 8 mln marek, z czego wypłacił rodzeństwu 
4,5 mln marek.

Rodzeństwo Matki Ewy 
Biogramy opracowano w oparciu o książkę Arkadiusza Kuzio-Podruckiego, Tiele-Wincklerowie.

Arystokracja węgla i stali, Tarnowskie Góry 2009
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Testament Huberta von Tiele-Wincklera 
spisany w 1891 r. (odpis z 1894 r.).

[zbiory APK]
Testament des Hubert von 

Tiele-Winckler, 1891 niedergeschrieben
(Abschrift von 1894).

Testament des Hubert von Tiele-Winckler,
1891 niedergeschrieben (Abschrift von

1894). Pięć córek Valeski i Huberta von Tiele-Wincklerów; [zbiory SDF]
Die fünf Töchter von Valeska und Hubert von Tiele-Winckler.

Five daughters of  Valeska and Hubert von Thiele-Winckler



FRANZISKA VON TIELE-WINCKLER

29.10.1855 – 2.05.1927

Franziska  urodziła się w Mysłowicach i była pierwszym dzieckiem Valeski 
i Huberta von Tiele-Wincklerów. W 1876 roku wyszła za mąż za barona Hansa
von Berlepscha (pierwszego starostę katowickiego w latach 1872–1877) i ko-
lejne etapy jej życia wyznaczała błyskotliwa kariera męża. W 1881 został wice-
prezydentem w Koblencji, trzy lata później w Düsseldorfie, a w 1889 roku
nadprezydentem Prowincji Reńskich. W 1890 roku awansował na stanowisko
ministra ds. handlu i rzemiosła. 

FRANZ HUBERT VON TIELE-WINCKLER

10.03.1857 - 14.12.1922

Urodził się w Miechowicach i był drugim dzieckiem Valeski i Huberta von
Tiele-Wincklerów. Po śmierci ojca, jako najstarszy syn, odziedziczył cały majątek.
Jego wartość oceniano na 8 mln marek, z czego 4,5 mln otrzymało rodzeństwo.
Jego małżonką została Jelka von Lepel, urodzona w 1857 roku w Beserwitz 
w Meklemburgii. Mieli piątkę dzieci – 3 córki i 2 synów. Ostatni syn – Peter
(ur. 1894 roku) zmarł sześć dni po urodzeniu. Franz Hubert pełnił funkcję sta-
rosty w Prudniku w latach 1886–1892. W 1895 roku otrzymał drugi tytuł hra-
biowski z rąk cesarza Wilhelma II i herb, który różnił się od rodzinnego z 1854
roku przez dodane trzymacze w postaci złotych lwów oraz koronę nad tarczą.
Pod herbem widniała wstęga, na której umieszczono napis FEST UND GETREU,
co w tłumaczeniu oznacza MOCNY I WIERNY. Franz Hubert rozbudował pałac
w Mosznej;  uchodził za wielkiego przemysłowca i filantropa, dbającego o swo-
ich pracowników. Stworzył dla nich fundusz pomocowy, wspierał weteranów
wojennych. Doprowadził do Mosznej linię kolejową, sfinansował budowę po-
czty, szpitala i szkoły. W Mosznej i Zielinie ufundował bibliotekę liczącą kilka-
set tomów. Hrabina Jelka sprowadziła w 1908 roku do pobliskiej Zieliny (niem.
Zellin) Siostry Elżbietanki, które podjęły się prowadzenia szkółki dla dzieci pra-
cowników hrabiego i opiekowały się chorymi.

WALHTER VON TIELE-WINCKLER

09.10.1858 – 07.02.1909

Wahlter był trzecim dzieckiem Valeski i Huberta von Tiele-Wincklerów. 
Urodził się w Miechowicach, a do gimnazjum podobnie jak bracia uczęszczał 
w Putbus. Służbę wojskowa odbył w Pułku Huzarow Królewskich w Bonn 
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Franziska von Tiele-Winckler;
[zbiory SDF]

Franz Hubert von Tiele-Winckler, 
ok. 1878 r.; [zbiory SDF]



studiując równocześnie gospodarkę leśna na tamtejszym uniwersytecie. Nale-
żał do elitarnego związku studenckiego (Corps Borussia Bonn). W 1885 roku
ożenił się z hrabianka Heleną Grote. Mieli sześcioro dzieci i początkowo miesz-
kali w Bonn. W 1892 roku przenieśli się do Meklemburgii, gdyż Walterowi przy-
padł pierwszy dział, tj. meklemburskie dobra: Blücher (Leppin), Poppentin,
Göhren i Wendhof. Wraz z małżonką  zamieszkali w Blücher i założyli tam
przedszkole, zainicjowali powstanie domu opieki dla starszych ludzi, zatrudnili
siostry, które czuwały nad zdrowiem mieszkańców ich posiadłości. W swoich
majątkach rozwinął produkcję cukru. Był miłośnikiem rasowych koni i od brata
Günthera odkupił stadninę koni. W 1905 roku otrzymał dziedziczny tytuł pru-
skich baronów.

GÜNTHER VON TIELE-WINCKLER

14.03.1860 – 18.06.1918

Günther urodził się w Miechowicach jako czwarte dziecko Valeski i Huberta
von Tiele-Wincklerów. Na naukę został wysłany do szkoły z internatem w Put-
bus na wyspie Rugii. W 1891 roku ożenił się z  Augustą Marią von Langenn. Po
śmierci ojca odziedziczył drugi dział z fideikomisów meklemburskich, tj. dobra:
Kirch-Grubenhagen, Vollrathsruhe, Steinhagen i Hallalit. Ich domem był pałac
w Vollrathsruhe, który spłonął w 1918 roku. Dobra barona Günthera odzie-
dziczył bratanek Hans Werner (młodszy).

HELENE VON TIELE WINCKLER

27.09.1861 – 26.04.1933

90

Günther von Tiele-Winckler;
[A. Kuzio Podrucki Arystokracja

węgla i stali, Tarnowskie Góry 2009]

Matka Ewa z siostrą Heleną von
Bismarck-Bohlen; [zbiory SDF]

Mutter Eva mit Schwester Helena
von Bismarck-Bohlen

Mother Eve with sister Helena von
Bismarck-Bohlen



Była piątym dzieckiem Valeski i Huberta von Tiele-Wincklerów. W 1880
roku wyszła za maż za hrabiego Friedricha Karla von Bismarck-Bohlena, kuzyna
kanclerza

Ottona von Bismarcka. Był on właścicielem pomorskich dóbr Karlsburg. Jako
wdowa postanowiła sprzedać swoją dużą rezydencję i zamienić ją na coś mniej-
szego. Razem z Matką Ewą poszukiwały czegoś stosownego. Zachwyciła ją wiej-
ska posiadłość w miejscowości Marschallen (dziś Marszałki koło Poznania), którą
zakupiła wraz z przyległym terenem i ofiarowała siostrze na dom dziecka. Rów-
nież hrabina Helena zamieszkała tam pomagając czynnie w opiece nad dziećmi.

HILDEGARD VON TIELE-WINCKLER

03.10.1863 – 19.02.1940

Hildegrada  była szóstym dzieckiem Valeski i Huberta von Tiele-Winckler.
W 1884 roku poślubiła Georga von Kalcksteina – późniejszego generała-pod-
porucznika. Był on właścicielem majątków Romitten, Bönkeim i Sossehnen 
(dziś okrąg kaliningradzki). O trzy lata starsza od Evy była jej szczególnie bliska.
Zachowały się listy świadczące o głębokim zaufaniu jakim darzyły się siostry.

HANS WERNER VON TIELE WINCKLER

28.02.1865 – 20.10.1914

Hans Werner urodził sie w Miechowicach jako siódme dziecko Valeski i Hu-
berta von Tiele-Wincklerów. Na naukę został wysłany do szkoły z internatem 
w Putbus na wyspie Rugii. Po maturze przez rok poznawał w Anglii tamtejszy
system bankowy.

W 1893 roku ożenił sie w Londynie z Dorą Ernst von Ernsthausen. Ze
związku urodziło sie czworo dzieci (trzech synów i córka). Po śmierci ojca od-
ziedziczył trzeci dział fideikomisów meklemburskich, tj. dobra: Rothenmoor,
Dahmen i Sagel. W 1914 roku uległ wypadkowi samochodowemu i poruszał
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Helene von Tiele-Winckler; [zbiory
SDF]
Helene von Tiele-Winckler
Helene von Tiele-Winckler

Hildegarda von Kalckstein;
[A. Kuzio Podrucki Arystokracja

węgla i stali. Bytom 2006]

Hans Werner von Tiele-Winckler; [zbiory PEAM]



się na wózku. W 1905 roku razem z Ewa wziął udział w konferencji ewangeli-
zacyjnej w Cesvick w Anglii. W tym samym roku otrzymał od cesarza Wilhelma
II dziedziczny tytuł pruskiego barona. Najsilniej z rodzeństwa związany z Ewa,
podobnie jak ona był głęboko religijny. Wraz z żona prowadzili w Rothenmoor
otwarty dom goszcząc nie tylko ludzi wysoko urodzonych. Małżonkowie anga-
żowali sie w działalność charytatywną. Tuż przed śmiercią przekazał Ewie
ogromny budynek wraz z gospodarstwem rolnym z przeznaczeniem na dom
dziecka w miejscowości Dahmen. Znalazło tam schronienie wiele sierot wojen-
nych. Wcześniej wybudował w swoich dobrach w Rothenmoor dom letniskowy
dla chorowitych dzieci z wielkich miast i nazwał go na cześć swojej siostry Eva-
Haus. W czasie Zielonych Świątek odbywały się tam spotkania młodzieży przy-
gotowującej się do zawodu nauczycielskiego. 

CLARA VON TIELE-WINCKLER

05.06.1868 – 27.09.1946

Była dziewiątym, najmłodszym dzieckiem Valeski i Huberta von Tiele-Winc-
klerów. W chwili śmierci matki miała jedenaście lat. W 1891 roku została żoną
hrabiego Ernesta von Seherr-Thoß, pana na Rościeszowie (Steinseifersdorf) 
i Ostroszowicach (Weigelsdorf) na Dolnym Śląsku.

RABAN VON TIELE-WINCKLER

28.10.1887 – 23.04.1936

Syn Rosy von der Schulenburg i Huberta von Tiele-Wincklera, był jedynym
dzieckiem z tego związku. Urodził się w Berlinie i w momencie śmierci ojca miał
sześć lat. Studiował na uniwersytecie w Bonn. Interesował się rolnictwem i leś-
nictwem. Był członkiem elitarnej korporacji studenckiej (Corps Borussia Bonn).
Po studiach wstąpił do armii, służbę odbył jako oficer we wrocławskim regi-
mencie kirasjerów. W 1905 roku, tak jak i rodzeństwo, otrzymał dziedziczny
tytuł pruskiego barona. Przy podziale dóbr przypadł mu czwarty dział fideiko-
misów meklemburskich – dobra Bülow, Schorssow, Karlshof. Po śmierci brata
Wahltera w 1909 roku odziedziczył dobra Blücher  (przywrócił pałacowi nazwę
Lebbin). W 1911 roku ożenił się z hrabianką Gustawą von Grote. Z tego
związku urodziło się dwoje dzieci. 
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Clara von Seherr-Thoß; [zbiory SDF]

Raban von Tiele-Winckler; 
[A. Kuzio Podrucki Arystokracja

węgla i stali. Bytom 2006]



W latach 1812–1817 Ignacy Domes wybudował
dla swojej córki klasycystyczny pałac. W 1844 roku
trąba powietrzna uszkodziła budynek i zerwała dach.
Wyremontowano go doraźnie, a w latach 1855–1859
dobudowano dwa boczne skrzydła w stylu neogotyku
angielskiego. Projekt Richarda Lucae’a zrealizowano
tylko częściowo, odstępując od przebudowy środko-
wej części pałacu.  Obiekt posiadał wiele wieżyczek, 
a nad bryłą główną górowały  trzy wieże: jaskółcza
(Schwalbenturm – 110 m), prochowa (Pulwerturm)
i wodna (Wasserturm). W reliktowo zachowanym 
do dzisiaj skrzydle zachodnim znajdowała się galeria
obrazów (Bildersaal), sala kwiatowa (Blumensaal)

i kaplica, zwana chrzcielną (Taufkapelle), której 
okna zdobiły witraże (w tym jedno ze św. Jadwigą, 
o którym wspomina Matka Ewa). W pałacu znajdo-

wało się małe muzeum stworzone przez Valeskę von
Tiele-Winckler. Jej aktywność kolekcjonerska była 
dowodem życiowej pasji i budowania zbiorowej 
pamięci koniecznej w tworzeniu tożsamości. Pry-
watne muzea,  typowe w czasach budzenia się zainte-
resowania przeszłością, były składami bezładnie gro-
madzonych  przedmiotów, czasem o wątpliwej war-
tości, ale znajdowały się tam także prawdziwe skarby.
Ewa wspomina o obrazach, rzeźbach, pergaminach,
relikwiach, zabytkach archeologicznych i etnogra-
ficznych, a nawet o  fragmencie pochodzącym z muru
chińskiego. W 1906 roku rodzina Tiele-Wincklerów
wyprowadziła się do Mosznej, a pałac wraz z oto-
czeniem przejęła spółka Preussengrube AG. Do 
1925 roku pozostawał on jednak własnością rodziny
Tiele-Wincklerów. Po wkroczeniu Rosjan w styczniu
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Rodowe rezydencje

Pałac w Miechowicach

Widok od strony zachodniej,
wieża jaskółcza na pierwszym
planie; [zbiory T. Urbana]
Die Aussicht von der Ostseite,
Schwalbenturm auf dem 
ersten Plan.
View from the western side,
Swallow Tower  in the 
foreground



1945 roku pałac został rozgrabiony i spalony. W noc
sylwestrową 1954  roku saperzy Wojska Polskiego  wy-
sadzili w powietrze znaczną część zamku. Ocalały 
do dzisiaj fragment stanowi ok. 10 procent dawnej 
kubatury i aktualnie został objęty planem rewitali-
zacji. 

Pałac znajdował się w otoczeniu parku krajobrazo-
wego. Od północy reprezentacyjny podjazd ozdabiał
owalny trawnik fantazyjnie obsadzony. Od wschodu
były dwa stawy, pośrodku których znajdowały się wy-
sepki. Całość otaczały trawniki i rabatki w formie me-
dalionów z kolorowymi kwiatami. 
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Zdjęcia archiwalne wykonane w 1935 r.; [zbiory SWKZ]
Archivfotos aus dem Jahre 1935

Archive photo taken in 1935

Pałac Wincklerów w Katowicach
W 1838 roku Franz Winckler kupił dobra rycer-

skie Katowice. W 1841 roku, po wybudowaniu pa-
łacu na terenach dworskich Katowic, przeniósł tam 
z Miechowic zarząd swoich dóbr. Pałac mieścił się
przy dzisiejszej alei Wojciecha Korfantego, w rejonie
obecnie przylegającym do Hotelu Katowice. Obiekt
stał się wówczas główną siedzibą rodziny Wincklerów.
Była to duża budowla jednopiętrowa z poddaszem.
Obecna aleja Wojciecha Korfantego nosiła w latach

Zalepka na list z herbem von
Tiele-Wincklerów; [zbiory
I. Kühnel]
Siegelmarke mit dem Wappen der
Familie Tiele Winckler
Sticker for a letter with the Tiele-
Winckler coat of arms



1899–1924 nazwę Schloßstrasse (ul. Zamkowa).
Obiekt został wyburzony w 1976 roku mimo plano-
wanego utworzenia w nim Muzeum Powstań Ślą-
skich. Na dawnych terenach ogrodów przylegających

do pałacu znajduje się dzisiaj park Powstańców Ślą-
skich. Jeszcze w czasach powojennych stał  tam po-
mnik ku czci Franza Wincklera wykonany według
projektu Theodora Kalidego. 
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Pałac został wzniesiony 
w 1841 jako siedziba  dóbr 
rycerskich Katowice; 
[L. Szaraniec Moje Katowice II. 
Katowice 2015]
Der Hof, als der Sitz der 
Rittergüter Kattowitz, wurde
1841 errichtet.
The palace was built in 1841
as the seat of the Katowice
knights' estates Katowice

Zimowa rezydencja w Berlinie
Pałac miejski von Tiele-Wincklerów przy Regen-

tenstrasse w Berlinie był dziełem berlińskiej spółki ar-
chitektonicznej „Ebe i Benda”. Wybudowany w latach
1873–1876 służył rodzinie od późnej jesieni do
wczesnej wiosny. Ewa wspominała niebezpieczne za-
bawy jakie urządzały sobie dzieci na stromych da-
chach. Sama budowla wzbudzała niemałą sensację
wśród berlińczyków. Model domu, z jego bogato zdo-
bioną fasadą, otrzymał medal na światowej wystawie
w Wiedniu. Jednokondygnacyjny pałac z mansardo-
wym dachem miał pięcioosiową fasadę, zaś fryz, obie-
gający ją na poziomie parteru, wyrzeźbiony został
przez Engelharda z oberkirchenerskiego piaskowca,
materiału, który był ceniony ze względu na drobno-
ziarnistość i trwałość. Budowla miała charakter pół-

Pałac typu miejskiego opisano dokładnie w dodatku Gazety Ilustrowanej 
z dnia 26 września 1874 r. [zbiory OSLM]

Die berliner Stadtvilla der Familie Tiele-Winckler wurde genau in einer illustrierten
Zeitung vom 26 August 1874 beschrieben.

Urban-type palace described in detail in the supplement to the Illustrated 
Newspaper, September 26, 1874



nocnego renesansu, a fryz, rzeźby, obramowania
okienne i portal podkreślały wyraźnie ten styl. Za bu-
dynkiem rozciągał się ogród. Koszt inwestycji wyniósł
milion marek i była to wówczas najdroższa prywatna

budowla w stolicy Niemiec. Od ok. 1890 do 1938
roku w budynku mieściła się siedziba hiszpańskiej
ambasady. W 1945 roku został częściowo zniszczony,
a 1970 roku całkowicie rozebrany.
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Na zdjęciu widoczny herb Tiele-Wincklerów; [źródło: http://www.stad-
tbild-deutschland.org/forum/index.php?thread/260-berlin-in-alten-
bildern/&pageNo=5]
Auf dem Bild ist das Wappen der Familie Tiele-Winckler 
The coat of arms of Tiele-Winckler

Portal podkreślał styl północnego renesansu; [źródło: http://www.stad-
tbild-deutschland.org/forum/index.php?thread/260-berlin-in-alten-
bildern/&pageNo=5]
Das Portal unterstrich den Chrakter der nordischen Renaissance
Portal emphasized the style of the Northern Renaissance, source

Pałac w Mosznej
Pałac w Mosznej zakupił w 1866 roku Hubert von

Thiele-Winkler. Niestety w 1896 roku pożar strawił
ten piękny barokowy obiekt, a syn Huberta – Franz
Hubert, chcąc w pełni dorównać pruskiej arystokracji,
wybudował nowy pałac. Miał on spełniać funkcję ro-

dzinnej rezydencji, posiadającej 365 pomieszczeń (od
liczby dni w roku) i 99 wież (od liczby majątków
Franza Huberta). Początkowo odbudowano stary kor-
pus i do niego dostawiono wschodnie skrzydło, które
nadało pałacowi bajkowy charakter. Do niego dobu-



dowano szklaną palmiarnię, a od strony północnej wy-
posażono w  arkadowy krużganek. Elewację pałacu
ozdobiono elementami dekoracyjnymi z różnych
epok. Kolejny etap prac, polegający na budowie za-
chodniego skrzydła, miał uświetnić przypadającą 
w  1912 roku uroczystość srebrnego wesela Franca
Huberta i Jelki von Tiele-Winckler.

Wnętrza pałacu zachwycały bogactwem wyposa-
żenia. Klatkę schodową i kilka innych pomieszczeń
ozdabiały gobeliny z historią Jakuba, wykonane przez
Willema de Kempeneera w oparciu o projekty nider-
landzkiego artysty Bernarda van Orley. Dużą salę 
z przeszklonym stropem i pozłacaną loggią ozdabiały
liczne obrazy, w tym portrety członków rodziny. 
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Pałac w Mosznej, 2015 r.; 
[fot. S.Kaiser]
Der Palast in Moschen
The palace in Moszna, 2015

Współczesny wygląd wnętrz pałacowych; [fot. S.Kaiser]
Zeitgenössische Palasträume.
The contemporary look of the palace interiors

Gabinet Hrabiego, początek XX w.; 
[źródło: http://www.schlesischesammlungen.eu/Kolekcje/Tiele-
Winckler-Geschlecht-von-Moschen]
Herrenzimmer im Moschener Palast.
Count’s Study, the beginning of the 20th century



Zakupiony w 1914 roku we Włoszech cykl malowi-
deł Gaetano Zompiniego wyeksponowano w specjal-
nym pomieszczeniu, aby zachować pierwotny układ
podobny do tego w Wenecji.

Po dzień dzisiejszy ozdobą pałacu jest rozległy park
pełen tajemniczych zakątków, wysepek i kanałów. 
Jedyną jego geometrię stanowi obsadzona lipami aleja,
prowadząca pierwotnie od pałacu do pomnika Hu-
berta von Thiele-Winklera, po którym pozostał tylko
cokół z pamiątkową tablicą. Jeszcze dalej znajduje się
nekropolia rodzinna założona przez Franza Huberta.
Rodzina Tiele – Wincklerów cieszyła się szacunkiem
cesarza Wilhelma II, który dwukrotnie gościł w Mosz-

nej – w 1911 i 1912 roku. Wizytom towarzyszyły 
polowania. 

Ostatnim właścicielem pałacu i spadkobiercą wiel-
kiej fortuny był Claus Hubert (Peter), najstarszy syn
Franza Huberta i Jelki. Zmarł bezpotomnie w 1938
roku, a pochowano go w Mosznej. Przed śmiercią usy-
nowił swojego kuzyna, którego syn odziedziczył ma-
jątek i tytuł hrabiowski. Günter von Tiele-Winckler
(najstarszy przedstawiciel rodziny z linii Vollratsruhe)
opuścił pałac w Mosznej wiosną 1945 roku. Po woj-
nie pałac został zdewastowany i rozszabrowany. 
Obrazy zniszczono lub wywieziono, podobnie jak za-
wartość biblioteki, a archiwum rodowe spalono.
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Na wyspie zwanej Wielkanocna, Matka Ewa wymodliła zgodę ojca na utworzenie diakonatu w Miechowicach; [fotopolska.eu]
Auf der sog. Oster-Insel, bat Eva um die Zustimmung Ihres Vaters zur Eröffnung des Diakonates in Miechowitz
At the so called easter island Eva asked her father for the permission to open the deaconry in Miechowice



1866 31października w Miechowicach urodziła się Valeska-Anna Katharina-Adelejda Maria-Elisabeth 
Eva, zwana później Matką Ewą, założycielka Ostoi Pokoju.

29 listopada kanonik dr Franz Heide z Raciborza udzielił jej chrztu w kaplicy pałacowej. Rodzicami
chrzestnymi byli: Friedrich Grundmann, Eduard Dittrich, generał Baumgardt, Waldemar Tiele, 
Hrabina Anna Wrangel, Ulrike z d. Hippel

1870 Nieformalna zmiana imienia z Valeska na Eva.

1880 18 marca, po długiej i ciężkiej chorobie zmarła w Berlinie ukochana matka Ewy, Valeska von Tiele-
-Winckler. 

1883 14 marca w Poczdamie odbył się ślub Huberta von Tiele-Wincklera z hrabianką Rose von der 
Schulenburg.

W tygodniu poprzedzających pierwszą niedzielę adwentu Ewa, czytając Nowy Testament, natrafiła
na Ewangelię o Jezusie Dobrym Pasterzu. Zrozumiała, że to ona jest zagubioną owcą, której On 
szukał i był to początek jej nawrócenia. 

1884 Ewa von Tiele-Winckler przystępuje w Berlinie do konfirmacji. Od tej pory czytanie Biblii staje się jej 
codzienną potrzebą.

Po powrocie do Miechowic porządkuje muzeum po zmarłej matce. Pomaga w pałacu przy wydawniu
posiłków ubogim i w tajemnicy uczy się polskiego.

Samowolna opieka nad małym chłopcem spowodowała kategoryczny zakaz wydany przez ojca 
zabraniający wszelkiej działalności miłosierdzia na rzecz biednych ze wsi.

1885 W marcu, odwiedzając siostrę w Düsseldorfie, Ewa uświadomiła sobie różnicę w poziomie życia tu-
tejszych robotnikówi, a tych na Górnym Śląsku. Podjęła silne postanowienie działania na rzecz 
poprawy ich położenia.

W sierpniu Ewa odwiedza zakłady dobroczynne Bethel (po hebrajsku  Boży Dom), założone przez 
pastora Friedricha von Bodelschwingha w Bielefeld.

1887 Od 27 marca do końca listopada Ewa odbyła praktykę w Bielefeld jako „wolna siostra”, zdobywając 
wykształcenie pielęgniarskie. Towarzyszyła jej przyjaciółka, hr. Zedlitz z Poznania.
Powrót do Berlina, gdzie spędziła kilka miesięcy, w tym święta.

1888 W lutym rodzina wraca do Miechowic. Za przyzwoleniem ojca w zamku powstaje Schronisko Ewy
składające się ze szwalni dla dziewcząt, pokoju opatrunkowego i  stołówki, gdzie wydawano śniadania.

27 lutego Ewa po raz pierwszy idzie do wsi, aby jako pielęgniarka udzielać pomocy najbardziej 
potrzebującym. 
W pierwszych dniach czerwca w Miechowicach i Karbiu wybucha epidemia szkarlatyny i dyfterytu.
24 grudnia Ewa otrzymuje od ojca pod choinkę plany budowlane pierwszego domu opieki.

Kalendarium życia Matki Ewy 
i losy Ostoi Pokoju do 1945 r.
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1890 29 września poświęcenie pierwszego domu nazwanego Ostoją Pokoju. W kaplicy Ewa jako „mateczka”
otrzymała błogosławieństwo. Ojciec przeznaczył na rocznie utrzymanie ośrodka 3000 marek. 

1891 31 października Ewa odziedziczyła spadek po matce, wypłacany w postaci odsetek od kapitału, 
wynoszący 12 000 marek rocznie.

1892 Wizyta w Miechowicach pastora Bodelschwingha, który zaproponował Ewie stworzenie tam włas-
nego diakonatu.

W sierpniu w Bethel, koło Bielefeld, odbyły się obłóczyny Matki Ewy.

29 września nastąpiło poświęcenie nowych domów na terenie Ostoi Pokoju: szpitala Valeska oraz
domu dla małych dzieci Jaskółcze Gniazdo.
Tego samego dnia założenie Diakonatu i Domu Macierzystego w Miechowicach. Obłóczyny trzech
pierwszych kandydatek na diakonisy.

1893 9 kwietnia Matkę Ewę wyświęcono na diakonisę w kościele Syjon w Bielefeld. Staje się diakonisą 
Sarepty, jednak ze zgodą na „wolną służbę w zborze Jezusowym”.
12 września w Partenkirchen umiera nagle ojciec, Hubert von Tiele-Winckler.
Wdowa, hrabina Rosa von der Schulenberg, wyprowadza się z Miechowic do Schorsov w Meklem-
burgii.

1895 Podróż Ewy do Ziemi Świętej w towarzystwie Gustawa von Bodelschingha (syna pastora Bodel-
schingha Fredricha von Bodelschingha) i Siostry Marty Magnus.

Matka Ewa zostaje przełożoną Domu Sióstr Sarepta w Bielefeld i pozostaje tam do 1900 r.

1898 Poświęcenie kościoła ewangelickiego w Miechowicach (kamień węgielny położono 25.03.1896 r.)

1900 W czasie długotrwałej rekonwalescencji po ciężkiej chorobie Ewa przebywa w Dawos (Szwajcaria). 
Odwiedziny kaznodziei Fritza Oetzbach, który działał w Rosji i na Wschodzie oraz Hudsona Taylora
– założyciela misji w Chinach, inspirują Matkę Ewę do podjęcia w przyszłości podobnych działań 
misyjnych. Ten nowy cel pomaga jej przezwyciężyć chorobę.

1901 Przeniesienie siedziby rodowej Tiele-Wincklerów z Miechowic do Mosznej.

Matka Ewa wraca do Ostoi Pokoju.

1902 Budowa i poświęcenie Domku Matki Ewy.

1904 Rozpoczęto eksploatację kopalni Miechowice.

1905 W sierpniu, na Słowacji, Matka Ewa spotyka Krystynę Roy i za jej namową wyjeżdża do Walii. W cza-
sie ewangelizacji dokonała się jej przemiana duchowa, co rozpoczęło nowy rozdział w jej życiu.
Wyjazd z bratem Hansem-Wernerem do Cesvick (Anglia) na konferencję wiary i ewangelizację.
5 października w Miechowicach poświęcono nowy budynek Cisza Syjonu,  poprzedzony tygodniową
ewangelizacją.

1906 Wiosną przejęto Dom Sierot w Starej Wsi koło Pszczyny.

1907 Kuracja na wybrzeżu atlantyckim w Portugalii, w towarzystwie dwóch diakonis i siostry Heleny von
Bismarck-Bohlen.
Trumny Valeski i Huberta von Tiele-Wincklerów zostają przeniesione z krypty kościoła św. Krzyża 
w Miechowicach na cmentarz przyzamkowy w Mosznej.
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Odwiedziny Pastora Bodelschwingha w Miechowicach.
Matka Ewa rozpoczyna pracę duszpasterską wśród skazanych w więzieniu w Bytomiu.

1908 Rozpoczęcie działalności misyjnej (pierwsza zagraniczna misja w Norwegii, następnie w Chinach, na
wyspach Samoa, w Egipcie, Gwatemalii, Indiach i Syrii).

1910 Zapoczątkowanie akcji Domy dla Bezdomnych otwarciem pierwszego domu w Podgórze koło Wroc-
ławia i założenie spółki Heimat für Heimatlose GmbH, obejmującej następnie ponad 40 domów dla
Dziecięcych-Rodzinek.

1911 Wyjazd do Londynu.

1913 Utworzenie Związku  Gwiazd, gdzie dzieci (a później i dorośli) z pełnych rodzin  korespondowały 
z dziećmi z domów dziecka.
Początek wydawania czasopisma (miesiecznika) Ostoi Pokoju –„W Służbie Króla”.

1914–1918 W czasie I wojny światowej w Ostoi Pokoju działał lazaret. Miechowickie siostry tworzyły nowe
domy dziecka, pracowały w szpitalach, przytułkach, organizowały dożywianie ludności.

1918 lub 1919 Matka Ewa wyjeżdża na trzy miesiące do Szwajcarii dla poratowania zdrowia. 

1920 Parafia liczy ok. 2280 wiernych.

1921 3 listopada duszpasterstwo w Ostoi Pokoju obejmuje ksiądz Walter Zilz.

Plebiscyt na Górnym Śląsku. Miechowice pozostają w Niemczech.

1922 14 grudnia w Lucernie umiera najstarszy brat Matki Ewy, hrabia Franz Hubert Tiele-Winckler.

1927 W maju poświęcono ostatni z domów Ostoi Pokoju (Świętość Panu), zbudowanych za życia Matki 
Ewy.

1930 W związku z ciężką chorobą wyjazd do Bad Gastein (Austria), a następnie powrót do Niemiec i pobyt
w szpitalu we Wrocławiu.
W maju Matka Ewa spisała testament woli.
21 czerwca o godzinie 21.20 Matki Ewa odeszła do wieczności w swoim domku w Miechowicach. 
25 czerwca odbył się pogrzeb Matki Ewy, którą pochowano na siostrzanym cmentarzu w Miecho-
wiach. 
Powołanie Rady Opiekuńczej.

1930–1936? Diakonat prowadzi długoletnia zastępczyni Matki Ewy, Angielka Annie Whisler.

1936 30 kwietnia, zgodnie z testamentem Matki Ewy, siostra Frieda von Hedemann zostaje przełożoną
Diakonatu Ostoja Pokoju.

1944 /1945 Ewakuacja Rodzinek z Ostoi Pokoju przed zbliżającym się frontem II wojny światowej.

1945 13 września ksiądz Walter Zilz wraz z pozostałymi siostrami i dziećmi opuszcza Miechowice.

1945 13 września Ostoję Pokoju przejmują władze państwowe i przekazują Kościołowi Ewangelicko-
-Augsburskiemu w Polsce.

1945 Przyjazd ze zbombardowanego Ewangelickiego Domu Sierot w Warszawie sióstr Aurelii Scholl i Klary
Klemm z grupą sierot (ok. 200 dzieci).
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Die Diakonissin Eva von Tiele-Winckler, genannt Mutter Eva, ist eine außergewöhnliche und faszinierende
Person. Sie widmete ihr Leben Gott und schuf eines der größten Werke der Barmherzigkeit in Mittel- und Ost-
europa. Sehr eng war Eva mit Miechowitz (heute ein Stadtteil der oberschlesischen Stadt Beuthen) verbun-
den, wo sie geboren wurde und die bekannte Pflegeanstalt „Friedenshort” gründete. Ihre Lebensleistung wird
erst im breiten Kontext der Entwicklungen verständlich, die das 19. Jahrhundert in Oberschlesien kenn-
zeichnen. Eine rasche Entwicklung der Schwerindustrie veränderte damals grundlegend die gesellschaftli-
chen Strukturen dieser preußischen Regionen, die dem Deutschen Reich angehörten. Die Provinz empfanden
nicht wenige als „Deutschlands Amerika”, wo es einfachen Arbeitern möglich erschien, zu einem großen Ver-
mögen zu gelangen. Ein Beispiel einer solchen Karriere war der Großvater von Mutter Eva, Franz Winckler.
Er kam mittellos nach Oberschlesien, wo er Bergmann wurde und es durch Fleiß, Intelligenz und Ehrgeiz bis
zum geachteten Grundherren brachte, der in den Adelsstand erhoben wurde. Franz Winckler förderte die Ent-
wicklung des Dorfes Kattowitz und wurde zum Mitgründer der Stadt Kattowitz (Stadtrechte 1865). Der
Reichtum der Familie Tiele-Winckler drückt sich bis heute im Schloss Moschen (Mozna) mit den schönen
Parkanlagen aus. Doch es gab auch große Elendsgebiete. Ein Mangel an sozialer Absicherung seitens des Staa-
tes, Umweltverschmutzung, rascher Bevölkerungszuwachs sowie der mit diesen Problemen zusammenhän-
gende Alkoholismus erschwerten das Leben in Teilen Oberschlesiens zu dieser Zeit. Die Familie von Mutter
Eva unternahm zwar auch schon Versuche, die Lebensqualität besonders ihrer Beschäftigten zu verbessern,
aber das waren langwierige Prozesse, die nicht alle Bedürftigen erreichen konnten. So beschloss „Mutter Eva”,
sich gerade um diese Schutzlosen zu kümmern. 

Eva von Tiele-Winckler, mit vollem Namen Valeska Anna Katharina Adelheid Maria Elisabeth Eva von
Tiele-Winckler, wurde am 31. Oktober 1866 in Miechowitz als zweitjüngstes von neun Kindern geboren. Sie
war die Tochter von Hubert von Tiele und seiner Frau Valeska, geborene von Winckler. 

Als Eva 13 Jahre alt war, starb ihre Mutter. Für Eva war das ein zutiefst traumatisches Erlebnis. In der
Überlieferung heißt es, sie habe sich monatelang in einem nahe gelegenen Wald mit ihrem einzigen Freund
und Vertrauten, dem geliebten Hund Thor, verborgen oder verweilte allein im Zimmer der Mutter, wodurch
sie immer wieder auf neue den Schmerz des Verlustes verspürt habe.

Evas Vater heiratete erneut. Das veränderte die Atmosphäre im Schloss zu der Zeit, als die 15-jährige Eva
sich auf die Konfirmation vorbereitete. Es dauerte weitere zwei Jahre, bis Eva intensive Gotteserfahrungen
machte. Sie beschloss, ihr Leben Jesus zu widmen und seinem Weg zu folgen. Um in seinem Willen zu han-
deln, wollte sie sich um Kranke, Behinderte, Obdachlose und verwundete Opfer kümmern.

Die Realisierung ihrer Mission sah Eva vor allem im Dienst der Armen, insbesondere derjenigen, die in ihrer
geliebten Heimat lebten – in Oberschlesien. Um mit diesen Menschen direkt in Kontakt treten zu können,
lernte sie polnisch bzw. den schlesischen Dialekt Oberschlesiens.

Eine solide Ausbildung in Philanthropie und als Pflegerin erhielt sie 1887 in Bielefeld in den karitativen
Einrichtungen des Pfarrers Friedrich von Bodelschwinghs. Der Anfang war ganz bescheiden: Im Schloss ihres
Vaters verteilte Eva Speisen an die Armen, organisierte eine Näherei für Mädchen und errichtete ein Zim-
mer für ambulante Behandlungen. Sehr schnell musste Eva ihre theoretischen Kenntnisse in die Praxis um-
setzen, denn im Jahre 1888 brach in Miechowitz eine Diphtherie- und Scharlachepidemie aus. Nur mit
Unterstützung der angelernten Helferin Thekla wurden 230 kranke Kinder in Miechowitz und Karb 
gepflegt, von denen jedoch 72 starben.

Zusammenfassung
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Im selben Jahr überreichte der Vater ihr zu Weihnachten den Bauplan für das erste Gebäude, welches für
ein Pflegeheim vorgesehen war. Das Haus wurde feierlich im Jahre 1890 geöffnet und „Friedenshort" genannt
(Zuflucht des Friedens).

Im Jahr 1893 wurde Eva zur Diakonissin in Bielefeld geweiht. Sie erhielt von Pfarrer von  Bodelschwingh
die Zustimmung für den „freien Dienst in der Kirche Jesus”. Ein Jahr zuvor hatte sie in Miechowitz einen ei-
genen Diakonat eingerichtet, welcher – wie das erste Haus – „Friedenshort” genannt wurde. Mit der Zeit
entwickelte sich ihr Werk. In Miechowitz entstanden 28 Gebäude, wo Kinder und Erwachsene, Obdachlose,
Kranke, Arme und Benachteiligte unterstützt und soweit nötig gepflegt wurden. Der Aus- und Weiterbil-
dung diente eine Grundschule und eine Schule für angehende Hausfrauen. Ungewöhnlich waren Bemü-
hungen zur Resozialisierung von Jugendlichen und entlassener weiblicher Strafgefangener. Um aktiv die
alkoholische Enthaltsamkeit in der lokalen Bevölkerung zu fördern, schloss sich Mutter Eva der  Abstinenz-
bewegung „Blaues Kreuz” an. Mit der baulichen Vergrößerung ging auch die Schaffung zusätzlicher Betriebe
einher. 

Zur Beschäftigung und Versorgung ihrer „Schützlinge” wurde die Landwirtschaft ausgeweitet. Es wur-
den Gärten mit Obstbäumen angelegt, Kühe und Schweine gehalten. Der Hort bekam eine eigene Mühle
und Bäckerei. Die individuelle Bedürftigkeit bildete das einzige Kriterium für die Aufnahme in den "Frie-
denshort", der auf diese Weise menschliches Leid lindern wollte. Neben Miechowitz schuf Mutter Eva mehr
als 40 „Häuser für Heimatlose”. Überall wurden pflegebedürftige Kinder in kleinen Gruppen (sog. „Familien“)
erzogen. So konnten sie Nähe und Liebe wie in einer natürlichen Familie erfahren. Die Hilfe Mutter Evas war
von besonderer Art, weil sie über die bloße soziale und  medizinische Unterstützung hinausging und auch die
Empfindungen, Interessen und geistige Entwicklung der Kinder einbezog. Großen Wert legte man auf die För-
derung sozialer Kontakte. Ein Beweis dafür war unter anderem die Gründung des „Sternenbundes”, eines
Freundeskreises, durch den Kinder aus anderen Familien (sog. „Sternchen") und Gleichaltrige aus den Kin-
derheimen miteinander in Kontakt treten konnten. Zu den „Sternchen” traten bald auch Erwachsene als sog.
„Sterne". Zur laufenden Unterstützung verpflichteten sich 85 Schwestern.

In „Friedenshort" wurde ab 1913 das Magazin „Im Dienst des Königs" herausgegeben. Seit 1905 fanden in
Miechowitz regelmäßig Missionstreffen, Seminare für Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen und Kindermäd-
chen statt. Die Schwestern wurden im Bereich der Krankenpflege ausgebildet. Der „Friedenshort„ wurde für
etwa 800 Schwestern ein Zentrum der Bildung. Unter ihnen waren Engländerinnen, Däninnen, Deutsche,
Norwegerinnen, Polinnen, Russinnen, Slowakinnen, Schweizerinnen, Schwedinnen, sowie eine Amerikane-
rin, Griechin, Rumänin und eine Chinesin. Die ausgebildeten Missionarinnen wirkten in 18 Ländern auf vier
Kontinenten, wo sie die Ärmsten erreichten und für die Verkündigung der Herrlichkeit Jesu Christi sorgten.

Mutter Eva verzichtete auf den Titel „Priorin” zugunsten der Bezeichnung „Dienerin Gottes”. Im Alltag
wurde sie einfach „Mutter” genannt; die Schlesier sprachen sie liebevoll mit „Mütterchen” an. Seit 1902 lebte
sie in einem kleinen Blockholzhaus neben dem Friedenshort. Über dem Eingang war die Aufschrift „Eigen-
tum von Jesus Christus.” Eva hatte aus ihrer Sicht alles, was sie besaß, Jesus gegeben. Das war nicht nur das
materielle Vermögen, sondern auch ihre Kraft, ihre Fähigkeiten und ihre Talente. Eva von Thiele-Winckler
starb am 21. Juni 1930. Ihre letzten Worte waren die Worte des Gebets: „Herr, danke, danke für jedes Kind,
das du mir geschenkt hast...”.

Das Werk von Eva von Tiele-Winckler hat bis in die Gegenwart Bestand. Die durch ihren letzten Willen
bestimmte Botschaft der selbstlosen und uneigennützige Liebe wird weiter praktiziert. Evas Gedichte sind als
Zeugnis ihrer großen Liebe zu dem Land, aus welchem sie stammte und zu den Menschen, vor allem den
Ärmsten, in Druckschriften weiter verfügbar. 

Die Idee des „Friedenshorts” wird heute am angestammten Platz durch die Evangelisch-Augsburgische
Gemeinde weiter geführt. Auf dem vom Steinkohlenbergbau schwer geschädigten Terrain wird ein neues
Pflegeheim gebaut. Mit großem Einsatz wird versucht, das materielle und das geistige Erbe zu bewahren. 
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Das Mutterhaus der „Friedenshort” -Bewegung gelangte nach 1945 nach Freudenberg im Siegerland. Die
Stiftung beschäftigt gegenwärtig rund 1.400 Mitarbeiter in 170 verschiedenen Standorten. Der Schwerpunkt
liegt auf der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Die Trägerstiftung betreut auch Pflegeheime für ältere
Menschen. Spezielle Anstalten ermöglichen psychisch Kranken und Menschen mit Behinderungen die größt-
mögliche Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. In Freudenberg leben die meisten der pensionierten Schwes-
tern, die dort Pflege und Ruhe nach einem Leben voller Entbehrungen finden. Es gibt jedoch keine neuen
Berufungen mehr. Der „Friedenshort” ändert somit seine Wirkungsweise, weil es künftig keine Diakonissen
mehr geben wird. Die Einrichtungen wollen jedoch das historische und religiöse Erbe der Mutter Eva von
Miechowitz im Bewusstsein und als Vorbild erhalten. 
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Eva von Tiele-Winckler, a deaconess familiarly called Mother Eve, was a unique and fascinating person who
by giving herself totally to God has created one of the greatest works of charity in Central and Eastern Europe.
She was associated with Miechowice (today a district in Bytom), in which she was born and where she foun-
ded a famous nursing home known as the “Refuge of Peace.” Her life mission can be especially appreciated con-
sidering the background of the processes occurring in the nineteenth century Upper Silesia. The rapid
development of heavy industry changed the social structures in these Prussian areas belonging to the Ger-
man Reich. The province that many called “German America” allowed for the acquisition of great wealth even
for simple workers. An example of such a career was Mother Eve’s grandfather Franz Winckler (co-founder of
Katowice), who originally came to Upper Silesia as a poor man. He started his career as a miner, and through
hard work, intelligence and ambition became a landlord and nobleman. In comparison to wealth, apparent
today in the palaces and mansions of local industrial tycoons, there also existed vast poverty-stricken areas. No
provision of social security from the state, contaminated environment, rapid influx of people and severe living
conditions influenced by alcoholism are some of the factors that affected local population. Mother Eve’s fa-
mily attempted to improve local workers’ quality of life, but they were not able to cover everyone in need.
That is when Eve decided to protect the defenseless, especially orphans.

Eva von Tiele-Winckler was born on 31. October 1866 as Valeska Anna-Katharina-Adelaide Maria-Eli-
sabeth-Eva von Tiele-Winckler. She was the eighth of nine children of the Protestant Count Hubert von Tiele-
Winckler and his Catholic wife Valeska. When the girl was thirteen years old her beloved mother died. It was
a deeply traumatic experience for Eve. For months, she had been slipping away to a nearby forest with her
only confidant and companion, dog Thor, or stayed alone in her mother’s room reliving the pain of her loss.

When Eve was fifteen, her father remarried and the atmosphere at home had changed. At that time, Eve
started to prepare herself for confirmation. Another two years later Eve felt the presence of God in her life very
intensively. She decided to dedicate her life to Jesus and follow His path. To carry out His will, she wanted to
take care of the ill, disabled, homeless and wounded. Eve saw her mission mainly in the service for the poor,
especially for those living in her beloved homeland - in Upper Silesia. Desiring a sincere and genuine contact,
she learned Silesian Polish.

In 1887, Eve won a thorough training in philanthropy and nursing in the charitable institutions of Pas-
tor Frederic von Bodelschwingh in Bielefeld, Germany.

At home, with the consent of her father, she started a first-aid center “Eve’s Shelter” (Evas Herberge) in the
Miechowice castle. It provided one room for sewing classes for poor girls and one for ambulatory procedures.
Soon Eve began working in the Shelter’s canteen distributing meals. She quickly put her newly acquired nur-
sing skills into practice, as an epidemic of diphtheria and scarlet fever spread in Miechowice in 1888. Only with
the support of her helper Thecla she was able to take care of 230 sick children in Miechowice and Karb. De-
spite their effort, 72 of the children died.

In the same year, Eve’s father, moved by his daughter’s sacrifice and determination, gave her a special Christ-
mas present – architectural plans for the first nursing home. The building was opened in 1890 and named
“Refuge of Peace” (Friedenshort).

In 1893, Eve became a deaconess in Bielefeld and the Pastor von Bodelschwingh agreed with her “free ser-
vice in the Church of Jesus.” Already a year earlier, she had founded her own “Refuge of Peace” diaconate in
Miechowice. Soon, 28 buildings providing support and care for homeless, ill, poor and underprivileged chil-

Summary
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dren and adults were built. The Refuge also housed an elementary school and an education center for future
housewives. Attempts in youth resocialization and work with prisoners were also undertaken. Mother Eve
also founded a subsidiary institution “Blue Cross”, actively promoting sobriety among the locals. Growing
needs of the community as well as growing expenses determined the creation of an auxiliary enterprise with
gardens and fields, cow and pig stalls. The Refuge also had its own mill and bakery. The only criterion for the
admission into the Refuge was the need for help.

Besides Miechowice, Mother Eve founded more than forty “Homes for the Homeless” giving shelter to
unaccompanied minors and bringing them up in small groups called “Families.” With this system inspired by
the model of a natural family, the children could grow up in an environment of human warmth and love. The
kind of help provided by Mother Eve was extraordinary, as it did not only cover social security and medical care
but also considered children’s emotions, spirituality development and interests (the children could pursue
their passions). Great importance was also seen in the development of the children’s social contacts. This was
most evident in the creation of the “Stars Group” which supported contacts between children brought up in
complete families (called “Little Stars”) and children of similar age living in orphanages. The “Little Stars”
were soon joined by “Stars” recruited among adults. Eighty-five sisters were supporting the group.

Since 1913 the Refuge had been publishing its own magazine “In the Service of the King.” And already
since 1905 regular missionary meetings as well as seminars for educators and nannies were held in Miecho-
wice. The sisters were educated in the field of nursing care: The “Refuge of Peace” became an education cen-
ter for about 800 sisters, among them Englishwomen, Danes, Germans, Norwegians, Poles, Russians,
Slovakians, Swiss, Swedes, as well as one American, one Greek, one Romanian and one Chinese woman. The
trained female missionaries worked in eighteen countries on four continents, caring for the poorest and de-
claring the glory of Jesus Christ.

Mother Eve gave up the title “Mother Superior” in favor of “Servant of the Lord.” However, in everyday life
she was simply called “Mother” while the Silesian people preferred the affectionate Muterliczka (“Mommy”).
Since 1902 she lived in a small wooden house on the Refuge premises. Above the entrance of her house there
was the inscription “Property of Jesus Christ.” This was because she believed to have given Jesus everything she
had - not only her property, but also her strength, abilities and talents. Eva von Tiele-Winckler died on 21. June
1930. Her last words were a prayer: “Lord, thank you, thank you for every child you have sent me...”

Mother Eve’s work has survived to this day. Her poems testify her great love for her homeland and its
people, especially the poorest ones. The words of her last will expressing the wish for unselfish love are furt-
her being put into practice. 

The idea of the “Refuge of Peace” is nowadays continued by the Evangelical-Augsburg Parish, which with
great dedication raised a new nursing home on the Refuge’s grounds trying to preserve its material and spiri-
tual heritage. Currently the motherhouse of the “Refuge of Peace” movement is located in Freudenberg, Ger-
many. The foundation employs approximately 1,400 employees in 170 different institutions, focusing
primarily on helping children and youth. It also established nursing homes for the elderly and special facili-
ties attempting to achieve greater social inclusion of mentally ill and disabled people. Also, most of the reti-
red sisters live in Freudenberg where they can rest after a life full of hardship. No new deaconesses will be
ordained as the “Refuge of Peace” alters its activities. However, the institutions are determined to follow the
historical and religious heritage of Mother Eve of Miechowice.
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