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Szpital „Dziekanka”  
w Gnieźnie jako obiekt 
tanatoturystyczny. 
Istotny potencjał, 
niewykorzystany walor

Tomasz Błaszczyk T anatoturystyka jest dość wąską, spe-
cyficznie sprofilowaną i niewątpliwie 
wyspecjalizowaną odmianą turystyki 
kulturowej. Jest turystyką wymagającą 

zaangażowania: wiążąc się ściśle z zagadnieniami 
dotyczącymi śmierci, jest bowiem zawsze – jeśli nie 
dla turysty, to przynajmniej z perspektywy obiek-
tów tanatoturystycznych i instytucji sprawujących 
nad nimi pieczę – pewną formą upamiętnienia 
zmarłych. Ważne miejsce pośród zmarłych zajmują 
ofiary zbrodni masowych. Wśród tych zaś na uwagę 
zasługują pomordowani przez nazistów pacjenci 
szpitali psychiatrycznych w Niemczech i na terenach 
okupowanych. Artykuł niniejszy ma na celu zapre-
zentowanie potencjału tanatoturystycznego owych 
szpitali psychiatrycznych, zwłaszcza zaś przybli-
żenie tragicznej historii Wojewódzkiego Szpitala 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” 
w Gnieźnie. Podejmuje on szczegółową ocenę 
historyczno-kulturowej wartości gnieźnieńskiej 
„Dziekanki” oraz sposobów jej wykorzystania jako 
tanatoturystycznego waloru Gniezna i regionu. 

Szpitale psychiatryczne jako przedmiot tanato-
turystyki. Nazistowska eksterminacja chorych 
psychicznie

Tanatoturystyka to taki rodzaj turystyki, który 
ex definitione odwołuje się do zagadnień związa-
nych z pamięcią indywidualną lub zbiorową. Jest 
to jednak następstwem tego, że cechuje się ona 
przede wszystkim aspektem poznawczym. Cho-
dzi tu głównie o historyczno-kulturowe walory jej 
przedmiotów, które dopiero odpowiednio poznane 
stanowić mogą podłoże dla różnych form upamięt-
nienia. Jak wskazuje Sławoj Tanaś, tanatoturystyka 
obejmuje „podróże o charakterze poznawczym lub 
poznawczo-religijnym do miejsc dokumentujących 
i upamiętniających śmierć. Podróże te, w określonym 
stopniu, mogą być wywołane szczególnymi cechami 
osoby lub osób, których śmierć jest przedmiotem 
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zainteresowania, charakterem, historią i interpreta-
cją zdarzenia lub miejsca będącego celem podróży 
oraz motywami (potrzebami) osób biorących w nich 
udział”1. Jest więc tym samym tanatoturystyka rodza-
jem turystyki kulturowej, którą – jak zauważa Armin 
Mikos von Rohrscheidt – definiuje się jako przekaz  
(z jednej strony właśnie poznanie, a z drugiej rozpo-
wszechnienie, które przekładać się mogą na formy 
upamiętnienia), jako świadome ukierunkowanie na 
pewne wartości i spotkanie kultur2. Co zaś wynika 
tak z samego pojęcia tanatoturystyki, jak i przy-
taczanej wyżej jego definicji, to przede wszystkim 
odpowiednio (tanatycznie) umotywowane podró-
żowanie do miejsc. Przedmiotami zainteresowania 
tanatoturystyki – jako turystyki kulturowej – są 
historycznie i kulturowo istotne „miejsca śmierci”. 
Miejsca te Anthony V. Seaton podzielił na pięć 
kategorii: 1) miejsca publicznej śmierci (lub też 
miejsca, które są jej świadectwem); 2) miejsca maso-
wej lub indywidualnej śmierci; 3) miejsca i pomniki 
upamiętniające zmarłych; 4) miejsca prezentujące 
materialne dowody śmierci lub je inscenizujące; 5) 
miejsca inscenizacji śmierci3. Podział ten pozwala 
precyzyjnie skatalogować cele podróży tanatotu-
rystycznych, ukazując jednocześnie, w jaki sposób 
miejsca pamięci, które w swoistym sensie należą do 
sfery sacrum, adaptowane są (także komercyjnie) 
jako atrakcje turystyczne4.

1 S. Tanaś, Tanatoturystyka – kontrowersyjne oblicze turystyki 
kulturowej, „Peregrinus Cracoviensis” 17/2006, s. 94. W cyto-
wanej pracy autor zwraca m.in. uwagę na genezę pojęcia tana-
toturystyki oraz istotny problem nieodpowiedniości przekładu 
angielskiego pojęcia thanatourism na język polski, w którym 
jako synonimiczne funkcjonuje właśnie pojęcie tanatoturystyki 
(zob. ibidem, s. 85–86). 

2 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, 
potencjał, perspektywy, Gniezno 2008, s. 20–21. Por.  
K. Przecławski, Turystyka i jej rola we współczesnym świecie, 
„Problemy Turystyki” 10(3)/1987, s. 95–101.

3 A.V. Seaton, War and Thanatourism: Waterloo 1815–1914, 
„Annals of Tourism Research” 1(26)/1999, s. 131. Zob.  
S. Tanaś, Tanatoturystyka…, s. 91–94. Por. A. Ziębińska-Witek, 
Turystyka śmierci jako zjawisko kulturowe, „Teksty Drugie” 
3/2012, s. 175.

4 Atrakcję turystyczną należy tu rozumieć zgodnie z propozycją 
Zygmunta Kruczka, który definiuje ją w niejakiej opozycji do 
pojęcia waloru turystycznego. Wskazuje on, że atrakcja tury-
styczna ma charakter bardziej szczegółowy i raczej subiektyw-
ny, w przeciwieństwie do waloru, który cechuje się swoistą 
ogólnością i obiektywnością. Autor wskazuje też, że obecność 
na rynku turystycznym atrakcji wymaga zabiegów organizacyj-
nych, reklamy oraz promocji (Z. Kruczek, Polska. Geografia 
atrakcji turystycznych, Kraków 2002, s. 12). Przyjąć zatem nale-
ży, że atrakcja turystyczna to skomercjalizowany (czyli eksplo-
atowany) walor. Por. V. Middleton, Marketing w turystyce, 
przekł. M. Nalazek, Warszawa 1996, s. 261. 

Tanatoturystykę cechuje przy tym pewna 
niezwykłość. Nie chodzi tu jedynie o sam fakt, że 
odwiedzanie miejsc związanych ze śmiercią postrze-
gane być może jako niezwyczajne czy niecodzienne. 
Jak zauważa Anna Ziębińska-Witek, a co wynika 
wprost z klasyfikacji Seatona, w przypadku tanatotu-
rystyki nie mamy do czynienia z podróżami do miejsc 
związanych ze „zwykłą” śmiercią5. Z konieczności 
wyłączając pierwiastek egzystencjalny – istotny, lecz 
pozostający poza przyjętym tu paradygmatem – 
który głosi, iż każda śmierć jest niezwykła, tragiczna, 
osobowa, niepowtarzalna i nieprzeżywalna6, przyznać 
trzeba, że istotnie „turystyka śmierci” skupia się na 
takiej śmierci, „która stanowi wyzwanie nie tyle dla 
jednostek, ile dla całej kultury”7. Przykładami takiego 
wyzwania są traumatyczne następstwa zbrodni 
dokonanych w ubiegłym stuleciu. Jak wskazuje Tanaś: 
„wiek XX obfituje w przykłady masowej, często 
tragicznej i okrutnej śmierci. Pierwsza i druga wojna 
światowa były doświadczeniem, jakiego do tej pory 
człowiek nie doznał. Tym samym śmierć nabrała 
innego wymiaru, stała się konsekwencją okrutnych 
działań człowieka przeciw człowiekowi. Obozy 
koncentracyjne, łagry, miejsca masowych egzekucji, 
czystek etnicznych są przykładami zmian w pojmo-
waniu wartości ludzkiego życia. Miejsca masowej 
śmierci […] są dziś miejscami pamięci popełnionych 
zbrodni. Są jednocześnie miejscami odwiedzanymi 
przez tysiące turystów”8. Autor ma na myśli przede 
wszystkim zgeneralizowaną we współczesnej kultu-
rze właśnie ze względu na skalę i odległość czasową 
(w których rozmywają się zarówno ideologiczne 
pobudki, jak i historyczne fakty)9 nazistowską 
zbrodnię Holokaustu, której utartą już metaforą jest 
obóz. Jedną z wielu hitlerowskich zbrodni, które 
ulegają zatarciu pod owym uogólnionym pojęciem 
Holokaustu, są natomiast morderstwa dokonane 
na pacjentach szpitali psychiatrycznych, które – jak 

5 A. Ziębińska-Witek, Turystyka śmierci…, s. 180.
6 Chodzi tu o przekonania i wartości (ontologiczne oraz etyczne) 

kreowane zarówno przez filozofów, jak i pisarzy związanych 
(ściśle lub pośrednio) z nurtem egzystencjalizmu, takich jak 
Martin Heidegger, Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre, Albert 
Camus, Vladimir Jankélévitch czy Edgar Morin. 

7 A. Ziębińska-Witek, Turystyka śmierci…, s. 180.
8 S. Tanaś, Tanatoturystyka…, s. 89.
9 O odrealnieniu Zagłady i jej rozmyciu w mechanizmach kulturo-

wych określonych przez Marianne Hirsch pojęciem postpamię-
ci pisałem w innym miejscu. Zob. T. Błaszczyk, Zapoznane 
ofiary nazistów. Pamięć o zagładzie chorych psychicznie: 
Tiegenhof (Dziekanka) i Hadamar, „Sensus Historiae” 4/2016,  
s. 73–77.
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zauważa Grażyna Gajewska – rozumieć należy 
właśnie jako obozy10. Friedrich Leidinger przekonuje 
zaś, że morderstwa dokonane na pacjentach szpitali 
psychiatrycznych były (zarówno w perspektywie 
ideologicznej, jak i chronologii faktów) „forpocztą 
ludobójstwa”11, swoistym preludium do straszliwej 
zbrodni Holokaustu. Fakt ten świadczy o potrzebie 
eksponowania problemu pomordowanych pacjen-
tów szpitali psychiatrycznych nie tylko w dyskursie 
historycznym czy kulturowym, lecz także w podejmo-
wanym tu aspekcie tanatoturystycznym, cechującym 
się pierwiastkiem poznawczym, który z kolei 
implikuje zarówno indywidualne, jak i zbiorowe 
upamiętnienie.

Dla tanatoturystyki związanej – zgodnie 
z przytoczoną wyżej klasyfikacją Seatona – przede 
wszystkim z miejscami masowej śmierci, ale też 
i miejscami upamiętniającymi zmarłych oraz 
prezentującymi dowody ich śmierci, istotna 
będzie konstatacja, że zbrodnia Holokaustu nie 
byłaby możliwa bez zagłady chorych psychicznie12. 
Według Tadeusza Nasierowskiego „zagłada cho-
rych psychicznie […] dała początek nazistowskiemu 
ludobójstwu. […] W obu zbrodniach – zagłady 
chorych psychicznie i holokaustu – mieliśmy do 
czynienia z tymi samymi sprawcami, […] tymi 
samymi metodami unicestwiania ludzi, przećwiczo-
nymi najpierw na osobach chorych psychicznie”13. 
Chodzi tu o morderstwa dokonane w ramach tak 
zwanej pseudoeutanazji14, która była nie tylko 

10 G. Gajewska, „Nagie życie” w zakładach dla psychicznie i ner-
wowo chorych pod rządami nazistów, „Studia Europaea 
Gnesnensia” 10/2014, s. 328.

11 F. Leidinger, Forpoczta ludobójstwa, [w:] T. Nasierowski,  
G. Herczyńska, D.M. Myszka (red.), Zagłada chorych psychicz-
nie. Pamięć i historia, Warszawa 2012, s. 45–48. 

12 T. Nasierowski, Zagłada osób z zaburzeniami psychicznymi 
w okupowanej Polsce. Początek ludobójstwa, Warszawa 2008, 
s. 9–16.

13 Ibidem, s. 15.
14 Stosowanie w literaturze dotyczącej zbrodni nazistowskich ter-

minu „pseudoeutanazja” klarownie wyjaśniają Grażyna 
Gajewska i Maria Tomczak we wstępie do pracy pt. 
Bezużyteczni. Studia nad losami chorych i upośledzonych psy-
chicznie w okresie rządów nazistowskich. Termin ten ma na celu 
wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy działaniami zbrodniczymi 
a tymi, które można określić pojęciem eutanazji. Jak wskazują 
autorki, „nie ulega wątpliwości, że pod względem moralnym ist-
nieje kolosalna różnica między sytuacją, gdy człowiek (lub jego 
najbliższa rodzina) podejmuje decyzję o tym, że ze względu na 
ciężką, nieuleczalną chorobę chce zakończyć swoje życie, 
a sytuacją, gdy ktoś morduje go ze względów ideo- 
logicznych, bez zgody pacjenta, bez wiedzy jego rodziny”  
(G. Gajewska [i in.], Bezużyteczni. Studia nad losami chorych 
i upośledzonych psychicznie w okresie rządów nazistowskich, 

częścią szeroko dziś rozumianego Holokaustu, ale 
też faktycznym początkiem tej okrutnej zbrodni15. 
Nietrudno zatem zauważyć, że miejsca związane 
z eksterminacją osób chorych psychicznie są 
– przynajmniej potencjalnie – przedmiotem tanato-
turystyki, tak jak są nim – co nie budzi wątpliwości 
– obozy zagłady. Miejsca kaźni pacjentów szpitali 
psychiatrycznych funkcjonować więc powinny 
w dyskursie tanatoturystyki na równi z innymi miej-
scami masowych zbrodni hitlerowskich.

Pod przywołanym wyżej pojęciem pseudo-
eutanazji rozumieć należy morderstwa dokonane 
na pacjentach placówek psychiatrycznych znajdu-
jących się pod władzą nazistów. Proceder ten nie 
przebiegał w sposób jednolity we wszystkich tego 
typu szpitalach. Najszerzej opisanymi w literaturze 
zbrodniami pseudoeutanazji były morderstwa doko-
nane w ramach uzasadnianej eugenicznie (ideologia 
czystości rasy) i wymierzonej w niemieckich pacjen-
tów szpitali psychiatrycznych „Akcji T4”16. Akcja 

Gniezno 2016, s. 9). W literaturze dotyczącej zbrodni hitlerow-
skich jest to już nienowy (zob. np. A. Hojan, Nazistowska 
pseudoeutanazja w Krajowym Zakładzie Psychiatrycznym 
w Kościanie (1939–1940), Kościan 2004), lecz – choć wydaje 
się trafny – mało popularny termin. Zostaje tu przywołany, gdyż  
w sposób zwięzły demaskuje to, co naziści propagandowo 
określali mianem „dobrej śmierci”, a co w rzeczywistości było 
po prostu morderstwem. Znaczenie stosowanego przez 
Gajewską i Tomczak pojęcia jest ponadto istotne także z uwagi 
na bardzo złożony problem współczesnej eutanazji – chodzi tu 
o wyraźne oddzielenie tych zabiegów od zbrodni ludobójstwa. 
Pojęcia dominujące w literaturze, także w opracowaniach 
zagranicznych, nie uwydatniają tych problemów, podkreślając 
– jeśli w ogóle, gdyż konsekwentnie odwołują się do kategory-
zacji przyjętych w III Rzeszy i terminu „eutanazja” (co z histo-
rycznego punktu widzenia nie jest błędem), ujętego czasem 
w cudzysłów – jedynie „nazistowskość” tych morderstw (np. 
„nazistowska eutanazja”, „Nazi-euthanasia”).

15 Pierwszymi ofiarami morderstw przeprowadzanych na skalę 
przemysłową byli zgładzeni jesienią 1939 r. w poznańskim  
Forcie VII Polacy i Żydzi, będący pacjentami i personelem szpita-
la psychiatrycznego w Owińskach oraz oddziału psychiatryczne-
go szpitala przy ul. Grobla w Poznaniu. Dokonana tam zbrodnia 
była swoistym sprawdzianem dla technologii masowego uśmier-
cania, zastosowanej później w procederze pseudoeutanazji cho-
rych psychicznie, a następnie dopiero – w obozach zagłady.

16 Nie ma tu miejsca na szczegółowe przedstawianie przyczyn 
i przebiegu tego procederu. Istnieje jednak wiele opracowań 
dotyczących m.in. „Akcji T4”. Zob. np. cytowane tu: Zagłada 
chorych psychicznie…; G. Aly, Obciążeni. „Eutanazja” w nazi-
stowskich Niemczech, przekł. V. Grotowicz, Wołowiec 2015;  
G. Gajewska i in., Bezużyteczni… Warto zapoznać się także 
z pracą: M. Musielak, K.B. Głodowska (red.), Medycyna w cie-
niu nazizmu, Poznań 2015, jak również z materiałem zamiesz-
czonym na stronie internetowej poświęconej „Akcji T4”:  
I. Loose, Akcja T4. Zbrodnie „Akcji Eutanazja” w okresie naro-
dowego socjalizmu 1933–1945, http://gedenkort-t4.eu/pl/ver-
gangenheit/aktion-t4 (12.07.2017).
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ta prowadzona była w latach 1939–1941 w sześciu 
szpitalach psychiatrycznych zlokalizowanych na 
terenie Niemiec i Austrii17. Pseudoeutanazja cho-
rych psychicznie jednak nie ograniczała się tylko do 
niej18. Naziści prowadzili swą zbrodniczą działalność 
także w innych szpitalach psychiatrycznych, z wielu 
przyczyn (obok ideologii higieny rasowej szybko 
pojawiły się – jako przyczyny morderstw – zało-
żenia nazistowskiej polityki narodowościowej, ale 
także i względy ekonomiczno-logistyczne). Wymie-
rzona ona była również przeciwko nieniemieckim 
pacjentom. Co istotne w kontekście prowadzonych 
tu rozważań, szpitale psychiatryczne oraz pozory 
opieki medycznej stały się niemal od samego 
początku wojny przykrywką dla masowej ekster-
minacji ludności, także na terenach okupowanych. 
Jedną z takich placówek był położony pod Gnieznem 
Tiegenhof, obecnie funkcjonujący jako Wojewódzki 
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dzie-
kanka” w Gnieźnie.

Przypadek „Dziekanki”. Zbrodnicza aktywność 
nazistów w Tiegenhofie

Szpital „Dziekanka”, wzniesiony w latach 1891– 
–1894 na terenach zakupionych na własność pro-
wincji poznańskiej, pod nazwą Krajowego Zakładu 
Psychiatrycznego w „Dziekance” rozpoczął dzia-
łalność 20 października 1894 roku, kiedy to przyjął 
pierwszych 25 pacjentów19. Składał się z powstałych 
w systemie pawilonowym na rozległym obszarze  
50 budowli, z których 21 przeznaczonych było 
na pomieszczenia szpitalne, z własnym ujęciem 
wody i źródłem energii elektrycznej, centralnym 
ogrzewaniem, kanalizacją i zapewniającym samo-
wystarczalność zapleczem gospodarczym (folwark, 
rzeźnia, spichrze, mleczarnia, pralnia, kuźnia, 

17 Chodzi o placówki w Grafenecku, Bernburgu, Hadamarze, 
Hartheimie, Brandenburgu i Sonnensteinie, w których łącznie 
zamordowano 70 273 osoby, zob. G. Aly, Obciążeni…, s. 45.

18 Mimo oficjalnego zaprzestania „Akcji T4” (zob. T. Nasierowski, 
Zagłada osób z zaburzeniami…, s. 134; por. G. Aly, 
Obciążeni…, s. 22) morderstwa dokonywane na pacjentach 
chorych psychicznie były kontynuowane – choć innymi meto-
dami i w sposób mniej sformalizowany – jako tzw. dzika euta-
nazja (zob. J. Malczewski, Życie niewarte przeżycia: eutanazja 
w służbie utopii politycznej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 
1/2009, s. 293–294) do końca drugiej wojny światowej. 

19 Zob. M. Drogowski, Historia, SPZOZ Wojewódzki Szpital dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra 
Piotrowskiego w Gnieźnie, http://www.dziekanka.net/historia.
html (18.07.2017).

warsztat krawiecki, szewski i in.)20. Placówka była 
jedną z największych (miejsca dla 1000 chorych) 
i najnowocześniejszych w całej Europie21, zwłaszcza 
w okresie międzywojennym, kiedy szpital przeżywał 
lata świetności22. 

Jak przeczytać możemy na stronie interneto-
wej funkcjonującego do dziś szpitala, bezpośrednio 
przed wkroczeniem Wehrmachtu w „Dziekance” 
znajdowało się 1187 chorych23. Robert Gaweł podaje 
natomiast, że „po wkroczeniu do Gniezna wojsk 
niemieckich w Szpitalu Dziekanka znajdowało się 
1172 chorych i 251 pracowników”24. Dyrektorem 
placówki był wówczas pełniący tę funkcję od roku 
1934 Wiktor Ratka, który – po zajęciu „Dziekanki” 
przez hitlerowskie władze okupacyjne 11 wrze-
śnia 1939 roku25 – zapisał się na listę folksdojczów 
i niespodziewanie zmienił swój dotychczasowy 

20 M. Jaska, Dzieje Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego 
„Dziekanka” w Gnieźnie, Wrocław 1994, s. 11–18.

21 Zob. M. Drogowski, Historia…; R. Gaweł, Zakład Psychiatryczny 
w Dziekance w okresie II wojny światowej, [w:] G. Łukomski, G. 
Kucharski (red.), Medycyna na usługach systemu eksterminacji 
ludności w III Rzeszy i na terenach okupowanej Polski, Poznań, 
Gniezno 2011, s. 197–199.

22 Rozwój i pozycję pośród międzywojennych szpitali psychia-
trycznych w Europie „Dziekanka” zawdzięczała obecnemu 
patronowi, dr. Aleksandrowi Piotrowskiemu, dyrektorowi pla-
cówki w latach 1919–1933, który skutecznie dążył do udosko-
nalania metod leczniczo-rehabilitacyjnych (np. ograniczanie 
metod fizycznego i farmakologicznego obezwładniania cho-
rych), dbał także o wyżywienie pacjentów i ich warunki socjalne 
(np. likwidacja krat w oknach, izolatek). Jak zauważa Gaweł, 
„był on zwolennikiem humanizacji życia szpitalnego i metod 
leczenia opartych na angażowaniu chorych w czynną pracę” 
(R. Gaweł, Zakład Psychiatryczny w Dziekance…, s. 199). 
Dyrektor Piotrowski nie bez zasług pozostawał także na polu 
naukowym: poza seminariami i zebraniami naukowymi zwoły-
wanymi regularnie dla lekarzy organizował bibliotekę medyczną 
szpitala, która prenumerowała liczne czasopisma lekarskie, 
w tym także zagraniczne. Co bardzo ważne, wydawał też od 
1924 r. czasopismo „Nowiny Psychiatryczne” (zob. Podlaska 
Biblioteka Cyfrowa, http://pbc.biaman.pl/dlibra/publica-
tion/40659?tab=1 [21.07.2017]). Po nagłej śmierci dyrektora 
Piotrowskiego w 1933 r. w szpitalu kontynuowano – aż do dru-
giej wojny światowej – wprowadzone przez niego kierunki lecz-
niczo-rehabilitacyjne. Wydawano też „Nowiny Psychiatryczne”, 
lecz rozwój placówki stracił już swój innowacyjny charakter. 
Jednak dopiero zajęcie „Dziekanki” przez wojska niemieckie 
zakończyło okres świetności szpitala. Więcej zob. M. Drogowski, 
Historia…; M. Jaska, Dzieje Wojewódzkiego Szpitala…,  
s. 42–48, 55–59, 95–97.

23 M. Drogowski, Historia…
24 R. Gaweł, Zakład Psychiatryczny w Dziekance…, s. 199.
25 E. Schwanke, „Specjalistyczny oddział dziecięcy” szpitala 

Tiegenhof (Dziekanka). O połączeniu środków z zakresu higieny 
rasowej i rasistowskiej polityki narodowej w okręgu Kraju 
Warty, [w:] G. Gajewska i in., Bezużyteczni…, s. 80.
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stosunek do chorych i współpracowników. Jak 
wskazuje Marian Jaska, już w połowie paździer-
nika 1939 roku usunięto Polaków ze wszystkich 
stanowisk kierowniczych szpitala, zastępując ich 
personelem niemieckim26. Język niemiecki wpro-
wadzono jako obowiązujący, zmieniono też nazwę 
„Dziekanka” na Tiegenhof. Po przybyciu do szpitala 
nadpielęgniarza Ottona Reicha oraz oddziału SS 
pod dowództwem Obersturmführera Herberta 
Langego27 rozpoczęła się reorganizacja pracy pla-
cówki, która jedynie oficjalnie funkcjonowała nadal 
jako szpital psychiatryczny, faktycznie natomiast 
stała się miejscem upodlenia i kaźni osób chorych 
psychicznie. 

Eksterminację pacjentów szpitala Tiegen-
hof można podzielić na dwa etapy. W pierwszym 
z nich (1939–1941) pod kierownictwem nadpielę-
gniarza Reicha zamordowano – jak podaje Jaska 
– 1201 pacjentów28. Osoby przeznaczone na śmierć 

26 M. Jaska, Dzieje Wojewódzkiego Szpitala…, s. 97–98.
27 Zob. ibidem, s. 100. Por. R. Gaweł, Zakład Psychiatryczny 

w Dziekance…, s. 199–200.
28 M. Jaska, Dzieje Wojewódzkiego Szpitala…, s. 101. Inne dane 

zawiera opracowanie Gawła, który – powołując się na akta IPN 

wybierane były z poszczególnych oddziałów przez 
Ratkę lub Reicha i przenoszone na oddział XIII. 
Stamtąd po odurzeniu lekami (prawdopodobnie 
dużymi dawkami skopolaminy lub chloralhydratu) 
pod pretekstem przeniesienia do innych placówek 
wywożono je samochodami ciężarowymi – de 
facto mobilnymi komorami gazowymi – w nie-
znanym kierunku29. Druga faza morderstw nie 
była związana ani z Sonderkommando Langego, 
ani z Reichem. Tego ostatniego w połowie 1941 
roku zastąpił30 nadpielęgniarz Heinrich Jobst, 

– zauważa, że w czasie znacznie krótszym, bo „w okresie od  
7 grudnia 1939 do 12 stycznia 1940 r. Sonderkommando Lange 
zamordowało 1200 pacjentów” (R. Gaweł, Zakład 
Psychiatryczny w Dziekance…, s. 200). Zob. Akta Instytutu 
Pamięci Narodowej, Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni 
Przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, S.3/00/Zn, s. 12. 

29 M. Jaska, Dzieje Wojewódzkiego Szpitala…, s. 100. Jak dotąd 
udało się ustalić jedno z miejsc, w których chowano ciała 
pomordowanych pacjentów – są to lasy w okolicach pobliskiego 
Mielna. Zob. R. Gaweł, Zakład Psychiatryczny w Dziekance…,  
s. 200; K. Soberski, „Widziałem ciężarówki, słyszałem strzały” – 
relacja dziennikarska z historii badań w Mielnie, [w:] Medycyna 
na usługach…, s. 265–272.

30 W 1941 r. doszło do znaczących przetasowań kadrowych. 
Tiegenhof opuścił zarówno nadpielęgniarz Reich, jak i dyrektor 
Ratka. Miało to związek z ich efektywnością, dzięki której 

1. Plan Gniezna z atrakcjami turystycznymi z folderu Gniezno – pierwsza stolica Polski.  
Źródło: Gniezno – pierwsza stolica Polski, Miasto Gniezno, s. 15  

(okładka, nienumerowana)
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którego kompetencje – jak wskazuje Jaska – były 
nieograniczone31. Enno Schwanke zaznacza, że „po 
zakończeniu pierwszej fazy «eutanazji» w sierpniu 
1941 roku w Tiegenhofie rozpoczęło się zabijanie za 
pomocą środków farmaceutycznych, celowe zanie-
dbywanie i niedożywianie pacjentów”32. Rodziny 
pomordowanych w ten sposób osób otrzymywały 
fikcyjne akty zgonu, zawierające zafałszowaną 
przyczynę śmierci. Za wielokrotnie cytowanym już 
Jaską warto dodać, że w czasie drugiej, tak zwanej 
dzikiej fazy pseudoeutanazji33 „Dziekanka” nie była 
już „szpitalem, z którego «przenoszono» chorych, 
stała się natomiast oficjalnym punktem docelowym 
«przeniesień» z innych szpitali”34. Tiegenhof był 

zyskali uznanie przełożonych. I tak np. Wiktor Ratka – którego 
zastąpił na dyrektorskim stanowisku dr Wladimir Nikolajew – 
został członkiem komisji ekspertów wybierającej pacjentów 
przeznaczonych do likwidacji na terenie Rzeszy. Zob. M. Jaska, 
Dzieje Wojewódzkiego Szpitala…, s. 101–102; R. Serafinowski, 
Volksdeutsche Viktor Ratka i Stefan Galon, [w:] Medycyna na 
usługach…, s. 219.

31 M. Jaska, Dzieje Wojewódzkiego Szpitala…, s. 102.
32 E. Schwanke, „Specjalistyczny oddział dziecięcy”…, s. 80.
33 Por. J. Malczewski, Życie niewarte przeżycia…, s. 293–294.
34 M. Jaska, Dzieje Wojewódzkiego Szpitala…, s. 104.

więc istotnym centrum zbrodniczej działalności 
nazistów, ośrodkiem dużym i efektywnym. Cieka-
wym faktem jest, że najpóźniej od stycznia 1943 
roku w Tiegenhofie istniał także – obok oddziałów 
przeznaczonych dla dorosłych – „specjalistyczny 
oddział dziecięcy”, obejmujący takie regiony jak 
Gdańsk – Prusy Zachodnie, Okręg Sudecki i Kraj 
Warty35. Jego istnienie potwierdza tezę o znaczą-
cej roli szpitala w zbrodniczych planach nazistów, 
w szczególności zaś tych związanych z ziemiami 
wcielonymi. Niestety trudno ustalić dokładną liczbę 
osób zgładzonych w Tiegenhofie od roku 1941 do 
końca drugiej wojny światowej. Z opracowania 
Mariana Jaski wynika, że w tym okresie w szpitalu 
zginęło od 2385 do 2455 pacjentów36, jednak z uwagi 
na braki w dokumentacji, plany nazistów dotyczące 

35 E. Schwanke, „Specjalistyczny oddział dziecięcy”…, s. 83.
36 M. Jaska, Dzieje Wojewódzkiego Szpitala…, s. 101. Z czynio-

nych tu zestawień wynika, że w całym okresie okupacji hitle-
rowskiej zamordowano w „Dziekance” do 3656 pacjentów. Inne 
dane – przede wszystkim z uwagi na periodyzację morderstw 
na podopiecznych szpitala – przedstawia Tadeusz Janicki, 
który twierdzi, że „ogółem w [samych tylko – T.B.] egzekucjach, 
które trwały do 1943 roku, stracono 3586 osób”, T. Janicki, 
Gniezno podczas II wojny światowej, [w:] J. Dobosz (red.), 
Dzieje Gniezna, pierwszej stolicy Polski, Gniezno 2016, s. 613. 

2. Gmach administracyjny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
„Dziekanka” w Gnieźnie, przed nim skwer z popiersiem Aleksandra Piotrowskiego. Źródło: 

http://www.dziekanka.net/galeria.html#obrazki/ogolne/1.JPG (10.08.2017)
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tej placówki i znaczenie, jakie jej przypisywali37 – 
liczby te wydają się mocno zaniżone. 

Tak jak inne szpitale psychiatryczne w Niem-
czech i na terenach okupowanych, także „Dziekanka” 
stała się miejscem masowej eksterminacji ludności. 
Przyczyny morderstw dokonanych na polskich, ale 
także i niemieckich pacjentach były bardzo złożone. 
Nie ulega wątpliwości, że zbrodni tych nie dokonano 
– mimo iż pierwsza faza morderstw w Tiegenhofie 
praktycznie się z nią pokrywa – w ramach „Akcji 
T4”, gdyż ta nie odbywała się nigdy w Kraju Warty. 
Rozróżnienie to jednak – słuszne i istotne w perspek-
tywie historycznej – traci na znaczeniu, gdy weźmie 
się pod uwagę los pomordowanych pacjentów. 
Nazwy czy kryptonimy akcji pseudoeutanazyjnych 
wydają się mało istotne, tym bardziej że pobudki 
nazistów w przeprowadzaniu takich akcji nie były 
aż tak bardzo różne. Jak bowiem wskazuje Götz Aly, 
„podstawę ludobójstwa od samego początku stanowił 

37 E. Schwanke, „Specjalistyczny oddział dziecięcy”…, s. 82–85. 
Por. M. Fiebrandt, NS-Bevölkerungspolitik und Psychiatrie. Die 
Umfunktionierung der Heilanstalt Tiegenhof/Dziekanka zu einer 
„Vorbildlichen Heilanstalt für Deutsche” während der Deutschen 
Besatzungszeit 1939–1945, [w:] Medycyna na usługach..., s. 
205–216.

rachunek kosztów i zysków”38. W przypadku szpitala 
Tiegenhof chodziło o swoisty splot narodowoso-
cjalistycznej polityki zdrowotnej z nazistowskimi 
planami osadniczymi39. Obok (uzasadnianych także 
ekonomicznie) idei dotyczących higieny rasowej 
i polityki narodowościowej, morderstwa dokonywane 
w tej placówce uzasadnić można – jak pisze Gaweł 
– staraniami o przygotowanie „miejsca w szpitalach 
dla szkół SS, leczenia rannych i sanatoriów”40. Kraj 
Warty miał być bowiem według Arthura Greisera, 
namiestnika Rzeszy, okręgiem wzorcowym41. Tie-
genhof zaś pełnił w nim funkcję najważniejszego 
ośrodka pseudomedycznego. Założenia te bez 
wątpienia odcisnęły piętno na historii „Dziekanki”, 
która – mimo że działa jako duży szpital do dziś – 
nie odbudowała już swojej międzywojennej rangi 
i świetności zniweczonej przez nazistowskie morder-
stwa pseudoeutanazyjne.

38 G. Aly, Obciążeni…, s. 58.
39 E. Schwanke, „Specjalistyczny oddział dziecięcy”…, s. 79. 
40 R. Gaweł, Zakład Psychiatryczny w Dziekance…, s. 199.
41 E. Schwanke, „Specjalistyczny oddział dziecięcy”…, s. 79.

3. Pawilon nr 19, na którego piętrze mieści się szpitalne muzeum. Fot. Tomasz Błaszczyk
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Niesławna przeszłość, zapomniane ofiary. 
„Dziekanka” jako niewykorzystany walor tana-
toturystyczny

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego „Dziekanka”, 
mieszczący się przy ulicy Poznańskiej 15 w Gnieźnie, 
jest jednym z tych szpitali, które w latach drugiej 
wojny światowej działały jak obozy śmierci. Istniejąc 
po dzień dzisiejszy, ta licząca obecnie 31 oddzia-
łów42 placówka, przyjmująca średnio około tysiąca 
pacjentów rocznie43, nie zajmuje się już wyłącznie 
leczeniem chorób psychicznych. Niemniej ety-
kietka szpitala dla obłąkanych nadal funkcjonuje 
w świadomości społecznej mieszkańców Gniezna, 
w szczególności zaś w pejoratywnie określających 
„Dziekankę” narracjach potocznych. Odnoszą się 
one jednak do samego faktu, że z założenia placówka 
ta była dużym i swego czasu przodującym w Polsce 
szpitalem psychiatrycznym, nie zaś do wydarzeń 
związanych z okresem okupacji hitlerowskiej. 
Historie związane z prowadzoną w „Dziekance” 
nazistowską pseudoeutanazją pozostają do dziś 
w przestrzeni lokalnej Gniezna swoistym tabu. 

Nie oznacza to bynajmniej, że zagadnieniami 
dotyczącymi morderstw dokonanych w szpitalu Tie-

42 Zob. plan szpitala dostępny na stronie internetowej:  
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1TVUYPxF-
nyCfvyjXmtYTmoEgBFxs&ll=52.530006170668806%2C17.579
17113016356&z=18 (11.08.2017).

43 Informacje uzyskane z archiwów placówki.

genhof nie zainteresowali się naukowcy. Przeciwnie, 
temat pseudoeutanazji prowadzonej przez nazistów 
w Kraju Warty, w tym w szpitalu pod Gnieznem, 
jest dość dobrze opracowany. Szczególnie w ostat-
nim czasie ukazało się drukiem kilka istotnych prac 
omawiających dzieje „Dziekanki” pod okupacją 
hitlerowską44. Należy jednak wyraźnie oddzielić 
badania historyków i teoretyczne opracowania 
kulturoznawców (tzw. badania podstawowe) od 
ich – przede wszystkim pozanaukowej – populary-
zacji, społecznej znajomości, wdrażania i znaczenia 
– a więc od tego, co dzieje się w praktyce w sferze 
publicznej Gniezna: od sposobów kreowania lokal-
nych narracji historyczno-kulturowych, w tym także 
atrakcji turystycznych miasta i regionu. Te bowiem 
unikają historii szpitala i marginalizują jego walory 
(tanato)turystyczne. 

W dyskursie turystycznym przestrzeni 
historyczno-kulturowej Gniezna pamięć o pomor-
dowanych pacjentach „Dziekanki” pozostaje na 
uboczu45; dzieje szpitala z okresu okupacji hitle-

44 Z najnowszych opracowań zawierających omówienia kwestii 
dotyczących szpitala „Dziekanka” przede wszystkim należało-
by wymienić trzy publikacje naukowe o charakterze monogra-
ficznym: G. Gajewska i in., Bezużyteczni…; E. Schwanke, Die 
Landesheil- und Pflegeanstalt Tiegenhof. Die nationalsozialisti-
sche „Euthanasie” in Polen während des Zweiten Weltkrieges, 
Frankfurt am Main 2015; Medycyna na usługach…

45 Profil turystyczny Gniezna niemal od zawsze skupia się głównie 
na walorach Szlaku Piastowskiego. Gniezno z uporem – wyni-
kającym najpewniej z kompleksu (i jednocześnie swoistego 
sporu o historyczne pierwszeństwo) związanego z sąsiedz-

4. Ekspozycja szpitalnego muzeum poświęcona okre-
sowi okupacji hitlerowskiej. Fot. Tomasz Błaszczyk
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rowskiej funkcjonują jako mroczna ciekawostka 
raczej niż opracowane i eksploatowane turystycznie 
fakty. Nie stanowi to jednak niespodzianki, zważyw-
szy na ambiwalentne stanowisko samej placówki 
wobec jej własnej historii. Jak można wnioskować 
z jego skądinąd nieciekawej, bo w sposób przesta-
rzały zaprojektowanej strony internetowej46, szpital 
dumny jest z tego, że „oddziały szpitalne w więk-
szości przypadków umieszczone są w zabytkowych 
budynkach, […] zaadaptowanych do wymogów 
nowoczesnej medycyny. […] Szpital umiejsco-
wiony jest w przepięknej scenerii ponad stuletniego 

twem posiadającego zdecydowanie większy (także ekonomicz-
no-gospodarczy) potencjał Poznania – kreowane jest jako 
kolebka państwa polskiego i miasto królów. Nie ma w tym 
oczywiście nic złego, poza tym jednym faktem, że cała – 
nazwijmy to – „prusko-niemiecka” historia miasta pozostaje na 
niewielkim marginesie wyraźnie dominujących (choć także 
potrzebnych!) narracji o pierwszej stolicy Polski. Odnieść 
można wrażenie, że eksponowanie niemieckiego – skądinąd 
bardzo istotnego – wkładu w rozwój Gniezna stoi w zbyt dra-
stycznej sprzeczności z jego rolą jako kolebki polskości, w tym 
również z polską polityką historyczną. Trzeba jednak zauważyć, 
że w ciągu ostatnich kilku lat sytuacja ta wydaje się poprawiać: 
w lokalną przestrzeń wpisano narrację definiującą Gniezno jako 
miasto trzech kultur (polskiej, niemieckiej i żydowskiej), która 
odwołuje się do historii i kultury miasta sprzed wojen świato-
wych; podjęto także inicjatywy mające na celu ochronę i popu-
laryzację gnieźnieńskiej parowozowni, pochodzącej z XIX 
wieku. 

46 http://www.dziekanka.net/ (26.07.2017). Warto dodać, że 
w zakładce O szpitalu/Historia bardzo niewiele miejsca poświę-
cono dziejom szpitala pod okupacją hitlerowską.

parku”47 (fot. 2). Niewiele miejsca poświęca jednak 
ofiarom dokonanych w nim nazistowskich zbrodni 
pseudoeutanazyjnych. Pomordowanych pacjentów 
upamiętniają jedynie tablica umieszczona na ścianie 
znajdującego się w obrębie szpitala kościoła – do 
niedawna parafialnego (parafia przeniesiona została 
do nowej świątyni) – pod wezwaniem bł. Michała 
Kozala (fot. 8) oraz ekspozycja (fot. 4) w trudno 
dostępnym (wchodzi się po wcześniejszym umówie-
niu przez oddział szpitalny!), a zawierającym ciekawe 
eksponaty i dokumenty szpitalnym muzeum, 
mieszczącym się w pawilonie numer 19 (fot. 3)48. 
Z powyższych względów „Dziekanki” nie można 

47 http://www.dziekanka.net/oddzialy.html (26.07.2017).
48 Samo muzeum, powołane w 1994 r. – a więc w setną rocznicę 

działalności „Dziekanki” – z inicjatywy ówczesnego dyrektora, 
Mariana Jaski, nie jest poświęcone wyłącznie wydarzeniom 
z okresu drugiej wojny światowej. Zajmuje ono pierwsze piętro 
pawilonu nr 19 i obejmuje tematycznie niemal całą historię 
szpitala. W jego zbiorach znajdują się m.in. dokumenty funda-
cyjne placówki, elementy jej wyposażenia, akta osobowe pacjen-
tów, korespondencja pomiędzy rodzinami pacjentów a władzami 
szpitala (fot. 7) oraz prace plastyczne jego podopiecznych. 
Ekspozycja dotycząca morderstw pseudoeutanazyjnych jest 
niewielka, lecz istotna. Do najważniejszych jej elementów nale-
żą: księga ruchu chorych z lat 1934–1940 (fot. 5), trumna wielo-
krotnego użytku oraz tzw. czarny zeszyt, czyli Książka ewaku-
owanych w niewiadomym kierunku i przeniesionych (fot. 6), 
będąca wykonanym przez Sylwestra Foremskiego spisem 
pacjentów pomordowanych w „Dziekance” w pierwszej fazie 
prowadzonej tam pseudoeutanazji. Niestety te istotne histo-
rycznie eksponaty nie są ani właściwie zabezpieczone, ani 
należycie wypromowane. Por. J. Marian, Muzeum Szpitala 
„Dziekanka”, [w:] A. Mikos von Rohrscheidt (red.), 13 pomysłów 
na Gniezno i okolice, Gniezno 2016, s. 94.

5. Główna księga ruchu chorych „Dziekanki” z okresu od 25 stycz-
nia 1934 do 25 kwietnia 1940 roku. Księga odnotowuje między 
innymi pacjentów przyjętych do szpitala w czasie trwania pierw-
szej fazy morderstw (częściowo, ponieważ ta trwała do 1941 r.). Na 
ścianie widoczna czarno-biała fotografia tablicy upamiętniającej 
pomordowanych pacjentów, umieszczonej na ścianie przyszpital-
nego kościoła. Fot. Tomasz Błaszczyk
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nazwać miejscem pamięci, szpital ten nie znajduje 
się na mapie miejsc turystycznie istotnych dla Gnie-
zna i regionu. Historia nazistowskich morderstw 
dokonywanych w tej placówce na bezbronnych 
pacjentach jest, po pierwsze, niełatwa, bo trauma-
tyczna, po drugie zaś – niechlubna i z pewnością 
nie przynosi pozytywnego rozgłosu działającemu 
do dziś szpitalowi. Trudno jednak zrozumieć 
brak zaangażowania i zewnętrznej (wszak szpital, 
wraz z całym jego budżetem, służyć winien celom 
medycznym, nie zaś tym związanym z polityką 
historyczną, a tym bardziej z turystyką) opieki insty-
tucjonalnej nad historyczno-kulturowymi walorami 
szpitala. Z jednej strony przekłada się on na spo-
łeczną nieświadomość i postępujące wraz z upływem 
czasu zapomnienie o pomordowanych pacjentach, 
z drugiej zaś wpływa niekorzystnie na atrakcyjność 
turystyczną Gniezna.

„Dziekanka” nie interesuje mimo to wyłącz-
nie historyków i kulturoznawców tworzących 
teoretyczne opracowania faktów. Zaskakujące jest 
jednak,  że w sferze turystycznej praxis – w aspek-
tach mogących przynieść wymierne korzyści miastu 
i regionowi – owymi trudnymi, niechlubnymi 
i traumatycznymi kwestiami zajmują się nie specjali-

ści (zawodowi animatorzy turystyki, ale też złożone 
z ekspertów instytucje, organizacje czy stowarzy-
szenia), lecz pasjonaci działający hobbystycznie lub 
z poczucia obowiązku, najczęściej non profit, często 
bez wsparcia władz szpitala „Dziekanka” i miasta 
Gniezna49. Należą do nich (by wymienić dwie osoby 
najbliższe szpitalnemu muzeum oraz popularyza-

49 Czyniąc zadość faktom, trzeba także wspomnieć o projektach 
popularnonaukowych i przedsięwzięciach edukacyjnych, które 
w ostatnim czasie podejmowały zagadnienia związane z gnieź-
nieńską „Dziekanką”, takich jak zorganizowane w Instytucie 
Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie w 2014 r. konferencja 
i wystawa Ideowe, prawne i ekonomiczne aspekty Akcji T4 
w Kraju Warty czy przygotowany przez harcerki z 44. Drużyny 
Harcerek Starszych „Biała Róża” reportaż „A my nie chcemy 
uciekać stąd” – historia „Dziekanki”, YouTube, 7.06.2017, 
https://www.youtube.com/watch?v=bLa4RSeMFrM (8.08.2017). 
Tego typu aktywności pozostają jednak w sferze działań teore-
tycznych i jedynie w niewielkim stopniu przyczyniają się do 
praktycznego wykorzystania tanatoturystycznych walorów 
„Dziekanki”. Wydarzeniem, które zaadaptowało historyczny 
potencjał placówki w zbliżony do właściwego, acz nie skupiają-
cy się na jej walorach tanatoturystycznych sposób, był realizo-
wany przez Organizację Turystyczną „Szlak Piastowski” (sic!), 
Grupę Rekonstrukcji Historycznej „Dragoner” oraz 
Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei we wrześniu 
2016 r. projekt „XIX-wieczne Gniezno”, którego program obej-
mował wycieczkę do szpitalnego muzeum. Przedsięwzięcie, 
finansowane z budżetu obywatelskiego, nie ma jednak żadnych 

6. Książka ewakuowanych w niewiadomym kierunku i przeniesionych (tzw. czarny zeszyt), spis 
pacjentów „Dziekanki” pomordowanych w czasie pierwszej fazy „eutanazji”. Fot. Tomasz Błaszczyk
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tora tematu hitlerowskich morderstw dokonanych 
w „Dziekance”): Jadwiga Woźniak, która pracując 
w szpitalnej bibliotece i dbając o upamiętnienie 
historii placówki, ma pieczę nad istniejącym w niej 
muzeum; pracujący w szpitalu jako terapeuta Remi-
giusz Goździewiński, który udostępnia muzeum 
osobom zainteresowanym, oraz Karol Soberski, 
znany gnieźnieński pasjonat historii, autor słabej 
warsztatowo i niedopracowanej merytorycznie, ale 
bardzo cennej poznawczo parahistorycznej pracy 
dotyczącej zbrodni nazistowskich w „Dziekance”50, 
inicjator prac archeologicznych (prowadzonych 
przez pracowników Muzeum Martyrologicznego 
w Żabikowie) zakończonych odkryciem miejsc po 
masowych mogiłach oraz ufundowaniem w roku 
2010 obelisku poświęconego pacjentom „Dzie-
kanki” pochowanym w lasach nowaszyckich (fot. 9). 
Z uwagi zatem na niewielki stopień instytucjonal-
nego zainteresowania i wsparcia dla tych oddolnych 
(wyjąwszy powołanie i utrzymanie muzeum) 

gwarancji na wpisanie go na stałe do programu wydarzeń kul-
turalnych Gniezna. 

50 K. Soberski, Zapomniana zbrodnia. Mroczna tajemnica szpitala 
„Dziekanka”, Gniezno 2017.

inicjatyw – spowodowany zachowawczą 
postawą tak lokalnych władz, jak i zarządu szpitala – 
nie dziwi fakt, że tragiczne dzieje i związane z nimi 
walory szpitala „Dziekanka” pomijane są konse-
kwentnie w gnieźnieńskim profilu turystycznym. 

Taki stan rzeczy jawi się jako zaprzepaszczenie 
potencjału tanatoturystycznego Gniezna. Niewy-
korzystanie historyczno-kulturowych walorów 
szpitala „Dziekanka” jest błędem przede wszystkim 
dlatego, że pod względem właśnie turystycznym 
miejsca związane z drugą wojną światową i dzia-
łalnością nazistów, takie jak obóz koncentracyjny 
w Oświęcimiu, poznański Fort VII czy bunkry 
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, wywołują 
nadal, w każdym kolejnym pokoleniu, silne – mimo 
(a może właśnie dlatego) iż naznaczone już post- 
pamięcią – emocje i zainteresowanie. Takie miejsca 
dzięki zinstytucjonalizowanej opiece historyków, 
konserwatorów, archiwistów i przewodników funk-
cjonują jako doskonałe atrakcje tanatoturystyczne 
swoich regionów i są świetnymi przykła-
dami takiego zarządzania przestrzenią, które 
pozwala przekuć historyczno-kulturowy walor 
w turystyczną atrakcję, z zachowaniem pamięci 
o traumatycznych wydarzeniach drugiej wojny 

7. Korespondencja pomiędzy rodzinami 
pomordowanych pacjentów a pomordo-
wanych pacjentów a powojennymi  
władzami „Dziekanki”. 
Fot. Tomasz Błaszczyk



102

światowej oraz ich ofiarach51. Brak nad „Dziekanką” 
profesjonalnej opieki, która umożliwiłaby utworze-
nie na terenie szpitala miejsca pamięci, budzi tym 
poważniejsze zastanowienie. Z komunikatów lokal-
nych mediów oraz z wywiadów przeprowadzonych 
z gnieźnieńskimi przewodnikami wynika bowiem, 
że Gniezno przeżywa swoisty kryzys i potrzebuje 
nowych, niepowiązanych z ważnym, lecz – jak się 
wydaje – utartym już Szlakiem Piastowskim, atrak-
cji turystycznych. Portal gniezno24.com przytacza 
następującą wypowiedź: „żądamy utworzenia nowej 
atrakcji turystycznej, która ma szanse by Gnie-
zno wstało z kolan i było najciekawszą atrakcyjną 
turystycznie miejscowością [zachowano oryginalną 

51 Jak wskazałem w innym miejscu, jako przykład udanego połą-
czenia placówki medycznej z wyodrębnionym instytucjonalnie 
muzeum może posłużyć gnieźnieńskiej „Dziekance” szpital 
Vitos Hadamar gemeinnützige GmbH w Hadamarze (Hesja, 
Niemcy). W lecznicy tej na jeszcze większą skalę realizowano 
program pseudoeutanazji chorych psychicznie i – podobnie jak 
„Dziekanka” – funkcjonuje ona jako szpital do dziś. 
Wyodrębniono z niej historycznie istotne pomieszczenia 
i powołano specjalną instytucję Gedenkstätte Hadamar, dbają-
cą o historyczno-kulturowe walory placówki. Zob. T. Błaszczyk, 
Zapoznane ofiary nazistów…, s. 84–95.

pisownię – T.B.]”52. Choć dotyczy ona wymownego 
zainteresowania pochodzącymi z czasów drugiej 
wojny światowej schronami przeciwlotniczymi53, 
odkrytymi pod gnieźnieńskim targowiskiem i ryn-
kiem (2013 i 2014), obrazuje ogólniejszy problem 
i prezentuje potrzebę zaistnienia w Gnieźnie 
turystycznych innowacji, do jakich z całą pewnością 
należałaby posiadająca znaczące walory tanatotury-
styczne „Dziekanka”.

Zarówno książkowe, jak i internetowe prze-
wodniki po Gnieźnie oraz wydawane przez lokalne 
władze biuletyny informacyjne czy dostępne online 
oferty przewodnickie w większości konsekwentnie 

52 R. Wichniewicz, Jaka decyzja w sprawie schronu?, gniezno24.
com, 12.08.2014, http://gniezno24.com/aktualnosci/item/ 
2353-jaka-decyzja-w-sprawie-schronu (20.07.2017).

53 Wzmożone dyskusje o walorach turystycznych tych schronów, 
pomimo istnienia legendy miejskiej o podziemnych korytarzach 
łączących wiele budynków Starego Miasta, nie przyniosły 
praktycznych korzyści dla sfery turystycznej Gniezna. Zob.  
I. Budzyńska, Schron pod targowiskiem łączy się tunelami 
z innymi miejscami?, Naszemiasto.pl, 22.03.2013, http://gnie-
zno.naszemiasto.pl/artykul/schron-pod-targowiskiem-laczy-sie-
-tunelami-z-innymi,1784134,art,t,id,tm.html (27.07.2017); 
Schrony już tylko na fotografiach, TV Gniezno, 10.05.2013, 
http://tv.gniezno.pl/artykuly/czytaj/1820/schrony_juz_tylko_na_
fotografiach.html (27.07.2017).

8. Tablica ku czci pacjentów i pracowników pomordo-
wanych przez hitlerowców w „Dziekance” 
w latach 1939–1945. Fot. Tomasz Błaszczyk
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9. Obelisk w lasach nowaszyckich ufundowany w miej-
scu masowego pochówku pomordowanych przez 

hitlerowców pacjentów „Dziekanki”.  
Źródło: http://www.piastowskakorona.pl

pomijają walory turystyczne szpitala „Dziekanka”, 
uparcie skupiając się na atrakcjach związanych ze 
Szlakiem Piastowskim i początkami polskiej pań-
stwowości. Wyjątek stanowią tu trzy pozycje:  
13 pomysłów na Gniezno. Przewodnik tematyczny 
dla turystów (2016), wydany przez powiat Gniezno 
folder Ciekawostki oraz wydany przez miasto Gnie-
zno folder Gniezno – pierwsza stolica Polski  
(w którym jednak informacje o istnieniu w „Dzie-
kance” muzeum ograniczają się do oznaczenia 
punktu na zbiorczej mapie obiektów turystycznych 
Gniezna – fot. 1). Posiadająca zarówno wspaniałą 
(jeśli chodzi o okres międzywojenny), jak i tragiczną 
(bo zamykającą się w pojęciu hitlerowskiego ludobój-
stwa) przeszłość „Dziekanka” nie jest zatem należycie 
promowana, a jej istnienie i walory turystyczne spro-
wadzane są do turystycznej ciekawostki54. 

Zagadnienia związane z zagładą pacjentów 
„Dziekanki” w latach hitlerowskiej okupacji pozo-
stają więc na marginesie gnieźnieńskich narracji 
historycznych i turystycznych. Najwyraźniej nie 

54 O tym, że muzeum w „Dziekance” pozostaje poza turystycz-
nym profilem Gniezna, świadczy najdobitniej fakt, iż nie jest 
w żaden sposób prowadzona ewidencja osób muzeum to 
odwiedzających. Natomiast udostępniona dla potencjalnych 
turystów księga pamiątkowa zawiera bardzo niewiele wpisów. 
Choć utrzymane są pozory przygotowania na gości zagranicz-
nych (udostępniony jest pisemny opis muzeum w języku nie-
mieckim), bez odpowiedniej promocji i inwestycji finansowych 
zainteresowanie turystów i odwiedzających Gniezno historią 
szpitala oraz znajdującym się w nim muzeum wydaje się nie-
możliwe. 

znajdują one uznania w oczach lokalnych władz. 
Bez instytucjonalnego, niejako „odgórnego” wspar-
cia rzetelne badania i opracowania naukowców 
nie przemienią „Dziekanki” ani w miejsce pamięci 
(co wydawałoby się priorytetem, w szczególności 
w kontekście polskich narracji o zbrodniach drugiej 
wojny światowej), ani w atrakcję turystyczną (która 
mogłaby być, w zależności od stopnia zaangażo-
wania i promocji, następstwem powołania takiego 
miejsca pamięci i oferując coś nowego, sprofilowa-
nego tanatoturystycznie i współcześnie popularnego, 
z pewnością wyrwałaby Gniezno ze swego rodzaju 
turystycznego impasu, stereotypu czy kompleksu). 
Stać się to może tylko dzięki dobremu zarządzaniu, 
właściwie prowadzonej polityce historycznej i edu-
kacji regionalnej, które pozwolą zatrzymać lokalną 
praktykę wyparcia i wstydu. Potrzebne są oczy-
wiście niemałe zasoby finansowe i porozumienie 
pomiędzy władzami miasta i szpitala, a także wola 
i zaangażowanie obu podmiotów. Jeśli z „Dziekanki” 
nie zniknie potoczna etykietka mrocznego „psychia-
tryka”, nimb tajemniczości i strachu, owo lokalne 
tabu – ofiary dokonanych w szpitalu nazistowskich 
zbrodni pozostaną zapomniane, a „Dziekanka” 
będzie już zawsze tylko niewykorzystanym cennym 
walorem tanatoturystycznym. |
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