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Wstęp 

Autorzy publikujący swoje artykuły w VII tomie Poznańskich Zeszytów Hu 
manistycznych wywodzą  się  z  dwóch miast:  z  Poznania  (UAM  i Uniwersytet 
Medyczny im. K.Marcinkowskiego) i z Konina (Wyższa Szkoła Humanistyczno – 
Ekonomiczna w Łodzi). 

Pierwszy tekst autorstwa dr Tomasza Paluszyńskiego podnosi istotne kwestie 
dotyczące przyszłości  naszego kontynentu.  Stawiane  tu  są pytania  podstawowe 
dotyczące  fundamentów Europy,  zagrożeń przed  którymi  aktualnie  stoi. Dr To 
masz Paluszyński nie  zapomina  też o problemie  społeczeństwa obywatelskiego, 
które realizuje zasady solidaryzmu społecznego a  tym samym spełnia koncepcję 
społeczeństwa wspólnotowego. 

Adam Czabański podejmuje w swoim artykule problem rozmiarów zjawiska 
niepełnosprawności w podregionie konińskim. Analizuje te dane w świetle danych 
z Narodowego Spisu Powszechnego z roku 2002. 

Magister Katarzyna Jacolik podnosi kwestię klonowania człowieka i jego wpły 
wu na kwestię rodzicielstwa. 

Interesujące kwestie podejmuje ks. dr hab. Leszek Wilczyński przedstawiając w ni 
niejszym tomie trzy teksty: pierwszy opisujący martyrologię duchowieństwa polskiego 
ziemi wolsztyńskiej, drugi poświęcony postaci błogosławionego Narcyza Putza, który 
w  latach 1920  – 1925  był  proboszczem parafii Najświętszego  Serca Pana  Jezusa 
w Bydgoszczy i trzeci omawiający dzieje kościelnej działalności charytatywnej w Wiel 
kopolsce pod zaborem pruskim. Artykuły te warte są podkreślenia, ponieważ traktują 
o nietuzinkowych ludziach podejmujących nietuzinkowe działania. Opisywani duchowni, 
bracia i siostry zakonne swoim życiem, a w wielu wypadkach także heroiczną śmier 
cią pokazywali ludziom czym jest tak naprawdę autorytet. Pokazywali jak można w trud 
nych czasach budować wartości nieśmiertelne: ludzką solidarność, ofiarność absolutną, 
odwagę, honor oraz umiłowanie Boga i Ojczyzny. 

Dr Piotr Gołdyn napisał artykuł na temat prewencyjno – edukacyjnej działalno 
ści Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami  i Dziećmi w latach 1923 – 
1939. Autor porusza zagadnienie nieznane szerszemu czytelnikowi. Wskazuje na 
cenne inicjatywy zmierzające do likwidacji prostytucji w Polsce w okresie II RP. 

W ostatnim artykule magister Łukasz Prysiński opisuje przewagi konkurencyj 
ne będące głównym czynnikiem rozwoju gospodarczego regionów przemysłowych. 

VII tom Poznańskich Zeszytów Humanistycznych zawiera także recenzję pra 
cy zbiorowej na temat wojny w Dubrowniku. Jest to analiza zawartości cennego 
kompendium wiedzy o dramacie oblężonego zabytkowego miasta. Drugą jest re 
cenzja książki Bogusława Dybasia poświęconej dziejom sejmiku piltyńskiego dzia 
łającego w enklawie przedrozbiorowej Rzeczypospolitej na obszarze Kurlandii.
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Niniejszy tom PZH nie grzeszy dużą objętością, ale mnogość podejmowanych 
zagadnień powinna zainteresować niejednego czytelnika. 

Adam Czabański
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Tomasz  Paluszyński 
(Poznań) 

Jaka Europa? 
(fundamenty, obywatelskość, zagrożenia) 

Niniejszy krótki tekst jest niejako nawiązaniem do mojego artykułu „Czy islami 
zacja?” zamieszczonego w numerze III Poznańskich Zeszytów Humanistycznych. 
Aczkolwiek zawarte w nim przemyślenia mogą i odnoszą się nie tylko do problemu 
możliwej islamizacji kontynentu europejskiego, jest ona jednym z istotnych czynni 
ków do jakich poniższe rozważania także mają zastosowanie. 

Fakt, iż w niektórych krajach europejskich, jak na przykład w Szkocji, prawa 
wyborcze zyskują nie obywatele państwa lecz aktualnie pracujący w nich, a więc 
płacący podatki podatnicy – także migranci, świadczy iż mamy w tym przypadku 
do  czynienia  z  całkowitym  już  odchodzeniem  od  państw  narodowych  na  rzecz 
obywatelskich. Przy czym przez obywatelstwo rozumie  się  tu  stosunek do pań 
stwasystemu wyrażany świadczeniami na jego rzecz i świadczeniobiorstwem ze 
strony  państwa. Relacja  na  linii  obywatelpaństwo  staje  się  swoistym  układem 
biznesowym, w których marginalizacji, jeśli nie całkowitemu zniesieniu ulegają tra 
dycyjne stosunki: etniczne, kulturowe, religijne. Sfery przynależności narodowej, 
językowej, kulturowej, religijnej, zasiedziałości czy tradycjonalizmu schodzą na plan 
dalszy ustępując  formowaniu społeczeństwa multietnicznego, multikulturalnego, 
multireligijnego.  Społeczeństwa  spajanego  jedynie  uznawaniem  określonych  de 
mokratycznych reguł prawa i wolnorynkowej ekonomiki będących jej systemowy 
mi fundamentami. Dzięki takiemu podejściu różnice między ludźmi stają się już nie 
źródłem poczucia zagrożenia innością lecz czynnikiem rozwijającym i wzbogacają 
cym poprzez możność skonfrontowania z tą innością i wyłuskania z tej konfrontacji 
optymalnych rozwiązań. I system ten jest kreatywny, rozwojowy i perspektywicz 
ny, jednak pod warunkiem, iż wszyscy, także owi napływowi „inni” uczestnicy tej 
gry, gotowi są uczestniczyć w niej w oparciu o określające go reguły demokracji 
i wolnego rynku. Problem w tym,  iż –  jak  się wydaje – Europa nie dorobiła się 
jeszcze mechanizmów obronnych  i zaradczych przeciw działaniom tych spośród 
„innych”, którzy serwowaną im, opartą na fundamencie tolerancji, ofertę zechcie 
liby wykorzystać dla zdominowania Europy przez siebie i ostatecznie narzucenia 
jej własnych zasad sprzecznych z obecnie przyjętymi regułami, dyskryminując obec 
nych piewców europejskiej wolności. 

Wydaje się zatem,  iż współcześnie najpoważniejszym zagrożeniem dla tożsa 
mości Europy, przynajmniej  jej zunifikowanej części, nie są fluktuacje etniczne,
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religijne czy demograficzne, lecz wypływająca z obecnej otwartości, możliwa w przy 
szłości, jej deobywatelizacja. Otwartości prowadzącej do wchłaniania etnicznych, 
kulturowych  i  religijnych pierwiastków  napływowych,  co  dokonuje  się  kosztem 
zarzucanych w imię tolerancji i ubogacania analogicznych własnych. Deobywate 
lizacji dokonującej się poprzez narzucenie po zdominowaniu „łacińskiej Europy” 
przez przybyszy nie chcących zaakceptować jej systemowych fundamentów, wła 
snych  reguł mogących  godzić w  podstawowe wolności  (zdobycze)  europejskie. 
Reguł zmieniających w ogóle europejską tożsamość, już nie tylko etniczną, kultu 
rową, religijną (co w szybkim tempie dokonuje się na naszych oczach) lecz także 
tę fundamentalną – obywatelską. I skuteczną zaporą przed tego rodzaju niebezpie 
czeństwem nie jest bynajmniej egzekwowanie aktualnych zasad prawnych. Osta 
tecznie  bowiem  nowa  antyobywatelska  większość,  zarówno  proweniencji 
pozaeuropejskiej, jak i uciekających z dowolnego powodu (brak zrozumienia rze 
czywistości, trudności życiowych, itd.) migrantów wewnętrznych może te reguły 
zacząć zmieniać w kierunku, w jakim dzisiejsza Europa zmierzać nie zamierza. 
Proces deobywatelizacji państwa przez obywatelimigrantów wewnętrznych miał 
już  wszak  w Europie miejsce w  okresie międzywojennym w  państwach  faszy 
stowskich oraz komunistycznych. Obecnie rozwiązaniem wydaje się jedynie sku 
teczny  proces  edukacyjny  skłaniający  owych  „innych” migrantów  nie  tylko  do 
asymilacji funkcjonalnej, jak ma to miejsce dotąd, lecz także identyfikacji mentalnej 
z istniejącymi regułami. Alternatywą jest nawrót do zniewolenia, jakkolwiek by je 
rozumieć. 

Jakaż perspektywa rysuje się przed Europą obecnie? Z jednej strony relatywi 
zacja wartości przekształciła się w ich kryzys. Zaszła w tej mierze swoista zależ 
ność: relatywizacja jako konsekwencja specyficznie rozumianej postoświeceniowej 
tolerancji. Z drugiej strony: dokonanie w imię idei państwa światopoglądowo neu 
tralnego świadomego wyboru sekularyzacji rozumianej jako samoodcinanie się od 
chrześcijańskich fundamentów współczesnej Europy, zamiast jej spodziewaną (za 
kładaną?, oczekiwaną?) definitywną laicyzacją, owocuje postępującą islamizacją 
kontynentu, szczególnie dostrzegalną w tych jego regionach gdzie wymienione ten 
dencje postąpiły jak się wydaje najdalej. 

Abstr act 

This text is dedicated to the relationship between a progressive relativization of 
values  in Europe,  and noticeable denaturalization of  the  continent.  It  should be 
pointed out, that instead of laicization, this has the effect of muslimization. It is also 
pointed out that the dangers rising from relativization and tolerance (which is the 
basis  for  the free citizen's  society), and  the  lack of defence mechanisms against 
the forces, could destroy this freedom, in the name of their own values.
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Adam Czabański 
(Poznań) 

Zakres zjawiska niepełnosprawności w podregionie 
konińskim w świetle danych 

z Narodowego Spisu Powszechnego 2002 

Wprowadzenie 

Informacje  o  niepełnosprawności  przedstawione w Narodowym  Spisie  Po 
wszechnym  z  2002  roku  bazowały  na  subiektywnych  ocenach własnego  stanu 
zdrowia respondentów. Warto zatem odnieść się do „obiektywnych” definicji nie 
pełnosprawności. 

Jak  zauważa B.Tobiasz – Adamczyk  odnosząc  się do  kwestii  definicyjnych, 
koncepcja procesu  niepełnosprawności  zakłada  jego wieloetapowość  i wielowy 
miarowość 1 . 

Zdaniem M.Weissa osoba jest niepełnosprawna wówczas, gdy następuje ogra 
niczenie wykonania podstawowych czynności życia codziennego w zakresie: 
–  osobistej higieny i odżywiania się, 
–  poruszania się (sprawności ruchowej), 
–  zdobycia zawodu i uzyskania środków na utrzymanie się, 
–  nawiązywania trwałych więzi i kontaktów z innymi ludźmi, 
–  zdolności uczenia się, 
–  rekreacji i wypoczynku 2 

Z.Woźniak przejawy niepełnosprawności dostrzega w ograniczeniu lokomocji, 
ograniczeniu w samoobsłudze, zaburzeniach orientacji i komunikowania się, zabu 
rzeniach snu, ograniczeniach w rolach społecznych 3 . 

Jak z kolei twierdzi A.Hulek osoby niepełnosprawne to te, u których występuje 
naruszenie sprawności i funkcji w stopniu wyraźnie utrudniającym wykonywanie 
takich czynności jak: pobieranie nauki w normalnej szkole, prowadzenie normalne 
go trybu życia, wykonywanie pracy zawodowej, uczestniczenie w życiu społecz 
nym 4 . 

1  Tobiasz Adamczyk B., Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Wydawnictwo Uniwer 
sytetu Jagiellońskiego, Krakow 2000, s. 199. 

2  Ibidem, s. 201 – 202. 
3  Woźniak Z., Socjomedyczne aspekty funkcjonowania rodziny, Poznań 1990, s. 7475. 
4  Tobiasz – Adamczyk B., op.cit., s. 202.
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Na wzrastającą liczbę osób niepełnosprawnych w społeczeństwie mają wpływ 
następujące czynniki: 
–  rozwój przemysłu i w związku z tym wzrost ryzyka wypadków przy pracy oraz 

chorób zawodowych (do niedawna czynnik ten z pewnością dominował w sil 
nie zindustrializowanym podregionie konińskim), 

–  wzrost tempa rozwoju motoryzacji, którego efektem ubocznym są  liczne wy 
padki drogowe, 

–  dominowanie schorzeń przewlekłych w ogólnej strukturze chorób, 
–  przedłużenie się trwania życia ludzkiego i związany z tym trend przyrostu liczby 

osób starszych z różnego rodzaju niedomaganiami 5 . 
Na ten ostatni czynnik zwraca szczególną uwagę Z.Woźniak pisząc, że: „w ostat 

nim pięćdziesięcioleciu dodanych zostało 20 lat do przeciętnego trwania ludzkiego 
życia” 6 . 

Na Ziemi żyje obecnie 580 milionów ludzi, którzy ukończyli 60 rok życia, nato 
miast według prognoz, za 25 lat liczba ludzi starych wzrośnie do 1 miliarda. Pro 
blem wzrostu  liczby  ludzi  starszych  obecny  jest  także  w  Polsce.  Struktura 
demograficzna  uległa  tu  także  poważnym przemianom  i  co  szósty mieszkaniec 
naszego kraju ma przynajmniej 60 lat 7 . 

Wiele osób w tym wieku posiada dysfunkcje utrudniające samodzielne funkcjo 
nowanie. Na  uwagę  zasługują badania  Z.Woźniaka w  aglomeracji  poznańskiej. 
Z analizy zebranego materiału empirycznego wynika, że niepełnosprawność: 
a)  jest bardziej rozpowszechniona wśród kobiet niż wśród mężczyzn i ogranicze 

nie sprawności częściej dotyczy sfery lokomocyjnej niż samoobsługowej, 
b)  nasila się z wiekiem, 
c)  niezwykle rzadko ma swój początek po przekroczeniu sześćdziesiątki a jej zwia 

stuny pojawiają się już między 35 – 39 rokiem życia, 
d)  występuje  znacznie  częściej wśród  rozwiedzionych  oraz  osób  pozostających 

w stanie wdowieństwa, 
e)  częściej jest reprezentowana wśród osób o najniższym statusie wykształcenia. 

Ustalono, że  im niższy jest status wykształcenia, tym silniej ograniczona jest 
lokomocja i orientacja w otoczeniu 8 . 
Analizy zjawiska niepełnosprawności w Polsce potwierdzają doniosłe znacze 

nie rodziny stanowiącej najważniejsze miejsce schronienia, opieki i pomocy zwłaszcza 
dla młodych inwalidów ze schorzeniami narządu ruchu. Tak więc i w Koninie i w ca 
łym podregionie konińskim zdecydowana większość osób niepełnosprawnych żyje 
w rodzinach i tylko nieliczni trafiają pod opiekę instytucji. 

5  Ibidem. 
6  Woźniak Z., Pokłosie Międzynarodowego Roku Seniora ’99 wyzwaniem dla polityków i zobo 

wiązaniem społeczeństwa wobec  najstarszego pokolenia, w: Profile  starości, Wydawnictwo 
Miejskie, Poznań 2000, s. 12. 

7  Ibidem. 
8  Woźniak Z., 1990, Socjomedyczne ..., op. cit., s. 73. 
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Jak zauważa M.Sokołowska problemy związane z pielęgnacją osoby niepełno 
sprawnej mogą być czasem tak poważne, że rodzina nie jest w stanie sama podo 
łać 9 . Potrzebne jest wówczas wsparcie zwłaszcza organizacji pozarządowych. 

Stan przystosowania instytucji pomocy społecznej w poszczególnych 
gminach podregiony konińskiego do korzystania z nich przez osoby 
niepełnosprawne (stan na rok 1999) 10 

Na trzy  lata przed Narodowym Spisem Powszechnym w poszczególnych  in 
stytucjach pomocy społecznej podregionu konińskiego stwierdzono: 

Dom Pomocy Społecznej,  ul. Południowa w Koninie wykazywał dostępność 
pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych: 
–  szerokie drzwi 
–  podjazdy dla wózków 
–  winda dla niepełnosprawnych 
–  toaleta dla niepełnosprawnych 

Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. 11 Listopada w Koninie posiadał toaletę 
dla osób niepełnosprawnych. 

Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Zagórowska w Koninie wyposażony był 
w szerokie drzwi, podjazdy dla wózków oraz w toaletę dla niepełnosprawnych. 

Pogotowie Opiekuńcze, ul. Okólna w Koninie nie było przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych. 

W powiecie ziemskim konińskim zaobserwowano, że w Domu Pomocy Spo 
łecznej w  Ślesinie,  ul. Kościelna,  placówka  jest wyposażona w  szerokie  drzwi, 
podjazdy dla wózków, windę dla niepełnosprawnych (w budynku biurowym) oraz 
w toaletę dla niepełnosprawnych. 

Z kolei Rodzinny Dom Dziecka w Grodźcu na ul. Łąkowej nie był przystoso 
wany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W powiecie kolskim stwierdzono, że w Domu Pomocy Społecznej w Kole, ul. 
Blizna znajdowały się wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (szero 
kie drzwi, podjazdy dla wózków, winda dla niepełnosprawnych i toaleta dla niepeł 
nosprawnych).  Podobnie  wyposażony  jest  Dom  Pomocy  Społecznej  z  ul. 
Poniatowskiego w Kole. 

Środowiskowy Dom  Samopomocy w Dąbiu  (ul.  E.Plater)  wyposażony  był 
w podjazdy dla wózków, szerokie drzwi i toaletę dla niepełnosprawnych. 

W powiecie słupeckim w miejscowości Skubarczewo w Domu Pomocy Spo 
łecznej  znajdowało  się  pełne wyposażenie dla potrzeb  osób niepełnosprawnych. 

9  Sokołowska M., Socjologia medycyny. PZWL, Warszawa 1986, s. 200. 
10  Na podstawie: Informator pomocy społecznej województwa wielkopolskiego, Poznań 2000, s. 68 

86, 188192, 211218. 
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Także Dom Pomocy  Społecznej w miejscowości  Zagórów mógł  się  poszczycić 
pełną dostępnością pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. Stosunkowo dobra 
sytuacja była też w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie (podjazdy dla wóz 
ków, szerokie drzwi, toaleta dla niepełnosprawnych). 

Najtrudniejsza  sytuacja  panowała w  powiecie  tureckim. Na cztery  placówki 
w dwóch w ogóle nie było przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (w Domu 
Dziecka ul.Konińska w Turku i w Domu Dziecka w Tuliszkowie). Zarówno Dom 
Pomocy Społecznej w Dobrej,  jak i Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku 
były dobrze przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Skala zjawiska niepełnosprawności w podregionie konińskim w roku 2002 

Badania nad zjawiskiem niepełnosprawności ukazują postępujący wzrost zja 
wiska. Zgodnie z ustaleniami Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku stwier 
dzono, że w Polsce 5 456,7 tyś. ludzi uznaje siebie za osoby niepełnosprawne, to 
stanowi 14,3% całej populacji. Natomiast w województwie wielkopolskim (do któ 
rego należy również podregion koniński) jako osoby niepełnosprawne określiło się 
525,1 tyś. mieszkańców, co stanowiło 15,7% populacji. Tak więc co szósty miesz 
kaniec Wielkopolski był osobą niepełnosprawną 11 . 

Największe natężenie zjawiska niepełnosprawności odnotowano w wojewódz 
twie  lubelskim (18,5%) zwłaszcza wśród kobiet na wsi  (21,8%), natomiast naj 
mniejsze w województwie opolskim (10%), a wśród mieszkańców wsi 9,8%. We 
wszystkich województwach wśród osób niepełnosprawnych przeważały kobiety, 
i to zarówno w miastach, jak i na wsi 12 . 

Według danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku 
w samym tylko Koninie liczącym 82 353 ludności 13  10 229 (12,42%) określało 
siebie  jako osoby niepełnosprawne. W stolicy podregionu 2 129 niepełnospraw 
nych było samotnych. Na tą grupę mieszkańców powinny skierować szczególną 
pomoc służby z zakresu pomocy społecznej Konina. Są to osoby na co dzień samo 
dzielnie borykające się z problemem niepełnosprawności, wyizolowane i zapewne 
bardzo często zaniedbane. 

Na podstawie zebranych podczas Spisu danych skonstatowano, że w Koninie 
funkcjonują 6 584 rodziny z co najmniej  jedną osobą niepełnosprawną. W tych 
rodzinach przebywa 8 100 niepełnosprawnych. Ogółem  rodziny  te zrzeszają 18 
920 osób, a  to oznacza, że w Koninie niemal co czwarty mieszkaniec (22,97%) 

11  Osoby niepełnosprawne 2002. Województwo wielkopolskie, Urząd Statystyczny, Poznań 2004, 
s. 19. 

12  Ibidem, s. 20. 
13  Podstawowe  informacje  ze spisów powszechnych 2002. Miasto na  prawach powiatu Konin, 

Urząd Statystyczny, Poznań 2003, s. 12. 
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żyje w  rodzinie  z  osobami  niepełnosprawnymi.  Ludność  tego miasta ma  zatem 
wiedzę z autopsji na tematy dotyczące problematyki niepełnosprawności. 

Wyróżniono trzy kategorie gospodarstw domowych, w których żyły osoby nie 
pełnosprawne: 
1.  Małżeństwa i partnerzy z dziećmi: 2 367 gospodarstw z 3 004 niepełnospraw 

nymi 
2.  Małżeństwa i partnerzy z dziećmi: 3 170 gospodarstw z 3 897 niepełnospraw 

nymi 
3.  Samotne matki i ojcowie z dziećmi: 1 047 gospodarstw z 1 199 niepełnospraw 

nymi 
Ogółem w Koninie zarejestrowano podczas Spisu 1 430 dzieci niepełnosprawnych 

946 z nich funkcjonowało w rodzinach pełnych (504 plasowało się w grupie wiekowej 
0 – 15 lat i 442 w grupie wiekowej 16 lat i więcej). W rodzinach samotnych matek i 
ojców z dziećmi żyło 484 dzieci niepełnosprawnych (156 plasowało się w grupie wie 
kowej 0 – 15 lat, natomiast pozostałych 328 w grupie 16 lat i więcej) 14 . 

Skala problemu jest więc duża. Jak pisze K.Gawin jednym z najistotniejszych 
problemów pomocy społecznej jest pomoc rodzinom wychowującym dziecko nie 
pełnosprawne. W wyniku rozwijającej się niepełnosprawności dziecka pojawia się 
w rodzinach konieczność dodatkowych wydatków związanych z leczeniem, stoso 
waniem  odpowiedniej  diety  żywieniowej. Ograniczeniu  ulega  także  aktywność 
zawodowa rodziców. Poza  tym koncentracja na czynnościach wobec osoby nie 
pełnosprawnej znacznie ogranicza wiele czynności codziennego życia. Zminimali 
zowanie  tych  negatywnych  dla  struktury  rodziny  procesów  wiąże  się 
z zaangażowaniem w konkretną pomoc dla tych rodzin instytucji pomocy społecz 
nej 15 .

Z badań przeprowadzonych w województwie poznańskim wynika, że  trudnej 
sytuacji materialnej rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym towarzyszyły problemy 
w zabezpieczeniu stałej specjalistycznej pomocy lekarskiej i rehabilitacyjnej oraz 
w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny. Niekiedy objawiała się bezradność człon 
ków rodziny w której żyło dziecko niepełnosprawne, wynikająca z braku wiedzy 
jak pielęgnować dziecko niepełnosprawne i jak prowadzić jego rehabilitację. Sami 
pracownicy socjalni byli przeciążeni w tej pracy i jak wyraża to K.Gawin: „Nasu 
wa się więc pytanie, czy pracownik socjalny jest w stanie poradzić sobie z proble 
mem niepełnosprawności dzieci, klientów pomocy społecznej, jeśli na terenie gminy 
nie funkcjonują instytucje oferujące różnorodne świadczenia socjalne, jeśli nie ma 
innych instytucji wspierających jego działania 16 . 

14  Ibidem, s. 28. 
15  Gawin K., Dzieci niepełnosprawne w rodzinach klientów pomocy społecznej w 1995 roku w wo 

jewództwie poznańskim, w: Strategia 2010, Sielinko 1998, s. 99; Leszkowicz – Baczyńska Ż., 
Wybrane aspekty orientacji ojców z dzieckiem upośledzonym umysłowo na role rodzinne i zawo 
dowe, w: Roczniki Socjologii Rodziny, Poznań 1998, s. 289298. 

16  Ibidem, s. 101. 

Zakres  zjawiska niepełnosprawności  w podregionie  konińskim...



14 

Na  uwagę  zasługują  ponadto  szczegółowe  dane  dotyczące  zakresu  zjawiska 
niepełnosprawności na poszczególnych obszarach podregionu konińskiego. Przed 
stawione to zostało w tabeli nr 1: 

Tabela nr 1: Liczba osób niepełnosprawnych w poszczególnych powiatach podre 
gionu konińskiego 

Ogółem  Mężczyźni  Kobiety 

Podr egion  koniński  56 269  26 722  29 547 

Osoby dorosłe  53 540  25 185  28 355 

Dzieci od 0 – 15 lat  2 729  1 537  1 192 

Powiat  Kolski  13 157  6 335  6 822 

Powiat Koniński  14 584  6 976  7 608 

Powiat  Słupecki  8 820  4 308  4 512 

Powiat  Turecki  9 479  4 492  4 987 

Miasto  Konin  10 229  4 611  5 618 

Źródło: Na  podstawie danych GUS 

Z badań wynika,  że  zjawisko  niepełnosprawności  największe  było  liczbowo 
w powiecie ziemskim konińskim. 

Przedstawienia wymaga  także  skala zjawiska w środowiskach miejskich  i wiej 
skich podregionu konińskiego. W miastach funkcjonowało ogółem 10 472 niepełno 
sprawnych mężczyzn i 12 196 niepełnosprawnych kobiet. Z kolei w środowisku wiejskim 
żyło 16 250 niepełnosprawnych mężczyzn oraz 17 351 niepełnosprawnych kobiet. 

Szczegółowe dane prezentuje tabela nr 2: 

Tabela nr 2: Liczba osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału na miej 
sce zamieszkania i płeć w poszczególnych powiatach podregionu konińskiego 

Powiat  Miasto  Mężczyźn i  Kobiety  Wieś  Mężczyźn i  Kobiety 

Powiat  Kolski  4 524  2 112  2 412  8 633  4 223  4 410 

Powiat Koniński  1 703  805  898  12 881  6 171  6 710 

Powiat  Słupecki  2 531  1 243  1 288  6 289  3 065  3 224 

Powiat  Turecki  3 681  1 701  1 980  5 798  2 791  3 007 

Miasto  Konin  10 229  4 611  5 618       

Źródło: Na  podstawie danych GUS 

Adam Czabański
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Badania przeprowadzone w ramach Spisu dostarczyły także danych na temat 
liczby dzieci niepełnosprawnych w podregionie konińskim. Z jednych badań wyli 
czono, że takich dzieci jest 2 729 w innych ich liczbę ustalono na poziomie 2 844 
(różnica 115 dzieci). W miastach żyło 1 373 dzieci niepełnosprawne (w tym 789 
chłopców i 584 dziewczynki w przedziale wiekowym od 0 do 15  lat), natomiast 
w środowisku wiejskim  funkcjonowało  1 471 dzieci niepełnosprawnych  (w  tym 
826 chłopców i 645 dziewczynek) 17 . 

Tak więc oprócz ponad dwóch tysięcy osób niepełnosprawnych żyjących w mie 
ście Koninie w gospodarstwach jednoosobowych, kolejną grupą polecaną opiece 
odpowiednich służb socjalnych stanowią dzieci do 15 roku życia zamieszkujący 
środowisko wiejskie(1 471 osób) i przez to posiadający utrudniony dostęp do spe 
cjalistycznych placówek służby zdrowia oraz do innych instytucji wspierających 
osoby niepełnosprawne (np. warsztaty zajęciowe, terapeutyczne). 

Nasilenie zjawiska niepełnosprawności na badanym obszarze okazuje się niż 
sze od  średniego ogólnopolskiego. O ile w Polsce nasilenie  to wynosi 143/1000 
mieszkańców, a dla przykładu w Poznaniu 161/1000, o tyle w podregionie koniń 
skim jest to 131/1000, przy czym dla mężczyzn współczynnik ten wynosi 128 a dla 
kobiet  135.  Szczegółowe  dane  na  temat  nasilenia  zjawiska  niepełnosprawności 
w poszczególnych powiatach podregionu konińskiego prezentuje tabela nr 3: 

Tabela nr 3: Nasilenie niepełnosprawności w poszczególnych powiatach podregio 
nu konińskiego w świetle danych ze Spisu Powszechnego 2002 

Powiat  ogółem  mężczyźni  kobiety 

kolski  150  147  153 

koniński  121  117  126 

słupecki  155  154  155 

tur ecki  116  112  119 

miasto  Konin  126  119  133 

Źródło: Na  podstawie danych GUS 

Z dokonanego przeglądu wynika, że największe nasilenie niepełnosprawności 
notowano w powiecie słupeckim a najmniejsze w powiecie tureckim. 

17  Podstawowe  informacje  ze spisów powszechnych 2002. Miasto na  prawach powiatu Konin, 
Urząd Statystyczny, Poznań 2003, s. 49. 
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Wnioski z badań 

–  Problem niepełnosprawności wymaga zaangażowania w pomoc nie tylko zobli 
gowanych do tego instytucji pomocy społecznej ale przede wszystkim licznych 
organizacji pozarządowych, które mogą wypełnić nisze w tym zakresie. 

–  Obok zaangażowania organizacji pozarządowych intensyfikacji wymaga wspar 
cie ze strony organizacji religijnych i związków wyznaniowych. 

–  W podregionie konińskim nasilenie zjawiska niepełnosprawności jest niższe od 
średniego dla Polski. Nie oznacza to jednak tego, że problem ten jest tu margi 
nalny. Obok bowiem niepełnosprawności jest tu także obecny problem bezro 
bocia, który dotyka część rodzin z osobami niepełnosprawnymi. W rodzinach 
tych kumulują  się negatywne  skutki  recesji  i zmian  społecznych związanych 
m.in.  z  deficytem dostępnych mieszkań,  utratą  zdrowia,  koniecznością  rezy 
gnacji z wypoczynku  i uczestnictwa w kulturze, obniżeniem poziomu eduka 
cji 18 . 

–  Wśród osób niepełnosprawnych szczególnie trudna jest sytuacja tych, którzy są 
samotni oraz niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin. W pełni wypada zgodzić się 
z wnioskami S.Kantyki, który pisał o istnieniu wielu barier strukturalnych, ogra 
niczeniu uczestnictwa w życiu społecznym oraz o bezradności części  rodzin, 
wychowujących  dziecko  niepełnosprawne, wobec  trudności  życiowych  oraz 
ich częściowej  izolacji społecznej. Autor ten radził pokonywać te bariery po 
przez: ułatwianie zakupu sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych, dostosowywanie 
mieszkań  do potrzeb  osoby  niepełnosprawnej,  zwiększanie  zakresu  i  jakości 
usług opiekuńczych a także (co zasługuje na szczególne podkreślenie) rozwój 
poradnictwa rodzinnego, wychowawczego oraz zdrowotnego dla osób niepeł 
nosprawnych i ich rodzin 19 . 

–  Szczególnego wsparcia wymagają rodziny niepełne z dzieckiem niepełnospraw 
nym. W rodzinach pełnych objawiają się liczne dysfunkcje związane z niewy 
dolnością  rodziny  w  postępowaniu  z  dzieckiem  niepełnosprawnym. W  tych 
rodzinach jednak obserwuje się wzrastający udział ojców w działania pielęgna 
cyjne i wychowawcze niepełnosprawnych dzieci. Ponadto jak zauważa Ż. Lesz 
kowiczBaczyńska „tam gdzie matka w sposób ewidentny zaniedbywała swoje 
role domoworodzinne,  całość  czynności przejmował na  siebie ojciec” 20 . Tej 
wymienności ról opiekuna i wychowawcy nie ma w rodzinach niepełnych, co 
jeszcze bardziej komplikuje i tak nie łatwą sytuację dzieci niepełnosprawnych. 

–  Od lat mówi się w Polsce o potrzebie integracji, która przekuła by się m.in. na 
promocję zatrudnienia i wspierania aktywności zawodowej osób niepełnospraw 

18  Zalewska D., Ubóstwo. Teorie, badania, Wrocław 1997, s. 108. 
19  Kantyka S., Ubóstwo w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym, w: Polityka Społeczna, 1999, 

nr 1112 (308 – 309), s. 31. 
20  LeszkowiczBaczyńska Ż.,  op.cit., s.  298. 
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21  Mikulski J., O potrzebie aktywnej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych, w: Polity 
ka Społeczna, 2000, nr 7 (316), s. 6. 

nych. Pisze o tym J. Mikulski: „Wejście ludzi niepełnosprawnych na otwarty, 
konkurencyjny rynek pracy może zakończyć się sukcesem jedynie wtedy, gdy 
pierwej wyrównane zostaną ich szanse w zdobywaniu kwalifikacji” 21 . 

–  W Koninie i całym podregionie konińskim rozwijają się procesy demograficzne 
objawiające się także w skali całego kraju. Jednym z tych procesów jest starze 
nie się  ludności, co w sposób oczywisty  łączy się z poruszonym w tej pracy 
problemem niepełnosprawności. Jakkolwiek można mieć wątpliwości co do me 
todologicznych założeń badań będących podstawą zbierania danych o osobach 
niepełnosprawnych w Narodowym Spisie Powszechnym 2002, to jest kwestią 
bezsprzeczną, że w niedalekiej przyszłości następujący wzrost liczby ludzi star 
szych i w związku z tym często niepełnosprawnych, stworzy nową konstelację 
problemów z którymi będą musieli sobie poradzić włodarze także podregionu 
konińskiego. 

Abstr act 

The article describes scope of disability in area of Konin in accordance to the 
data from the National Census 2002. Residents of Konin, in the number of 10229 
(12,4% of  all  residents  in Konin  at  that  time) descibed  themselves  as  disabled. 
Every  fifth disabled was  living  a  lonely  life.  The  research  revealed  that  almost 
every fourth resident of Konin lived in the family with the disabled. 

The phenomenon of disability was also analyzed in the administrative districts 
of Koło, Konin, Słupca and Turek. The research show especially difficult situation 
of singleparent families with a disabled child. This group requires special support 
in particular. 

Zakres  zjawiska niepełnosprawności  w podregionie  konińskim...
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Koncepcja klonowania człowieka i ewentualny 
wpływ na kwestię rodzicielstwa 

Rozwój inżynierii genetycznej pozwala ingerować w geny człowieka w sposób 
dotychczas  niespotykany,  stwarzając  jednocześnie  ogromne  zagrożenia.  Jest  to 
bowiem ingerencja w obszary ciągle nie poznane, obszary zbyt mało odkryte. Cały 
rozwój biotechnologiczny, będący procesem bardzo skomplikowanym, przysparza 
jednocześnie wielu problemów natury moralnej. Jednym z takich problemów jest 
możliwość klonowania człowieka 1 . Kwestia ta jest problemem z punktu widzenia 
etyki  niezwykle ważnym,  wymagającym  poważnego  namysłu.  Jest  problemem 
moralnym, o którym należy dyskutować i prezentować możliwie wiele etycznych 
sposobów uzasadnień, które trzeba brać pod uwagę jeśli zagadnienie ma być roz 
poznane  i  rzecz właściwie  oceniona.  Po  udanych  próbach  klonowania  zwierząt 
rozpoczęły się dyskusje nad możliwością przeniesienia tej techniki replikacyjnej na 
człowieka.  Pojawiły  się  pytania  o moralną  stronę  takiego  postępowania. Mimo 
tego, iż klonowanie ludzi nadal pozostaje możliwością i nie jest jeszcze zrealizowa 
nym faktem i że argumenty przemawiające na niekorzyść czy korzyść klonowania 
ludzi są jedynie hipotezami, to jednak hipotezami, które w sytuacji ich potwierdze 
nia mogą wiązać się z wieloma niebezpiecznymi i niepożądanymi konsekwencja 
mi. 

Eksperymenty z klonowaniem zaczęły się w połowie XX wieku. Najpierw uczo 
nym udało się powielić gady. W 1952 roku dokonali tego na żabach R. Brigs i T. King, 
którzy do zapłodnienia jajeczka wykorzystali komórki pobrane z kijanki. W kilka lat 
później biolodzy powielili ryby. Mimo postępu badań naukowych jeszcze pod ko 
niec lat 70. wielu uczonych twierdziło, że manipulacji takich nie będzie można do 
konać w odniesieniu do ssaków. Tymczasem już w 1981 roku naukowcy z Genewy 
sklonowali trzy myszy. Wykorzystali oni, najczęściej stosowaną wówczas techni 
kę, klonowanie poprzez rozdzielenie kilkukomórkowego zarodka. Następnie prze 
prowadzano eksperymenty na nieco już większych zwierzętach i w 1982 sklonowano 

1  Pojęcia klon i klonowanie wywodzi się z greckiego słowa „klõn” oznaczającego gałązkę, odkład 
lub zraz. W biologii klonem określana jest grupa składająca się przynajmniej z dwóch osobników 
(lub komórek), które są identyczne pod względem genetycznym; klonowanie zaś jest procesem, 
w wyniku którego powstaje klon. Najczęściej klonowanie  rozumiane  jest  jako zabieg  ekspery 
mentalny,  jednak  zachodzi  ono  samorzutnie na  szeroką  skalę  zarówno w  świecie  roślin,  jak 
i zwierząt. Klonem  jest każda  populacja komórek powstała w wyniku mitotycznych podziałów 
jednej wyjściowej  komórki macierzystej.
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pierwszą owcę jednak polegało to na klonowaniu embrionów czyli nie klonowano 
w pełni rozwiniętych organizmów tylko pobierano DNA z zarodków. Uwieńcze 
niem wszystkich eksperymentów i badań naukowych stała się w lutym 1997 roku 
zaskakująca wiadomość,  że  Ian Wilmut,  genetyk  pracujący w  szkockim Roslin 
Institute (Edynburg) doprowadził w roku 1996 metodą klonowania do narodzenia 
owcy Dolly, będącą wierną genetyczną kopią swojej matki. Była pierwszym ssa 
kiem sklonowanym z dorosłego osobnika. Stworzona dzięki przeniesieniu materia 
łu genetycznego z jądra komórki dorosłej owcy do komórki jajowej innej owcy 2 . 
Przez ponad rok Dolly była jedynym zwierzęciem powstałym w wyniku sklonowa 
nia osobnika dorosłego. Gdy sklonowana owca się urodziła, postanowiono przeba 
dać, czy jej wiek biologiczny odpowiada nowo narodzonej owcy, czy raczej wiekowi 
jądra komórkowego czy też organizmu, z którego pobrano materiał do klonowania. 
Sprawdzono długość talomerów (odcinki chromosomów zbudowane z bardzo mo 
notonnych sekwencji nukleotydów, z których zbudowany jest DNA) i ku zasko 
czeniu  okazało  się,  że  talomery  te  są  krótkie.  Ten  fakt  świadczyłby  o  starości 
organizmu i o przewidywanym krótkim życiu sklonowanej owcy. Ale w roku 2000 
pojawiła się publikacja dotycząca sklonowania cieląt  . Okazało się, że  talomery 
sklonowanych  zwierząt  są  dłuższe  od  talomerów występujących  u  normalnych 
zwierząt. Komórki sklonowanych zwierząt wykazują wszelkie cechy młodości 3 . 

Udany eksperyment sklonowania owcy wywołał sensację i uznano go za pierw 
szy krok w kierunku nie  tylko klonowania zwierząt na wielką skalę ale  również 
możliwości sklonowania człowieka. Dlatego dyskusja na temat klonowania ma już 
swoją historię,  zaczęła  się bowiem w momencie udanego eksperymentu  sklono 
wania żab 4 . Technicznie możliwe stało się klonowanie nowych istot ludzkich, co 
budzi oczywiście pytania natury moralnej. Dlatego bardziej kontrowersyjne od klo 
nowania roślin i zwierząt wydają się próby zastosowania tej techniki do człowieka. 
Stąd też cała dyskusja, o poznawczych i praktycznych korzyściach płynących z klo 
nowania nabiera zupełnie innego wymiaru, jeśli słowo „ssaki” zastąpimy słowem 
„człowiek”. Chodzi tu oczywiście o wymiar etyczny 5 . 

Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że jak dotąd, nie doniesiono jeszcze o sklonowa 
niu człowieka. Kontrowersyjny włoski ginekolog Severino Antinori i amerykanin 
Panayiotis Zavos ogłosili, że już kilka kobiet nosi w swym łonie płody, które są 
wynikiem klonowania. Arthur Caplan, doradca  rządu amerykańskiego do spraw 
bioetyki twierdzi, że entuzjazm związany z wiadomością, iż doszło do sklonowania 
pierwszego człowieka, należy uznać za przedwczesny. I nie ma też na razie dowo 
dów, że sklonowany embrion człowieka stanie się źródłem tkanek i organów po 
trzebnych w celach terapeutycznych, leczniczych. Nie można również wykluczyć, 
2  Z. Wojtasiński, Rozmnażanie bez granic, „Rzeczpospolita”, nr 57(4614) 89 marca 1997, s. 15. 
3  K. Ostrowski, Klonowanie, starzenie się, etyka, „Nauka i Przyszłość”, 2000, nr 8(117), s. 10. 
4  Por.Chyrowicz B. Bioetyka  i  ryzyko,  cyt.wyd, s.  152. 
5  A. Jerzmanowski, Klonowanie – spojrzenie biologa, „Medycyna Wieku Rozwojowego”, 1999, 

III, Suplement, s. 48. 
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że istnieje jakaś bariera uniemożliwiająca klonowanie człowieka. Choć bardzo dłu 
go nie udawało się sklonować psa czy kota a udało się to dopiero niespełna dwa 
lata temu po wieloletnich badaniach i próbach 6 . Sklonowanie zwierząt począwszy 
od owcy Dolly dało początek spekulacjom o przypuszczalnie rychłym wytwarzaniu 
ludzi w ten właśnie sposób. Ten fakt budzi wiele kontrowersji i obaw. Bo nie moż 
na założyć, że sklonowany człowiek będzie zdrowy, sprawny i podczas jego zycia 
nie powstaną groźne a w skutkach  tragiczne konsekwencje. 

Jednak trzeba zauważyć, że klonowanie daje nadzieję dla ludzi nie mogących 
mieć własnego potomstwa. Nadzieją na posiadanie ściśle określonego potomstwa 
lub też „wskrzeszenia” już nieżyjącego dziecka. Dlatego wyrazy przychylności dla 
pozyskiwania ludzkich klonów pochodzą głównie ze strony par cierpiących na bez 
dzietność, którzy nie godzą się na potomstwo adoptowane bądź pochodzące z in 
nego niż własne źródła DNA 7 . Rozwiązywanie problemu bezpłodności za pomocą 
klonowania ludzi jest pierwszym argumentem naukowców opowiadających się za 
wprowadzeniem klonowania do technik terapeutycznych. Drugim – nie mniej po 
ważnym –  jest  użycie klonowania do hodowli  tkanek z  ciał  pacjentów,  służącej 
przeszczepom w  przypadku  szczególnie  ciężkich  chorób. Na  razie  rozważa  się 
możliwość pozyskiwania szpiku kostnego, czy krwi, w drodze repliki tak zwanych 
komórek macierzystych ludzkich zarodków. Uważa się przy tej okazji, że w miarę 
postępu biotechnologii możliwe będzie wkrótce uzyskanie klonów złożonych tylko 
z organów ciała służących transplantacji. Dotychczas nie wiadomo jak wyglądałby 
ów klondawca narządów wewnętrznych, ale z pewnością nie byłby on potencjal 
nym człowiekiem, albowiem zakładany brak mózgu w tej hybrydzie, pozbawiał by 
ją świadomości, decydującej wedle zwolenników replikowania organów o statusie 
człowieka 8 . Brak zezwolenia na manipulacje na ludzkich zarodkach w wielu kra 
jach Europy spowodowało, że klonowanie ludzkich zarodków zeszło do podziemia. 
Na Cyprze  i w Izraelu potajemnie kontynuowane są najbardziej kontrowersyjne 
próby tzw. klonowania reprodukcyjnego. Chińscy naukowcy bez żadnego rozgłosu 
prowadzą  zaawansowane  eksperymenty, w  których  ze  sklonowanych  ludzkich 
zarodków pozyskuje się „części zamienne”. Chińczycy wyprzedzili w tych bada 
niach zarówno specjalistów amerykańskich, jak i brytyjskich. Podobne doświad 
czenia wykonywane są w zaciszach laboratoriów w Singapurze, Indiach i Brazylii 9 . 

Otóż klonowanie człowieka, jak twierdzi P.Ramsey, zaprzecza naturze rodzi 
cielskiej, co dyskwalifikuje tę metodę, bowiem rodzicielstwo jest jednym z elemen 
tów czyniących życie ludzkie ludzkim. Zerwanie związku między miłością seksualną 
a prokreacją prowadzi do „technologicznej alienacji człowieka, do krańcowej de 

6  Zob. B. Kastory, Klony ryzyka, „Wprost”, 20.01.2002,  s. 82. 
7  M. Adamkiewicz, Klonowanie jako wizja cywilizacyjna, [w:] Filozoficzne wizje i modele świata, 

[red] W.Kamińskiej  i S. Konstańczaka, cyt.wyd.,  s.195. 
8  Ibidem, s.195. 
9  Por. Z. Wojtasiński, Podziemie klonów, „Wprost”, 7 kwietnia 2002, s.84. 
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personalizacji” 10 . Człowiek zacznie być postrzegany przedmiotowo  ze względu 
na swoje ściśle określone psychofizyczne cechy  a nie podmiotowo jako wartość 
sama w sobie . Wartość  jaką przypisujemy życiu jednostki jako osobie mogłaby 
ulec zmianie wraz z wprowadzeniem klonowania w celu tworzenia dzieci o szcze 
gólnym genomie, wyprodukowaniu  jednostek o niezwykłych talentach, uzdolnie 
niach i możliwościach. W klonowaniu człowieka możemy mieć też do czynienia 
z klonowaniem w celach terapeutycznokomercyjnych gdzie naruszony zostaje sens 
pojęcia „rodzic”. Rodzicielstwo zostaje zredukowane do użyczenia materiału bio 
logicznego, z którego zostanie wykreowane dziecko. Może być ono również prze 
znaczone do stanowienia materiału, z którego zostaną przygotowane organy i tkanki 
na zamianę. 

Brak respektu dla osoby ludzkiej widoczny w klonowaniu powoduje pomiesza 
nie wszystkich relacji pokrewieństwa: „matka”  lub „ojciec” mogą być  identycz 
nym  bliźniakiem  lub  nie pozostawać w  żadnym pokrewieństwie w  stosunku  do 
dziecka. Dwoje z obecnych w rodzinie dziadków może być rzeczywistymi rodzica 
mi dziecka. Bracia mogą być bratankami  lub nie pozostawać w żadnym pokre 
wieństwie. A  przecież  jest  czymś  normalnym,  że osobowa  identyczność wynika 
przez przypisanie do rodowodu. Pełne niepokoju poszukiwanie towarzyszące czę 
sto identyfikowaniu biologicznych rodziców świadczy o istnieniu tej głębokiej, psy 
chologicznej  potrzeby 11 . W przypadku klonowania istnieje  tylko jeden „rodzic”. 
Bolesna zazwyczaj  sytuacja „dziecka pojedynczego  rodzica” zostaje  tutaj  (czyt. 
w kwestii klonowania) świadomie zaplanowana. W przypadku autoklonowania po 
tomstwo jest na dodatek własnym bliźniakiem. Przerażający rezultat kazirodztwa, 
twierdzi L. R. Kass, bycie rodzicem bliźniaka jest tutaj spowodowane rozmyślnie, 
chociaż  bez  aktu  seksualnego współżycia. Uwikłaniu  ulegają  też wszelkie  inne 
relacje. Co będzie znaczyło bycie ojcem, dziadkiem, ciocią, kuzynem, siostrą? Jak 
kształtować się będą więzi i obowiązki? W końcu jaki rodzaj społecznej identycz 
ności będzie miał ktoś, w kogo poczęciu wyłączono z konieczności jedną – ojca lub 
matki  –  stronę 12 ? Z etycznego punktu widzenia nie można uznawać za dopusz 
czalne klonowanie człowieka bowiem w istotny sposób zaburzy to cały dotychcza 
sowy  system wartości. 

Klonowanie na dużą skalę, uderzając bezpośrednio w podstawową komórkę 
społeczeństwa, jaką jest rodzina, przyczyni się prawdopodobnie do zmian w cało 
kształcie stosunków społecznych. Tę perspektywę  trudno  jednak  traktować  jako 
zarzut wobec techniki rozmnażania wegetatywnego. Nie jesteśmy w stanie prze 
widzieć, czy zmiany stosunków społecznych będą odczuwane jako korzystne, czy 

10  Ramsey P,. Fabricated Man, s.8789 [za:] K. Tittenbrun, Etyka klonowania, „Etyka” nr.23,1988, 
s. 143. 

11  J. Vial Correa Dios, Klonowanie człowieka: technika w służbie dehumanizacji?, [w:] Klonowanie 
człowieka: fantazje – zagrożenia – nadzieje, [red] B. Chyrowicz, TN KUL 1999, s. 129. 

12  Por. L.R. Kass, Dlaczego powinniśmy zakazać klonowania, [w:] Klonowanie człowieka: fantazje 
– zagrożenia – nadzieje, [red] B. Chyrowicz, TN KUL 19999, s. 182. 
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też przeciwnie. Konserwatyzm i pesymizm niektórych autorów jest tylko jednym 
członem możliwej alternatywy. Tittenbrun podzielając niechęć do klonowania ma 
sowego próbuje usprawiedliwić łatwiej uchwytne, bezpośrednie skutki zastosowa 
nia tej techniki, takie jak zniszczenie różnorodności typów ludzkich i indywidualności 
jednostek. Jak wykazuje Glover cenimy różnorodność i indywidualność na tyle, że 
naruszenie tych wartości powoduje nasz moralny sprzeciw. Konieczne więc stają 
się kroki w celu ich ochrony, np. kroki prawne, uniemożliwiające kopiowanie jed 
nostki bez jej zgody. Oddzielnym problemem będzie ustalenie sytuacji klonu w pra 
wie cywilnym i rodzinnym 13 . 

Natura ludzka jest naturą rozumną i wolną. Rozumność pozwala mu rozpozna 
wać naturalne procesy, wolność sprawia, między innymi, że reflektując nad wła 
snym postępowaniem stawia pytanie o dopuszczalność ich modyfikowania. Zarówno 
rozumność,  jak  i wolność sprawiają,  że w otaczającej człowieka  rzeczywistości 
istnieje on  jako odpowiedzialny podmiot własnych działań,  również w obszarze 
prokreacji. Egzystuje jako ktoś, a nie coś. Gdyby zatem zdecydował się na klono 
wanie reprodukcyjne, nie będzie decydował o czymś a o kimś, a konkretnie o tym, 
że na świecie pojawi się np. Tomasz 2 mający już swój wcześniejszy prototyp w 
postaci Tomasza 1. Tomasz 2 nie jest dziełem genetycznego przypadku, jego zaist 
nienie rozumnie zaplanowano i poddano na ile to tylko było możliwe kontroli. Zade 
cydowano,  że  będzie  żyć  z  określonym  genomem,  a  ojcem  i matką  będzie mu 
wespół jego starszy bliźniak, Tomasz 1. Tomasz 2 niepostrzeżenie stał się produk 
tem. Nie twierdzi Chyrowicz, że nie kochanym, ale że u samego początku swego 
istnienia potraktowanym przedmiotowo, ponieważ powołanym do istnienia ze wzglę 
du na „coś”,  a nie bez względu na cokolwiek. Niebezpieczeństwo kochania  „za 
coś” na tym natomiast polega, że kiedy zawiedzie „coś” zapomina się o „kimś”. 
Kiedy rodzice prawdziwie kochają dzieci, akceptują ich inność nie żądając realiza 
cji własnych pragnień i powielania własnych dróg 14 . Gdyby klonowanie było moż 
liwe  to mając możliwość  korzystania  z  innych  sposobów  reprodukcji,  ludzie 
wybieraliby klonowanie na ogół dlatego, iż pozwalałoby powielić poszczególny ge 
nom jednostki. Celem takiej reprodukcji nie jest samo posiadanie potomstwa ale 
posiadanie ściśle określonego dziecka. Zatraca się w tym wszystkim istotę rodzi 
cielstwa czyli możliwości kochania i wychowywania potomka bez względu na jego 
„jakość”. 

Według Kassa ostatecznym i być może najważniejszym argumentem przeciw 
klonowaniu, odnoszącym się do kwestii rodzicielstwa, jest to, że praktyka klono 
wania człowieka utwierdziłaby głębokie błędy w rozumieniu znaczenia posiadania 
dzieci i relacji rodzicedzieci. Jeśli obecnie małżeństwo wybiera prokreację, part 

13  Zob.  J. Glover, What Sort of People Should There Be, Harmondsworth,  [za:] K. Tittenbrun, 
Etyka klonowania, „Etyka”, nr 23, 1988, s.143. 

14  B. Chyrowicz, Cud kreacji i dylematy rekonstrukcji, „Medycyna Wieku Rozwojowego”, 2001, 
V, Suplement I do nr 1, s. 131. 
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nerzy godzą się na powołanie nowego życia uwzględniając jego oryginalność, godzą 
się nie tylko na posiadanie dziecka, ale również, milcząco na posiadanie jakiegokol 
wiek  dziecka,  kimkolwiek  się  okaże. Genetyczna  odrębność  i  niezależność  na 
szych dzieci jest zatem naturalną zapowiedzią głębokiej prawdy, że mają one do 
przeżycia swoje własne i nie zaprogramowane wcześniej życie 15 . P. Łuków twier 
dzi, że ani bycie osobą , ani geny czy podobieństwo nie wyjaśniają, dlaczego ktoś 
jest dzieckiem kogoś innego. Bycie osobą może być warunkiem koniecznym, lecz 
niewystarczającym powstania więzi rodzicielskiej. Więzi genetyczne to tylko jedna 
z wielu możliwych podstaw więzi  rodzicielskich. Bycie  osobą  i  geny  należą do 
takich luźno powiązanych własności, ale też nie uprzywilejowują klonowania. Gdy 
by tym, za czym tęskni opłakujący rodzic miało być bycie osobą właściwe utraco 
nemu  dziecku  czy  pokrewieństwo  genetyczne,  to  istnieją  inne  niż  klonowanie 
sposoby, pozwalające replikować bycie osobą i odtwarzanie pokrewieństwa. Pod 
sumowując, ani bycie osobą, ani geny nie dają wystarczających podstaw do więzi 
rodzicielskiej 16 . 

Przeciwko klonowaniu przemawia też fakt, iż może ono prowadzić do nierów 
ności społecznej. Jeśli  zgodzimy się na naturalny elitaryzm genetyczny, bowiem 
wyposażenie genowe naszych potomków nie poddawało się dotąd kontroli (pomi 
jam programy eugeniczne), to elitaryzm, będący skutkiem stosowania techniki klo 
nowania, budzi sprzeciw. Pragniemy, by technika, w miarę możliwości wyrównywała 
szanse życiowe różnych ludzi. Równocześnie nie można się zgodzić na całkowity 
egalitaryzm genetyczny, tj. ujednolicenie społeczeństwa 17 . 

Personalizm chrześcijański wskazuje, iż, wolność i odpowiedzialność dołączane 
są do fundamentalnych wartości życia. Być wolnym nie oznacza czynić co mi się 
podoba. Wolność pojmowana jako samowola prowadzi do konfliktów i przemocy. 
Prawdziwa wolność istnieje dopiero wtedy, gdy respektuje prawa drugiego czło 
wieka, a szczególnie prawo do życia drugiej osoby, w tym również prawo do wol 
ności. To  podstawowa  zasada  społecznej  troski.  Promocja  życia  jako wartości 
fundamentalnej oraz zdrowia każdego, pojedynczego człowieka. Życie  i zdrowie 
są wspólnym dobrem całego społeczeństwa. W praktyce oznacza to podjęcie ak 
tów wielorakiej pomocy na rzecz ratowania życia i zdrowia wszędzie tam, gdzie 
jest  ono zagrożone. Dlatego  też należy podejść do kwestii  klonowania  z wielką 
odpowiedzialnością i pamiętać, że dynamika i kierunek rozwoju nauk biotechno 
logicznych nie ma charakteru tak zdeterminowanego jak prawa przyrody. Zrozu 
mienie praw natury pomaga człowiekowi przewidywać pewne zjawiska. Nie jest 
jednak w mocy człowieka zmienianie tych praw. Klonowanie człowieka jest inge 
rowaniem w prawa  naturalne,  jest  formą  naśladownictwa  tych  praw. Wolność 

15  Por. L.R. Kass, Dlaczego powinniśmy zakazać klonowania, [w:] Klonowanie człowieka: fantazje 
– zagrożenia – nadzieje, [red] B. Chyrowicz, TN KUL 1999, s. 184185. 

16  P. Łuków, Klonowanie reprodukcyjne a wartość dzieci, „Etyka”2001, nr 34, s. 143144. 
17  K. Tittenbrun, Etyka klonowania, „Etyka”, 1988, nr 23, s. 143144. 
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człowieka w obszarze szeroko rozumianego postępu nie polega na tworzeniu no 
wych struktur, lecz na przekształcaniu już istniejących, te zaś mogą wymknąć się 
spod kontroli i spowodować nieprzewidywalne skutki. Wydaje się uzasadnionym 
myślenie, wedle którego, jeśli człowiek nie jest w stanie przewidzieć konsekwencji 
wynikających  z  klonowania  człowieka,  nie  powinien  za wszelką  cenę  dążyć  do 
urzeczywistnienia tego procesu. 

Abstr act 

Cloning exeriments have started in the mid20 th century. When in 1996 the first 
memmal (Dolly  the sheep) was cloned,  the possibilities of human cloning appe 
ared. 

Human cloning denies parenthood. It has been reduced to marking use of the 
biological material which the child would be created from. Except for ethical issu 
es, establishing clone’s situation in civil and family law would be a problem. The 
meaning of having a child and parent child relations would be seriously disrupted. 

If a man is not able to forsee the conequences arising from human cloning, he 
should not strive to carry out this process at all cost. 
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Leszek Wilczyński 
(Poznań) 

Martyrologia duchowieństwa polskiego 
ziemi wolsztyńskiej 

Wybuch  II wojny  światowej  dla wielu  nie  był  zaskoczeniem,  jednak  sposób 
zachowania Niemców i ich polityka na ziemiach okupowanych mogły budzić prze 
rażenie. Szybkie wprowadzenie nowych, hitlerowskich porządków na terenie Wiel 
kopolski wskazywał, że agresja była planowana od dawna. 

8 września 1939 roku Adolf Hitler mianował namiestnika Rzeszy w Wielkopol 
sce – Arthura Greisera, który zaczął wprowadzać surowe zarządzenia już w okre 
sie tzw. zarządu wojskowego, trwającego do 26 października 1939 roku. Wówczas 
ustanowiono nową nazwę administracyjną Wielkopolski – Reichsgau Posen (Okręg 
Rzeszy Poznań), a w styczniu 1940 roku przemianowano na Reichsgau Warthe 
land (Okręg Rzeszy Kraj Warty) lub Warthegau. 

W przeciwieństwie do innych namiestników Rzeszy na terenach okupowanych, 
którzy opowiedzieli się za tzw. germanizacją ludzi, Artur Greiser był zwolennikiem 
germanizacji ziemi – usunięcia Polaków, wywłaszczenia i zepchnięcia pozostałej, 
nielicznej polskiej grupy narodowej do roli taniej i niewykwalifikowanej siły robot 
niczej. Urodzony w Środzie Wlkp. znał historię Wielkopolski w okresie zaborów 
i opór Kościoła  stawiany bismarckowskiej polityce germanizacji,  dlatego ostrze 
działań namiestnika natychmiast skierowało się przeciwko Kościołowi. Już we wrze 
śniu 1939 roku zamknięto Kurię, Seminarium, Archiwum, Muzeum Archidiecezjal 
ne oraz szereg  innych instytucji kościelnych. Rozpoczęto pierwsze aresztowania 
wśród księży i rozstrzeliwania. Biskupa Walentego Dymka, któremu prymas Au 
gust Hlond  nadał  3 września  1939  roku  uprawnienia  ordynariusza,  zamknięto 
w areszcie domowym. Drastycznie ograniczono możliwość pełnienia funkcji ka 
płańskich, sprowadzając je do odprawiania nabożeństw niedzielnych, pogrzebowych 
i ślubnych, ale przy minimalnej liczbie wiernych. W ciągu kolejnych miesięcy z woli 
niemieckiego okupanta zamknięto większość kościołów w archidiecezji poznańskiej, 
nie wspominając o likwidacji instytucji religijnospołecznych (domy pomocy, przed 
szkola, kaplice, domy katolickie, wydawnictwa) i zagrabienia majątku kościelnego 1 . 

Początki okupacji zastały księży w parafiach, probostwach, a wielu innych w dro 
dze do miejsc ewakuacji. Po przegranej wojnie wielu spośród księży powróciło do 

1  K. Śmigiel, Martyrologium narodu i Kościoła (19391945), [w:]Historia Kościoła w Polsce, t. 2, 
cz. 2, PoznańWarszawa 1979,  s. 125187; M. Kasprzycki, Duchowieństwo Archidiecezji  Po 
znańskiej w latach okupacji hitlerowskiej 1939 – 1945, Poznań 1983, s. 10 – 21.
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wiernych w  swoich parafiach,  lecz wkrótce  czekały  na nich  jeśli  nie  śmierć,  to 
w najlepszych przypadkach wywózki, internowania i obozy koncentracyjne. 

Pierwsza większa akcja okupanta przeciwko duchownym rozpoczęła się jesz 
cze we wrześniu 1939 roku. Niesławne jednostki Einsatsgruppen, poruszające się 
tuż za linią frontu, dokonywały rzezi wśród miejscowej inteligencji, nauczycielstwa, 
warstw urzędniczych i księży, aby już na początku złamać wszelki opór i zasiać 
strach wśród  ludności. Druga fala represji nastąpiła na przełomie  jesieni  i zimy 
1939 roku. Moment był szczególnie przemyślany. Władze niemieckie postanowiły 
wprowadzić pozory pewnej normalności i skłonić w ten sposób wielu ukrywają 
cych się księży do wyjścia z ukrycia i powrotu do parafii. W listopadzie 1939 roku 
zaczęły się aresztowania i zamknięcie wielu duchownych w miejscach tymczaso 
wego internowania, w urzędach gestapo, obozach i fortach. Tam też następowały 
wstępne przesłuchania, tortury, czasem wykonywano wyroki śmierci. 

Po pobycie w miejscach internowania przyszedł czas na wywózkę do obozów 
koncentracyjnych, w tym szczególnie do Dachau. 

Przygotowywane przez piszącego  te  słowa opracowanie  losów  tzw. księży da 
chauczyków wiązało się z lekturą zachowanych wspomnień i relacji z okresu okupa 
cji 2 . Dla każdego z duchownych przejścia z początków zniewolenia w latach 1939 – 
1940 są bardzo podobne. Aresztowanie, proces albo przesłuchania, następnie pobyt 
w tymczasowym miejscu internowania. Księża wspominali ten czas jaki okres niepo 
koju i lęku, który jednak przechodził. Nawet w czasach i w warunkach nienormalności 
człowiek  dąży do pewnego  ładu  i  porządku,  zastane warunki  zaczyna akceptować 
i uważać za normalne. Wraz z kolejnymi dniami i tygodniami internowania powracano 
do na pozór normalnego trybu życia, rozmów, spożywania skromnych posiłków, odpra 
wiania tajnych mszy i spowiedzi we własnym gronie. Gdy wydawało się już, że nic 
gorszego nie nastąpi, przyszedł okres wywózek do Konzentrationslager Dachau w po 
czątkach 1940 roku. Grono internowanych powoli zaczynało się kurczyć. Pojawiał się 
lęk, obawa i niepewność przed tym, co czekało duchownych. Wreszcie przyjazd do 
Dachau, bliżej nieznanej nikomu miejscowości w katolickiej Bawarii, gdzie po wyjściu 
z pociągu agresywne „powitanie”, gotowane każdej grupie przybyłych przez ludność 
cywilną, było dalekie od wszelkiej przyzwoitości. Jednak najbardziej szokują wspo 
mnienia z pobytu w KL Dachau. 

60 lat po wojnie  i tamtych wydarzeniach opisy zawarte w przekazach są  tak 
okrutne i przerażające, że zdają się nierealne. Można by dużo mówić o wszech 
ogarniającym strachu, panującym brudzie, głodzie, nędzy, biciu, niedożywieniu, 
wszach, chorobach, terrorze, nieludzkich stosunku strażników wobec osadzonych. 
Można by także mówić o ludziach, którzy przestawali być ludźmi, stając się wię 
ziennymi numerami. Tak też widzieli ich Niemcy, a później strażnicy innych naro 
dowości  pilnujący KL Dachau.  Jednak byli  to  ludzie,  których  człowieczeństwo 
i wielkość dopiero miało się objawić. 

2  L. Wilczyński, Księża polscy w Dachau, Poznań 2006, s. 161, mps w zbiorach autora. 
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Postawa polskich duchownych spotkała się z wielkim szacunkiem współwięź 
niów. Siła charakteru polskich kapłanów w Dachau wzbudziła niekiedy nawet pe 
wien szacunek administracji niemieckiej, która szybko poznała, że wiara w Boga 
może bardziej umocnić człowieka niż wiara w Führera. 

Polscy księża  starali  się dzień po dniu oswajać  z nienormalnością obozową. 
Odprawiano  zakazane msze. Wielkim  religijnym wydarzeniem  i wsparciem  dla 
kapłanów była udzielana Komunia św. W warunkach obozowych zyskiwała ona 
dodatkowe  sakralne  znaczenie,  stawała  się  też  jeszcze  głębszym wydarzeniem 
duchowym. 

Śmiertelność obozowa ciągle zmniejszała liczbę kapłanów. Księża umierali z po 
wodu chorób, niedożywienia, tortur lub pobytu na tzw. blokach medycznych, gdzie 
często poddawano ich testom na odporność wobec chorób, świadomego zakaża 
nia organizmów, niepotrzebnie przeprowadzanych operacji. Ginęli także księża w tzw. 
transportach inwalidów, od razu skazanych na śmierć. 

Gdy w kwietniu 1945 roku Dachau wyzwolili żołnierze amerykańscy, niewielu 
kapłanów miało dość sił, aby wyjść oswobodzicielom na powitanie. W ciągu całej 
wojny przez KL Dachau przewinęło się ponad 1700 polskich księży, z czego zginę 
ło ponad 860. Ogółem w okresie istnienia obozu za jego drutami znalazło się ponad 
2700 duchownych różnych wyznań i przynajmniej 19 narodowości. Najliczniejsi 
byli Polacy. 

Ten  skrócony  opis martyrologii  polskiego  duchowieństwa  przytoczono,  aby 
przedstawić możliwie  zwięźle  zarys  losów  kapłanów polskich,  skazanych przez 
okupanta na cierpienia i zagładę. Należy pamiętać, że Dachau nie było jedynym 
miejscem pobytu polskich księży. Duże skupiska polskiego duchowieństwa znajdo 
wały  się w Mauthausen, Sachsenhausen  i Gusen,  jednak  to właśnie do Dachau 
trafiały najliczniejsze transporty polskich księży. Pobyt w obozach koncentracyj 
nych był dla nich czasem wielkiej próby. Niemcy liczyli na złamanie siły woli i wia 
ry duchownych, nęcąc ich zwolnieniem z obozu za cenę wyrzeczenia się kapłaństwa. 
Nie było  jednak  takich przypadków, nie  złamano księży, mimo podejmowanych 
prób. Duchowni wykazali się siłą ducha, uwiarygodnili swoje powołanie a także 
patriotyzm w warunkach całkowicie nienormalnych. 

Wprowadzając okupację i liczne obostrzenia dla ludności polskiej i księży wła 
dze niemieckie zamierzały szybko i radykalnie ograniczyć wszelką aktywność spo 
łeczną Polaków. Należy podkreślić, że dekanat zbąszyński, obejmujący znaczny 
obszar powiatu wolsztyńskiego,  już w  czasach zaborów był  terenem ożywionej 
działalności patriotycznej. Nie do przecenienia była praca księży, kierujących pol 
skimi organizacjami i instytucjami czy też prowadzących agitację na rzecz polskich 
posłów do parlamentu pruskiego. Po I wojnie światowej, gdy zbliżał się czas nie 
podległości, polscy księża nie uchylali się od wspierania powstańców wielkopol 
skich.  Tego  nie  mogli  zapomnieć  niemieccy  nacjonaliści,  podsycani  przez 
rewizjonistyczną propagandę. 

Martyrologia duchowieństwa polskiego ziemi wolsztyńskiej



30 

Aktywność ludności polskiej znacznie wzmocniły narodziny i późniejszy rozwój 
Akcji Katolickiej. Na  terenie ówczesnego powiatu wolsztyńskiego  istniały w la 
tach 1931 – 1939 oddziały Parafialnej Akcji Katolickiej w Chobienicach, Kębło 
wie,  Obrze,  Rostarzewie,  Siedlcu,  Tuchorzy, Wolsztynie,  Ruchocicach, 
Rakoniewicach, Gościerzynie, Kaszczorze, Przemęcie  i Obrze. Spośród wszyst 
kich oddziałów należy w sposób szczególny podkreślić wyjątkową aktywność spo 
łeczną, religijną i dobroczynną oddziału PAK w Wolsztynie, który mógł być wzorem 
nie  tylko dla wielu  innych oddziałów parafialnych w archidiecezji poznańskiej 3 . 
Gdy w drugiej połowie lat trzydziestych ruszył program budowy kolejnego szczebla 
administracyjnego Akcji Katolickiej – Dekanalnych Akcji Katolickich – powstała 
w Zbąszyniu DAK (także dla pow. wolsztyńskiego) udowodniła także swoją wielką 
przydatność i żywotność 4 . 

Można zatem powiedzieć, że Kościół katolicki oraz jego organizacje społeczne były 
istotnym elementem życia kulturalnego i obywatelskiego Polaków na tych  terenach. 
Nie może także dziwić fakt, że wobec tego Niemcy byli zainteresowani szybkim i sku 
tecznym rozprawieniem się z miejscowym duchowieństwem i elitą społeczną. 

Duchowni i Kościół jako nośnik wartości kulturalnych, obywatelskich i patrio 
tycznych mieli zostać potraktowani z największą surowością. Wszelka działalność 
w Akcji Katolickiej, nie mówiąc już o innych organizacjach społecznych, została 
potraktowana jako zbrodnia i działalność antyniemiecka. Po wprowadzeniu okupa 
cji  życiorysy duchownych polskich  zaczęto badać pod kątem wszystkich wypo 
wiedzi i wystąpień. Doszukiwano się w nich akcentów antyniemieckich, uznając je 
od razu za zbrodnię. Doświadczenia pierwszych dni okupacji obrazują los wielu 
kapłanów, których poddano  parodii  procesu  (niekiedy  trwającego  nie dłużej niż 
kwadrans), po czym tzw. sąd wydawał wyrok, skazujący na śmierć. Wyroki takie 
wykonywano niezwłocznie. 

Z terenu powiatu wolsztyńskiego przed 1939 r. pochodziło lub spełniało na tym 
terenie posługę kapłańską 20 uwięzionych duchownych. 12 spośród duchownych 
było proboszczami i dziekanami, pięciu zaś wikariuszami lub wykładowcami semi 
naryjnymi. Omawiane losy każdego z duchownych są przykładem tego, co spoty 
kało bardzo wielu polskich księży pod niemiecką okupacją 5 . 

3  L.Wilczyński, Akcja Katolicka w parafiach Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej w latach 
1931 – 1939, tom V, Poznań 2003, s. 306 – 318 

4  L.Wilczyński, Działalność Akcji Katolickiej w  dekanatach Archidiecezji Gnieźnieńskiej  i Po 
znańskiej w latach 1936 – 1939, Poznań 2004, s. 149 – 152 

5  W biogramach wykorzystano opracowania: Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymsko 
katolickiego pod okupacją hitlerowską w  latach  19391945,  zeszyt IV, Warszawa 1978;  Jan 
Domagała, Ci,  którzy przeszli  przez Dachau  (Duchowni w Dachau), Warszawa 1957; Księża 
społecznicy w Wielkopolsce 18941919,  t. 1  (AH), Gniezno 1978; L. Wilczyński, Księża spo 
łecznicy w Wielkopolsce 19191939, Poznań 2003; Włodzimierz J. Chrzanowski, Błogosławiony 
ks. Józef Kut. Kapłan i męczennik, Poznań 2003; M. Kasprzycki, Duchowieństwo Archidiecezji 
Poznańskiej w  latach okupacji  hitlerowskiej 19391945, Poznań 1983, mps w Bibliotece Wy 
działu Teologicznego UAM. 
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Ks.  Paweł Białas  urodził  się  26 V  1876  r. w Kassel. Był  synem Franciszka, 
sierżanta wojska pruskiego, i Cecylii Studniewskiej. W 1887 r. po maturze wstąpił 
do seminarium duchownego w Fuldzie, ale w krótkim czasie przeniósł się do semi 
narium poznańskiego, gdzie nauczył się języka polskiego. W 1900 r. został kapła 
nem, a dwa lata później administrował jako wikary kościołem w Tuchorzy, ówczesnej 
filii parafii Siedlec (dekanat zbąszyński). W tym czasie aktywnie działał na rzecz 
polskiego kandydata do sejmu pruskiego. W roku 1906 objął parafię w Ruchoci 
cach równocześnie administrując parafią Zielęcin (dekanat grodziski). W 1907 r. 
został sekretarzem Banku Ludowego w Wolsztynie. Interesował się malarstwem 
i historią sztuki. W latach 19111913 był w zarządzie Stowarzyszenia Artystów 
Polskich w Rzeszy Niemieckiej, a w 1914 r. rozpoczął studia na akademii sztuk 
pięknych we Wrocławiu. W okresie powstania wielkopolskiego współtworzył pol 
skie oddziały w swojej parafii i współpracował z władzami wojskowymi powiatu 
śmigielskiego. Niemcy aresztowali go 6 X 1940 r. i przez rok więzili w forcie VII 
w Poznaniu. 30 X 1941 r. wywieziony do Dachau, poniósł śmierć w komorze gazo 
wej 4 V 1942 r. w tzw. transporcie inwalidów. 

Ks. Gustaw Bombicki pochodził z Kępna, urodzony 11 VII 1883 r. w rodzinie 
nauczyciela Bolesława i Emilii Gutsche. Po studiach seminaryjnych w Gnieźnie 
i Poznaniu otrzymał święcenia kapłańskie 11 II 1906 r. Po miesiącu został wikariu 
szem w Kórniku a rok później w Przemęcie (dekanat śmigielski). Był typem księ 
dza  –  społecznika  i  poza  obowiązkami  duszpasterskimi  pełnił  wiele  funkcji 
publicznych. W Przemęcie był członkiem zarządu Banku Parcelacyjnego, preze 
sem Katolickiego Stowarzyszenia Robotników Polskich, przewodniczącym  rady 
nadzorczej Banku Ludowego. W 1913 r. jako administrator kierował parafią w Ce 
radzu Kościelnym (dekanat bukowski). Niechętne mu władze pruskie odmawiały 
jego zatwierdzenia w parafii Bukownica i Strzelce, jako że: „pilnie popierał dążenia 
narodowe polskie”. W wolnej Polsce był administratorem parafii w Łaszczynie, 
proboszczem w Golejewku a od 15 XII 1931 r. w Wolsztynie, w którym piastował 
funkcję  dziekana  zbąszyńskiego. Członek Towarzystwa  Pomocy Naukowej  im. 
K. Marcinkowskiego a w latach trzydziestych jego prezes powiatowy w Wolsztynie. 

Aresztowany przez Niemców 27  I  1940  r.,  po krótkim czasie  uwolniony po 
interwencji parafian. Powtórnie aresztowany 6 X 1941 r., został uwięziony w For 
cie VII w Poznaniu a następnie 30 X 1941 r. przewieziony do Dachau. Wysłany 
tym samym transportem do zagazowania co ks. Paweł Białas. Niemieckie władze 
podały, że zmarł 13 VII 1942 r. w Linzu. 

O. Józef Cal OMI urodzony 17 XI 1911 r. w Bukownicy, syn Antoniego i Józefy 
Cybok. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów NMP 
w Obrze, gdzie w 1930 r. złożył śluby zakonne. 14 VII 1935 r. przyjął święcenia 
kapłańskie. Od IX 1936 r. był wykładowcą filozofii w Krobii, a później profesorem 
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teologii dogmatycznej w Seminarium Ojców Oblatów w Obrze (19381939). Aresz 
towany 27 I 1940 r. i więziony kolejno w: Komorowie, Lubiniu, Poznaniu (24 V 
1940), Dachau (2 VIII 1940), Gusen (8 XII 1940). Zmarł w obozie w Dachau 6 VI 
1943 r. 

Ks. Roman Dadaczyński urodzony 8 II 1889 r. w Wielowsi (powiat obornicki), 
był synem nauczyciela Kaspra i Joanny Jaensch. Po maturze złożonej w ostrow 
skim gimnazjum wstąpił do seminarium duchownego. Studiował filozofię w Gnieź 
nie  i  teologię w Poznaniu a święcenia kapłańskie przyjął 1 III 1914 r. W latach 
19161919 był wikariuszem a następnie administratorem parafii w Miejskiej Gór 
ce, gdzie prowadził ożywioną działalność społeczną i patriotyczną. Był m.in. człon 
kiem  zarządu  Banku  Ludowego w Miejskiej  Górce  i  Towarzystwa  Czytelni 
Ludowych, należał do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Włączył się 
w organizowanie powstania wielkopolskiego i uzyskawszy zgodę władzy kościel 
nej został kapelanem 11. Pułku Strzelców Wielkopolskich a w potrzebie osobiście 
dowodził powstańcami. Wyróżniał się zapałem i dzielnością, co potwierdzali nawet 
niechętni mu parafianie niemieccy. W roku 1927 w stopniu majora rezerwy po 
wrócił do Wielkopolski a w roku 1931 objął parafię w Rakoniewicach. Nadal wiele 
pracował  społecznie,  zwłaszcza wśród młodzieży, w  takich  organizacjach,  jak: 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej i Męskiej, Katolickie Stowarzysze 
nie Robotników Polskich, Towarzystwo Pań Miłosierdzia, Towarzystwo Powstań 
ców i Wojaków oraz „Sokół”. W roku 1932 otrzymał Krzyż Niepodległości a w 1939 
r. obchodził srebrny jubileusz kapłaństwa. 

Po wybuchu wojny aresztowany  i uwięziony w Wolsztynie w tzw. Rafinerii, 
gdzie znęcano się nad nim za udział w powstaniu wielkopolskim. 27 I 1940 r. inter 
nowany w Lubiniu, od 22 V 1940 r. przebywał w Forcie VII, skąd wkrótce (24 V) 
przewieziono go do Dachau w jednym z pierwszych transportów polskich księży. 
Chcąc złamać ducha zasłużonego kapłana oddzielono go od skromnej jeszcze gru 
py polskiego duchowieństwa i przewieziono do Gusen, skąd 8 XII 1940 r. powrócił 
do Dachau. Zmarł z wyczerpania 29 XII 1940 r. 

Ks. Edward Gramlewicz urodzony 26 IX 1878 r. w Żerkowie, był synem nauczy 
ciela Piotra i Antoniny z Nawrockich. Do szkół uczęszczał w Gnieźnie i Chojni 
cach  i  działał  tam w  tajnych  kółkach  filomackich,  przez  co  był  zagrożony 
aresztowaniem. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 II 1907 r. w Poznaniu i odtąd 
pracował w wielu miejscowościach a najdłużej w Wyszanowie (dekanat kępiński), 
gdzie administrował parafią w latach 19121927. Zamiłowany działacz społeczny, 
brał udział w pracach Towarzystwa Czytelni Ludowych, Banku Ludowego, Kółka 
Rolniczego czy Katolickiego Stowarzyszenia Robotników Polskich. Podczas po 
wstania  wielkopolskiego  udzielał  schronienia  księżom  zagrożonym  terrorem 
Grenzschutzu i ułatwiał im kontakty. 
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W 1927 r. został proboszczem w Goniembicach a od 9 II 1933 r. administrato 
rem a następnie proboszczem w Siedlcu. 

Miał opinię człowieka drażliwego i mimo pasji społecznikowskiej nie potrafił 
uniknąć konfliktów czy  to z parafianami, czy z  lokalną władzą administracyjną. 
Ten ostatni pogłębiała niechęć do mającej duże poparcie w Wielkopolsce narodo 
wej demokracji i opowiedzenie się za sanacją. 

Już 12 IX 1939 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu wolsztyńskim, 
następnie  przetrzymywany w Lubiniu.  Przewieziony  6  II  1940  r.  do  Fortu VII 
w Poznaniu zginął tam 2 VII 1940 r. 

Ks. Franciszek Harwaczyński, poznaniak urodzony 22 I 1884 r. w rodzinie kup 
ca Sylwestra i Berty Haderek. Po studiach teologicznych w seminarium w Gnieź 
nie i Poznaniu (19051909) otrzymał święcenia kapłańskie 14 II 1909 r. Był kolejno 
wikariuszem w Solcu, Babimoście, Kościanie i Poznaniu. W tych miejscowościach 
pracował społecznie w polskich organizacjach, ponadto wyjeżdżał do środkowych 
Niemiec, aby nieść posługę duszpasterską wychodźcom. W 1919 powołany przez 
abpa Edmunda Dalbora na kapelana w szkole podchorążych w Biedrusku, wziął 
udział w wojnie z bolszewikami. 

W 1924 r. został proboszczem w Łaszczynie (dekanat krobski) a od 1 VII 1934 
r. w Kębłowie. W swojej  parafii  należał  do komitetu  zbierającego  pieniądze na 
fundusz obrony narodowej. 15 VIII 1939 r. odbyła się w Kębłowie uroczystość, na 
której wręczono karabin maszynowy miejscowej placówce Straży Granicznej. 

Aresztowany 17 IX 1939 r.  i osadzony w więzieniu wolsztyńskim, został po 
kilku dniach uwolniony dzięki interwencji kapelana Wehrmachtu. Wkrótce aresz 
towany ponownie przeszedł więzienie w Wolsztynie, Skwierzynie oraz Fort VII 
w Poznaniu. 14 VI 1940 r. przewieziony do Dachau a po 2 miesiącach do Gusen. 
Niemcy dowiedziawszy się o  jego patriotycznej działalności znęcali się nad nim 
w okrutny sposób. Zupełnie wycieńczony zmarł 7 X 1940 r. w Gusen. 

Bł. Józef Kut, kapłan i męczennik, chluba ziemi wolsztyńskiej. Urodził się 21 I 
1905 r. w Sławinie w powiecie ostrowskim jako najstarsze z pięciorga dzieci w chłop 
skiej rodzinie Józefa i Marianny z Piaskowskich. Po ukończeniu gimnazjum w Ostro 
wie Wielkopolskim  rozpoczął  w  1924  r.  studia  w  seminarium  duchownym 
w Poznaniu. Po święceniach kapłańskich 16 VI 1929 r. pracował jako wikary w Cho 
dzieży a następnie przez sześć lat w Poznaniu w parafii św. Marcina. Już tam dał 
się poznać jako pobożny kapłan, oddany pracy duszpasterskiej i społecznej. 1 X 
1936 r. został administratorem parafii w Gościerzynie i gorliwie pracował dla po 
wierzonych mu wiernych. Szczególną troskę poświęcał dzieciom i młodzieży orga 
nizując  pracę Katolickiego  Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej  oraz Żeńskiej, 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  a  także  chóru kościelnego. Wspierał  też 
wiele innych działań kulturalnych, jak np. teatr amatorski. 
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Aresztowany 6 X 1941 r. przez gestapo, przeszedł kaźń w Forcie VII w Pozna 
niu. 30 X 1941 r. osadzono go w obozie koncentracyjnym w Dachau. Wyniszczony 
pracą w najcięższych warunkach znosił cierpliwie bicie i szykany. Jego pobożność 
i pokora budziły szczery szacunek współwięźniów. W obliczu niechybnej śmierci 
odrzucił warunki uwolnienia (wyrzeczenie się kapłaństwa i przyjęcie tzw. volksli 
sty). Zmarł wycieńczony 19 IX 1940 r., ciało spalono w krematorium. 

W niedzielę 13 czerwca 1999 r. podczas mszy św. na placu Piłsudskiego w War 
szawie został beatyfikowany przez Jana Pawła II w gronie108 męczenników reżi 
mu hitlerowskiego. 

Ks. Władysław Majchrzycki urodził  się 13 V 1906  r. w Orkowie w powiecie 
śremskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 VI 1933 r. w Poznaniu. Był wikariu 
szem w Wolsztynie, uwięzionym 14 III 1940 r. Przez Chludowo i Fort VII w Po 
znaniu trafił 24 V 1940 r. do Dachau. Od 2 VIII więziony w Gusen a od 8 XII 1940 
r. ponownie w Dachau. 

Jak wspominał osadzony razem z nim w obozie ks. Jan Wolniak, także wika 
riusz wolsztyński, ks. Władysław budował współwięźniów swą modlitwą płynącą z 
głębokiej miłości do Boga i bliźniego. Wycieńczony morderczą pracą i głodem zmarł 
na rewirze w Dachau 25 XI 1942 r. 

Ks. Robert Marcinkowski, rówieśnik ks. Majchrzyckiego, z którym razem otrzy 
mał święcenia kapłańskie. Urodził się 15 VII 1906 r. w Kębłowie koło Wrześni. 
W momencie wybuchu wojny był wikariuszem w Kaszczorze. 

Aresztowany 27 I 1940 r., po kilkumiesięcznym pobycie w obozie przejścio 
wym w Lubiniu osadzony od 24 V 1940 r. w Dachau a od 2 VIII 1940 r. w Gusen. 

Wyniszczony pracą w kamieniołomach znalazł się na rewirze. Tam zmarł 22 XI 
1940 r. po pobiciu przez niemieckiego pielęgniarza za podanie współwięźniowi kromki 
chleba. 

Ks. Wojciech Perski urodził  się 5 VII 1900  r. w miejscowości Kiszewko koło 
Obornik.  Święcenia kapłańskie  otrzymał 18 X  1925  r.  Przed wybuchem wojny 
administrował parafią w Rostarzewie. W kwietniu 1940 r. został aresztowany i osa 
dzony w obozie przejściowym w Lubiniu. 24 V 1940 r. wywieziony do Dachau, 
2 VIII do Gusen i ponownie 8 XII t. r. do Dachau. Tam też zmarł 3 X 1942 r. 

Ks. Jan Piechowiak urodził się 9 XII 1905 we wsi Lipa w powiecie obornickim. Był 
synem Jana i Antoniny Chudzińskiej. 10 VI 1933 r. przyjął święcenia kapłańskie. Przed 
wojną był wikariuszem w Przemęcie i tam został aresztowany 27 I 1940 r. i przewie 
ziony do Lubinia a następnie do Fortu VII w Poznaniu. W obozie koncentracyjnym 
w Dachau, dokąd przewieziono go 24 V 1940 r. doczekał wyzwolenia. Od 1947 był 
duszpasterzem w Kanadzie. Zmarł 30 XII 1957 w Toledo (USA). 
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Ks. Gracjan  Siuda urodzony w  rodzinie piekarza Michała  i Magdaleny Kom 
chowskiej 13 XII 1876 r. w Wielichowie w powiecie kościańskim. Wyświęcony na 
kapłana 16 IV 1899 r. Przed wojną był proboszczem a zarazem dziekanem w pa 
rafii Przemęt. Aresztowany 6 X 1941 r., więziony był przez dwa i pół miesiąca 
w Forcie VII w Poznaniu, następnie osadzony w obozie przejściowym w Bojano 
wie. Po miesiącu został uwolniony i wysiedlony do Generalnej Guberni. Przebywał 
w Warszawie, gdzie podczas powstania pełnił posługę kapłańską. Po wojnie po 
wrócił do swej parafii. Zmarł w Przemęcie 19 VI 1966 r. 

Ks. Władysław Stepczyński urodził się 7 V 1898 we wsi Wielkie Laski w daw 
nym powiecie żnińskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 II 1931 r. Od 1932 r. był 
wikariuszem w Zbąszyniu a następnie w Przemęcie. W obu tych miejscowościach 
dał się poznać jako nieprzeciętny działacz społeczny. Aresztowany 27 I 1940 r., 
osadzony w obozie przejściowym w Lubiniu a następnie od 2 IV do 22 V w Forcie 
VII w Poznaniu. Od 24 V 1940 r. uwięziony w Dachau, potem trzy miesiące w 
Gusen i od 8 XII 1940 r. ponownie w Dachau. Po powrocie z Gusen był zupełnie 
wycieńczony. Nie mógł już chodzić, więc jeden z księży zaniósł go na rękach do 
rewiru. Tam w krótkim czasie zmarł 31 V 1941 r. 

Ks. kanonik Leon Stępniak urodzony 29 III 1913 r. w Czarnotkach w powiecie 
średzkim.  Po  święceniach  kapłańskich,  które przyjął  3 VI  1939  r. w  Poznaniu, 
został wikariuszem w Kębłowie. Aresztowany 27 I 1940 r. i osadzony w obozie 
przejściowym w Lubiniu. Z Fortu VII w Poznaniu przewieziony 24 V 1940 r. do 
Dachau, następnie cztery miesiące w Gusen i od 8 XII 1940 r. ponownie w Da 
chau, gdzie doczekał wyzwolenia 29 IV 1945 r. Po powrocie do kraju został wika 
riuszem w Swarzędzu (19451949) administratorem prafii w Grodziszczku, następnie 
proboszczem w Wonieściu (19601976) i w parafii Świętego Ducha w Kościanie 
(19761977). 

W 2006 r. w Wolsztynie ks. kanonik L. Stępniak uroczyście otworzył wystawę 
pt. „ Tragiczny bilans” poświęconą pamięci zamęczonych w obozach kapłanów. 
Wystawę zorganizował Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana’ 
w Wolsztynie wraz z Biblioteką Publiczną. 

W Wolsztynie urodzili się dwaj bracia, synowie kupca Romana i Eleonory Apo 
linarskiej, późniejsi księża Ireneusz i Marian Szczerkowscy, którzy obozy koncen 
tracyjne przeżyli. 

Ks.  Ireneusz Marian Szczerkowski urodzony 24  III  1906  r.  a wyświęcony na 
kapłana 14 VI 1930  r.  był proboszczem w parafii Chojno w dawnym powiecie 
szamotulskim. Aresztowany 14 III 1940 r. w Chojnie i osadzony w obozie przej 
ściowym w Chludowie, następnie w Forcie VII w Poznaniu, przeszedł obozy kon 
centracyjne w Dachau (od 24 V 1940), Gusen (od 2 VIII) i ponownie Dachau (od 
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8 XII 1940). Tam doczekał wyzwolenia 29 IV 1945 r. W roku 1945 i 1946 pełnił 
obowiązki duszpasterskie w Niemczech w obozie dla Polaków w strefie amery 
kańskiej. Był proboszczem w latach 19461947 w Chojnie nad Wartą, a od 1947 do 
1976 w Ptaszkowie. Zmarł w 1980 r. 

Ks. Marian Wacław Szczerkowski urodził się 15 IV 1908 r. a święcenia kapłań 
skie przyjął 12 VI 1932 r. Był proboszczem w Otorowie w dekanacie pniewskim 
do aresztowania 15 II 1940 r. Internowany przejściowo w Miejskiej Górce, 24 V 
1940 r. wywieziony do Dachau. W tych samych terminach, co brat Ireneusz, prze 
szedł obozy w Gusen i Dachau, gdzie dożył wyzwolenia. Po wojnie był probosz 
czem  parafii  w Oporowie  (19451946),  Żytowiecku  (19461951)  i  Kórniku 
(19511968). Zmarł 29 I 1968 w Kórniku i tam został pochowany. 

Ks. Józef Tyma urodzony 4 III1902 r. w miejscowości Małe Siekierki w powiecie 
średzkim. Święcenia kapłańskie przyjął 1 VIII 1928 r. Był administratorem parafii 
w Tuchorzy. Aresztowany 18 I 1940 r. i przewieziony do gestapowskiego więzie 
nia w b. Domu Żołnierza w Poznaniu a następnie w Forcie VII. Tam zmarł 25 I 
1940  r.  na  skutek  skatowania  (dwa  dni wcześniej wymierzono mu 100 uderzeń 
biczem). Urzędowo odnotowano, że zmarł przypuszczalnie na atak serca. 

Ks. Marian Walczak urodził się 30 VIII 1907 r. w Kostrzynie k. Poznania. 10 VI 
1933 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Był prefektem w Państwowym Gimnazjum 
Koedukacyjnym w Wolsztynie, kapelanem rezerwy Wojska Polskiego i prezesem 
Polskiego Związku Ziem Zachodnich na powiaty Wolsztyn i Nowy Tomyśl. 

Zmobilizowany 28 VIII 1939 r. do I Pułku Strzelców Konnych w składzie Bry 
gady Zmotoryzowanej wziął udział w kampanii wrześniowej.  20  IX 1939  r.  po 
bitwie pod Tomaszowem Lubelskim dostał się do niewoli  i przebywał w obozie 
jenieckim dla oficerów w Murnau a następnie w Rottenbergu. 20 IV 1940 r. prze 
jęty przez gestapo i osadzony w Buchenwaldzie, od 7 VII 1942 r. w Dachau, gdzie 
doczekał wyzwolenia obozu. Po wojnie pracował w Polskiej Misji Katolickiej w An 
glii i tam zmarł 6 VI 1970 r. 

Ks. prałat Jan Wolniak urodzony 6 VI 1912 r. w Borzęcicach w powiecie kroto 
szyńskim. Po święceniach kapłańskich, które przyjął 22 V 1937 r., został wikariu 
szem w Wolsztynie. Aresztowany 27 I 1940 r., był internowany w Lubiniu. Więziony 
w Forcie VII w Poznaniu, 24 V 1940 r. przewieziony do Dachau, 2 VIII do Gusen 
i 8 XII 1940 r. ponownie do Dachau. Świadek męczeństwa ks. Władysława Maj 
chrzyckiego, także wikariusza wolsztyńskiego. Ks. Jan Wolniak doczekał się wy 
zwolenia obozu  29  IV  1945  r.,  następnie  pracował w  duszpasterstwie Polaków 
poza granicami kraju (Bawaria). W 1951 r. wyjechał do Rzymu na studia, które 
ukończył w 1954 r. doktoratem z teologii dogmatycznej. W roku 1955 powrócił do 
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Bawarii i do roku 1989 był proboszczem w MonachiumLudwigsfeld. Po przejściu 
na emeryturę wrócił do Polski. Zmarł 29 VIII 2000 r. w Lipowcu (par. Koźminin). 
Uroczystościom pogrzebowym w Koźminie przewodniczył ks. bp. Stanisław Na 
pierała. 

Ks. Stanisław Władysław Zielazek urodził się 18 IV 1894 r. w rodzinie robotni 
czej Franciszka i Michaliny Kaczmarek w Poznaniu. Tam także otrzymał święce 
nia  kapłańskie  25 VII  1920  r.  Od  1927  r.  administrator  parafii  Chobienice. 
Aresztowany 27  I 1940  r.,  został  osadzony w obozie przejściowym w Lubiniu. 
Wywieziony do Fortu VII w Poznaniu a następnie 24 V 1940 r. do Dachau. Po 
dwu miesiącach (od 2 VIII) osadzony w obozie koncentracyjnym w Gusen, gdzie 
niebawem zginął 2 XII 1940 r. 

Z dwudziestu opisanych powyżej księży posługujących na terenie dawnego powia 
tu wolsztyńskiego trzynastu poniosło śmierć. W większości zmarli w obozach koncen 
tracyjnych,  najwięcej w Dachau, miejscu  kaźni duchowieństwa polskiego. Wojnę 
przeżyło tylko siedmiu kapłanów ziemi wolsztyńskiej. Tak jak wszyscy polscy księża, 
w warunkach obozowych zachowali postawę pełną godności ludzkiej, pokory wobec 
Bożych zrządzeń, współczucia i miłości dla bliźnich. 

Anstr act 
Martyrdom  of  Polish  clergy  of  the Wolsztyn  region 

In the occupied Great Poland, renamed Wartheland, its governor Arthur Gre 
iser  immediately  set  to  implement  antiPolish nazi policy.  Its  edge was directed 
mainly at the elites of Great Poland, especially the Church. They commenced with 
closing down churches, plundering properties and extermination of clergy. 

It was no different  in  the region of Wolsztyn  in which priests had conducted 
intense pastoral, social and patriotic activity before the war. Priests were arrested 
and sent to concentration camps where the majority of them died. 

The following priests died: 
The following priests survived till the day of liberation: 
Their fidelity to their priestly vocation and dignified conduct in face of death 

deserve  lasting  remembrance. 

Martyrologia duchowieństwa polskiego ziemi wolsztyńskiej
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Leszek Wilczyński 
(Poznań) 

Bł. Narcyz Putz, proboszcz parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy (1920 – 1925) 

Druga połowa XIX wieku przyniosła niezwykle szybki rozwój Bydgoszczy, do 
tej  pory  znajdującej  się  na uboczu  zmian przemysłowych  i  społecznych  zaboru 
pruskiego. Rozwój przemysłu przyczynił  się do napływu nowych mieszkańców. 
W 1852 roku w Bydgoszczy (niem. Bromberg) mieszkało 14.412 ludności; w 1871 
żyło już 27.740. Dziesięć lat później liczba ta wzrosła do 34.000, a w 1910 roku 
wynosiła 57.696 mieszkańców. Napływ ludności spowodował też zmiany w staty 
styce wyznaniowej mieszkańców; w 1852  roku w mieście było 25% katolików, 
a w 1910 roku było ich już 32% 1 . 

W  tej sytuacji  konieczne było  zapewnienie odpowiedniej posługi duszpaster 
skiej dla katolików oraz budowa nowych świątyń. Na początku XX wieku jedynym 
kościołem katolickim w Bydgoszczy był stary kościół pw. św. Marcina i Mikołaja. 
Władza duchowna Archidiecezji Gnieźnieńskiej postanowiła, aby wybudować jedną 
świątynię dla ogółu wiernych, bez podziału na narodowości. Sprzeciwiły się temu 
władze pruskie, zmierzające do utrzymania dominacji katolików niemieckich, i żądały 
wybudowania nowego kościoła dla niemieckich parafian. Na takie rozwiązanie nie 
godziły się władze kościelne. W latach 1903 – 1906 władze pruskie i Kuria Ar 
chidiecezji Gnieźnieńskiej prowadziły pertraktacje w sprawie postawienia nowego 
kościoła, wreszcie w lutym 1906 roku zawarto ugodę pomiędzy rządem pruskim 
a abp. Florianem Stablewskim. Rząd zgodził się na budowę kościoła polskiego (pw. 
Św. Trójcy) w zamian za zgodę na budowę osobnego kościoła dla katolików nie 
mieckich (pw. Serca Pana Jezusa) i ustanowienie w nim niemieckiego duszpaster 
stwa 2 . 

Kościół dla katolików niemieckich budowany był ze składek i podatków gmin 
nych  oraz  z  dotacji  rządowych. Kościół  dla katolików  polskich  (w myśl  ugody 
z 1906 roku) budowano ze składek wiernych całej archidiecezji, bez udziału rządu. 
Nic więc  dziwnego,  że  kościół  pw.  Serca  Pana  Jezusa  stanął  już w  1913  roku 

1  R. Kabaciński, W. Kotowski, J. Wojciak, Bydgoszcz – zarys dziejów, Bydgoszcz 1980, s. 117 – 
120. 

2  Archiwum Parafii Św. Trójcy w Bydgoszczy, Księga protokolarna Dozoru Kościelnego Kościo 
ła Farnego w Bydgoszczy 18971912, protokoły z posiedzeń Dozoru z dnia 30 III 1906 i 22 VI 
1906 r.; W. Kotowski, Dzieje kościoła i parafii Świętej Trójcy w Bydgoszczy, „Studia Gnesnensia, 
t. 7, s. 146.
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a jego konsekracji dokonał 19 czerwca ks. bp Wilhelm Kloske, sufragan gnieźnień 
ski 3 . Nowe świątynie bydgoskie, kościół niemiecki i budowany polski, były kościo 
łami pomocniczymi kościoła farnego w Bydgoszczy. 

Od początku istnienia kościoła Serca Pana Jezusa były nieporozumienia i nie 
snaski  ze  strony  katolików niemieckich.  Pierwszy  administrator,  ks.  Franciszek 
Schirmer,  dążył do uniezależnienia od proboszcza  farnego. Doprowadziło  to do 
ostrego  i gorszącego sporu. Proboszcz bydgoski, ks. Edward Becker (Niemiec), 
nie ustępował a jednocześnie starał się o porozumienie z wojowniczym kapłanem. 
Tymczasem nieustępliwy ks. Schrimer zwrócił się o wsparcie do władz pruskich. 
Rezultatem tego było zamknięcie kościoła do końca lipca 1913 roku a następnie 
porozumienie, w myśl którego w kościele nadal odprawiano nabożeństwa w języ 
ku niemieckim z zachowaniem jurysdykcji kościoła farnego 4 . 

W granice odrodzonej Polski Bydgoszcz wróciła 20 stycznia 1920 roku, przeję 
ta przez wojska wielkopolskie na mocy traktatu wersalskiego. 

W tym czasie w Bydgoszczy były cztery kościoły 5 : 
1.  Kościół parafialny (pw. św. Marcina i Mikołaja) z proboszczem ks. Edwardem 

Beckerem (od 1912 r.) 
2.  Kościół sukursalny (pw. Św. Trójcy) z ks. Janem Filipiakiem (od 1914 r.) 
3.  Kościół sukursalny (św. Ignacego; pojezuicki) z ks. Franciszkiem Schirmerem 

(od 1912 r.) 
4.  Kościół sukursalny (pw. Serca PJ) pod zarządem ks. F. Schirmera i z wikariu 

szem Erykiem Steinke (od 1918 r.) 
W 1920 r. Bydgoszcz podzielono na 4 okręgi duszpasterskie: farny – przy ko 

ściele św. Marcina i Mikołaja, przy kościele Św. Trójcy, przy kościele Serca Pana 
Jezusa  i na Szwederowie 6 . 

Przewrócenie Bydgoszczy odrodzonej Polsce spowodowało zmiany w struktu 
rze społecznej miasta. Niemcy zaczęli masowo wyjeżdżać (w ciągu kilku kolej 
nych lat wyemigrowało ich ok. 20.000). Napływ ludności polskiej, w  tym wielu 
przemysłowców, spowodował rozwój polskiej gospodarki i przemysłu. Bardzo szyb 
ko powstawały zakłady branży chemicznej, metalowej, precyzyjnej i elektrotech 
nicznej oraz zakłady przemysłu lekkiego, spożywczego, drzewnego, poligraficznego 
i mineralnego. 

3  Archiwum Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa (AP NSPJ), Szkic historii budowy kościoła, 
s. 3; ks. dr Marian Aleksandrowicz, 75lecie konsekracji kościoła NSPJ w Bydgoszczy [maszy 
nopis  okolicznościowego wykładu]. 

4  K. Samuła, Dzieje parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy w latach 1924 – 1988, 
Bydgoszcz 1996, s. 11 – 12 [mps pracy mgr]. 

5  Elenchus Omnium Ecclesiarum et Universi Cleri Archidioecesis Gnesnensis pro Anno Domini 
1920, s. 2627. 

6  Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu  (AAP), OA X  583, Podział  parafii bydgoskiej  1920 
1924 [brak paginacji]; S. Wilk, Archidiecezja Gnieźnieńska w II Rzeczypospolitej, Lublin 1987, 
s. 6667. 
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Wraz z rozwojem gospodarki tworzyły się polskie związki zawodowe i korpora 
cje. Bydgoszcz coraz bardziej zyskiwała na znaczeniu, mimo że nie była miastem 
wojewódzkim, tylko powiatowym. W mieście ulokowały się liczne agendy rządo 
we i samorządowe. Tu istniały dyrekcje kolejowe, liczne urzędy państwowe (np. 
ogólnopolskie Centralne Biuro Rozrachunkowe), inspektoraty, sądy, prokuratura, 
itp. 

Odpływ ludności niemieckiej był tak znaczny, że w 1920 roku na terenie okręgu 
duszpasterskiego pw. Serca Jezusowego mieszkało już 6.000 Polaków, co stano 
wiło 2/3 ogółu wiernych. W związku z tym 1 kwietnia 1920 roku ksiądz biskup 
Antoni Laubitz powołał na stanowisko administratora tego okręgu księdza Narcy 
za  Putza 7 . Nominacja ks. Putza podyktowana była znacznym wzrostem liczby 
polskich katolików oraz dużym zaufaniem władzy duchownej (ks. Putz uczestni 
czył w pracach dotyczących podziału Bydgoszczy na okręgi parafialne). 

Pierwszym zadaniem ks. N. Putza było zorganizowanie duszpasterstwa, urzą 
dzenie kancelarii i prowadzenie ksiąg metrykalnych. Dążył on od samego począt 
ku,  aby  w Bydgoszczy  jak  najszybciej  funkcjonowały  samodzielne  parafie 8 . 
Wyjątkowa aktywność duszpasterska i społeczna ks. Putza zaowocowała szybkim 
zorganizowaniem duszpasterstwa wyłącznie dla  Polaków.  Jednym  z pierwszych 
poczynań duszpasterskich była kolęda w domach wiernych. 

Działalność polskiego kapłana w byłej niemieckiej parafii nie podobała się Niem 
com. Spór między mniejszością niemiecką a ks. Putzem zaostrzył się, gdy ksiądz 
zasugerował przeznaczenie dla Niemców kościoła pojezuickiego w Bydgoszczy. 
Nieomal natychmiast po przedstawieniu tej propozycji mniejszość niemiecka skie 
rowała skargę do kard. Edmunda Dalbora, którą podpisało 284 parafian niemiec 
kich. Ks. Putz udowodnił, że część osób figurujących na liście podpisała się kilka 
razy, kilkanaście podpisów należało do dzieci, 9 osób wyprowadziło się do Nie 
miec, 70 osób w ogóle nie mieszkało na terenie parafii. Kościelny parafii pw. Serca 
Jezusowego (z pochodzenia Niemiec) doskonale znał wszystkich parafian i stwier 
dził, że o wielu nazwiskach zwyczajnie nie słyszał 9 . 

Początek pracy administracyjnej w parafii NSPJ odbywał się w mało przyjem 
nej atmosferze. Mimo wszystko dnia 14 listopada 1921 roku ksiądz Narcyz Putz 
otrzymał oficjalny tytuł proboszcza, choć parafię erygowano dopiero w 1924 roku 10 . 

W oczach mniejszości niemieckiej ks. Narcyz Putz uchodził za wyjątkowo agre 
sywnego Polaka. Prawdą było, że proboszcz stale dążył do utworzenia duszpaster 
stwa  polskiego  i  przeniesienia  parafii  niemieckiej  do  kościoła  pojezuickiego 
w Bydgoszczy. Bynajmniej nie wynikało to z jakiejś wrodzonej niechęci do Niem 
ców, ale podyktowane było obiektywnymi przesłankami. W czasie porannych mszy 
7  L. Wilczyński, Błogosławiony ks. Narcyz Putz. Patriota i męczennik, Poznań 2004, s. 12. 
8  Tamże, s. 13. 
9  Archiwum Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie  (KMG), Akta kościoła Najświętszego Serca Pana 

Jezusa, 19131949, k. 107, 112. 
10  Tamże, 126. 

Bł. Narcyz  Putz, proboszcz  parafii Najświętszego Serca Pana  Jezusa w Bydgoszczy...
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św., odprawianych w niedziele dla katolików niemieckich, kościół był stosunkowo pu 
sty (150 osób), mimo licznych przypomnień i komunikatów. Tymczasem na pozosta 
łych 5 mszach św. odprawianych dla katolików polskich wierni musieli stać pod kościołem, 
ponieważ nie mieścili się we wnętrzu świątyni (bywało nawet 25.000 wiernych). 

Innym powodem zaostrzenia wzajemnych stosunków było zlikwidowanie w ko 
ściele wszystkich niemieckich napisów, szczególnie widoczne przy stacjach Drogi 
Krzyżowej 11 . 

Niezadowolona mniejszość katolików  niemieckich  zwróciła  się  ze  skargą  do 
Stolicy Apostolskiej, która do rozstrzygnięcia posłała nuncjusza apostolskiego, ar 
cybiskupa Lorenzo Lauriego 12 . 

4 września 1923 r. ks. prob. Putz skierował prośbę do Konsystorza w Gnieźnie 
o całkowite usunięcie z parafii niemieckich nabożeństw i przeniesienie duszpaster 
stwa dla Niemców do kościoła pojezuickiego pw. św. Ignacego. Dnia 30 stycznia 
1924 r. ks. bp Antoni Laubitz zakończył spór i zniósł oddzielne nabożeństwo dla 
Niemców katolików, przeznaczając specjalne nabożeństwa odprawiane w koście 
le pojezuickim św. Ignacego 13 . 

W działalności duszpasterskiej ks. Narcyza Putza widać wyraźnie dwa kierun 
ki działania: 
1)  spolszczenie niemieckiej parafii pw. Serca Pana Jezusa 
2)  aktywizacja życia obywatelskiego i organizacyjnego w parafii. 

Pierwsze zadanie realizował od pierwszych chwil po nominacji (1 IV 1920 r.) 
przy wydatnej  pomocy  księży wikariuszy: Wacława  Pyszkowskiego, Ryszarda 
Brody, Bolesława  Sworowskiego  i  Józefa  Łuczaka 14 . Wspólnie z wikariuszami 
udało się szybko i skutecznie urządzić biuro parafialne i prowadzić księgi metrykal 
ne. Statystyka z  lat 1920 – 1924 ukazuje  intensywną działalność duszpasterską 
parafii 15 : 
rozdano 340.513 Komunii św. 
ochrzczono 3.236 dzieci (w tym 88 nieślubnych) 
zawarto 884 małżeństw 
pogrzebano 1.254 parafian 
bierzmowanie przyjęło 1.301 osób (1922 i 1924 rok). 

W każdą niedzielę i święto odprawiano w kościele sześć nabożeństw; po likwi 
dacji nabożeństwa dla katolików niemieckich  pięć. 

Pierwszoplanowym zadaniem duszpasterskim był rozwój kultu Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, którego obraz w głównym ołtarzu (dzieło artysty Bolesława 
Lewańskiego) ufundował ks. N. Putz. Wynikało to przede wszystkim z faktu we 

11  AAP, OA, Kościół NSPJ w Bydgoszczy 19141924, k.  29. 
12  K. Samuła, Dzieje parafii…, s. 13. 
13  AP NSPJ, Akta spraw Niemcówkatolików parafii NSPJ w Bydgoszczy  lata  19201926. 
14  K. Samuła, Dzieje parafii…, s. 5758. 
15  AP NSPJ, Liber baptisatorum I 19201923; II 19231929; Liber copulatorum I 19201928; Liber 

mortuorum I 19221936; Liber confirmatorum I 19221936. 
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zwania kościoła oraz szczerej pobożności ks. proboszcza, któremu zależało na po 
święceniu parafii i rodzin Najświętszemu Sercu, zgodnie z zaleceniem arcypaste 
rza (list kard. Dalbora z stycznia 1921 r.) Wcześniej, bo już 30 XI 1920 r. uzyskał 
pozwolenie Konsystorza  na  odprawianie w  pierwszy  piątek miesiąca mszy  św. 
z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Ks. prob. Putz dbał też o organizację 
misji i rekolekcji parafialnych. 

23 grudnia 1922 roku ogłoszono encyklikę Piusa XI Ubi arcato, w której papież 
wzywał do rozwoju życia katolickiego, pogłębiania ducha wspólnoty chrześcijań 
skiej  poprzez  rozwój  akcji  społecznej. Ojciec Święty wzywał do organizowania 
zjazdów katolickich, związków misyjnych, kongregacji kościelnych, słowem do roz 
woju apostolatu świeckiego 16 . 

Ks. Narcyz Putz zainspirowany papieskim dokumentem zasłynął w Bydgosz 
czy jako działacz i organizator życia społecznego. Świadczą o tym liczne organiza 
cje, które powstawały z jego inicjatywy i prężnie działały. Do najważniejszych dzieł 
apostolskich należały 17 : 
–  Bractwo Dzieciątka Jezus, zał. 1920 rok 
–  Liga Katolicka (od 1920 roku) 
–  Konferencja Pań św. Wincentego à Paulo (od października 1920 roku) 
–  Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej „Naprzód” (od listopada 1920 roku) 
–  Towarzystwo Śpiewacze „Harmonia”, powstałe w 1920 roku 
–  bractwa różańcowe, założone w 1920 roku [istniejące do dzisiaj] 
–  Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej „Św. Jacka”, zał. w 1920 roku 
–  Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej „Zorza”, zał. w 1921 roku 
–  Katolickie Stowarzyszenie Robotników Polskich, zał. w 1921 roku 
–  Arcybractwo Matek Chrześcijańskich, zał. w 1920 roku 
–  Arcybractwo Serca Jezusowego, zał. w 1921 roku [istnieje do dzisiaj] 
–  Katolickie Stowarzyszenie św. Zyty, utworzone w 1921 roku 
–  Konferencja Męska św. Wincentego à Paulo, zał. w 1924 roku 
–  Sodalicja Mariańska Mężczyzn, zał. w 1924 roku 
–  Chór Panien Różańcowych, zał. w 1925 roku. 

Większość z wymienionych organizacji nie przetrwała wojny, ich działalność 
zawieszono po klęsce wrześniowej w 1939 roku. 

Na szczególną uwagę zasługuje Towarzystwo śpiewacze „Harmonia”, którego 
pierwszym prezesem był ks. prob. Narcyz Putz a dyrygentem prof. Marian Karaś 
kiewicz. Stojący na dobrym poziomie chór mieszany wykonywał pieśni kościelne 
i świeckie. W listopadzie 1920 roku kierownictwo przejął organista Leon Jaworski, 
który prowadził chór aż do wybuchu wojny w 1939 roku 18 . 
16  Cz. Pest, Kardynał Edmund Dalbor (1869 – 1926). Pierwszy prymas Polski Odrodzonej, Po 

znań 2004, s. 328. 
17  AP NSPJ, Różne statystyki  19201938, Raport  z  lat  19201939. 
18  M. Michna,  Pamiętnik  i Program Obchodu Dziesięciolecia  Towarzystwa śpiewu Harmonia 

w Bydgoszczy 19201930, s. 12. 
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Na krótko przed opuszczeniem parafii ksiądz proboszcz wyraził zgodę na zor 
ganizowanie jeszcze jednego zespołu  Chóru Panien Różańcowych, którego dyry 
gentem został organista Szczepan Jankowski. Początkowo śpiewano na dwa i trzy 
głosy, by później skompletować zespół czterogłosowy. W latach trzydziestych po 
zwolono śpiewać w chórze także mężatkom. Chór Panien Różańcowych śpiewał 
przeważnie  na  porannej mszy  św.  a  na  pozostałych mszach  chór Harmonia 19 . 
Aktywna postawa księdza proboszcza mobilizowała nie tylko dorosłych, ale i dzie 
ci. Przykładem tego może być silna reprezentacja ministrantów, których za cza 
sów ks. Putza było aż 40. 

Obok działalności religijnej pod kierunkiem księdza proboszcza prowadzono też 
prace dobroczynne, obejmując opieką m.in. dzieci poległych hallerczyków, w czym 
pomagały siostry elżbietanki 20 . Szczególnie pomocny, zwłaszcza w sprawach ma 
terialnych parafii, był utworzony w 1924 roku Dozór Kościelny, którego pracami 
kierował ks. prob. Putz 21 . 

Parafianie niemieccy, dla których stosunkowo niedawno wybudowano kościół, 
nie mogli zaakceptować, że są nieliczną mniejszością i czuli się dyskryminowani. 
Rozwój duszpasterstwa polskiego a zwłaszcza przeniesienie nabożeństw niemiec 
kich do innego kościoła spowodował lawinę ich skarg. 

Donosy i zażalenia wysyłane przez Niemców były wnikliwie analizowane przez 
nuncjusza apostolskiego, który zasugerował Władzy Duchownej w Gnieźnie prze 
niesienie księdza Narcyza Putza do innej parafii poza Bydgoszczą. 

1 października 1925 roku ksiądz Narcyz Putz został przeniesiony do parafii pw. 
św. Wojciecha w Poznaniu, gdzie został proboszczem 22 . 

Ludność polska w Bydgoszczy z żalem żegnały niezłomnego proboszczaspo 
łecznika, podkreślając jego wielkie dokonania. Po latach w poznańskim „Tygodniu 
Parafialnym”  pisano:  z wielką  energią  i  zapałem  twórczym  pozyskiwał  zniem 
czoną  parafię  dla  polskości  [mając]  znaczny  udział w  upolszczeniu  dawniej 
szego  ośrodka  germanizacji 23 . 

19  K. Samuła, Dzieje parafii…, s. 162 – 163. 
20  AAP, OA 459, Siostry Elżbietanki i ochronka na Okolu   19201923. 
21  AP NSPJ, Dokumentacja  z  lat  19141939, Pismo Dozoru Kościelnego  (farnego) z  dnia 5  IV 

1924 r. 
22  AAP, KA 15043, nominacja na beneficjum św. Wojciecha w Poznaniu 
23  M. Kaiser,  Błogosławiony Ks. Narcyz Putz  (18771942), mps w  zbiorach autora;  „Tygodnik 

Parafialny”, Poznań 6 X 1935. 
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Abstr act 
Blessed  Narcyz  Putz,  the  pr iest  of  the  Sacred Hear t  par ish  in Bydgoszcz 

(1920  –  1925) 

From mid19 th  century Bydgoszcz started to develop rapidly. The Germanized 
city largely increased its population, including Polish Catholics. 

In  1913,  the  construction  of  the  Sacred  Heart  church  designed  for German 
Catholics was completed. 

When Poland had regained its independence, the Germans started leaving the 
city in large numbers and the parish eventually got dominated by Poles. 

Father Narcyz Putz, appointed administrator of  the district on 1 st April 1920 
and, a year later, priest of the Sacred Heart parish, cared insistently for the deve 
lopment of Polish pastoral work. He gradually introduced sermons in  the Polish 
language; there was a dramatic increase in the number of Polish religious organi 
zations. This aroused dissatisfaction of the few Germans the church had originally 
been intended for. Numerous protests and denunciations sent to church and admi 
nistration authorities resulted in the future blessed priest transfer to the parish of 
Saint Adalbert in Poznań. 

The Polish  inhabitants of Bydgoszcz  said goodbye  to  the  indomitable parish 
priest and community worker with regret, emphasizing his great contribution to the 
development of religious life and his role in the creation of Polish organizations at 
the Sacred Heart parish. 

Bł. Narcyz  Putz, proboszcz  parafii Najświętszego Serca Pana  Jezusa w Bydgoszczy...
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Leszek Wilczyński 
(Poznań) 

Z dziejów kościelnej działalności charytatywnej 
w Wielkopolsce pod zaborem pruskim 

Uwagi wstępne 

Kościół katolicki zajmuje się działalnością dobroczynną od swoich początków, 
to jest od czasów apostolskich, a formy zinstytucjonalizowane tej działalności wpro 
wadzał od IV wieku. Pomoc ubogim i cierpiącym zobowiązywały się nieść zakła 
dane od VIII wieku bractwa szpitalne, a od XII wieku również bractwa miłosierdzia, 
jak też powstające później w tym celu nowe zgromadzenia zakonne męskie i żeń 
skie 1 . W środowisku świeckim powstawały od 1833 roku, zapoczątkowane przez 
bł. F. Ozanama we Francji, tzw. konferencje św. Wincentego à Paulo, rozszerzają 
ce się następnie przy współpracy z duchowieństwem na całą Europę. W 2. poło 
wie XIX wieku pojawia w krajach europejskich kościelna instytucja charytatywna 
„Caritas”, angażując do udziału w niej wielu świeckich 2 . 

W zakres dobroczynnej aktywności Kościoła wchodziły głównie: opieka me 
dyczna, działalność  charytatywna, dożywianie,  prowadzenie ochronek dla sierot 
i pensjonatów dla osób starszych, wreszcie wsparcie moralne. 

W Polsce działalność dobroczynną prowadziły już w średniowieczu zakony i bi 
skupi, a szerzej rozwijała się ona od XVI wieku (po Soborze Trydenckim) w posta 
ci zakładanych w parafiach i przy klasztorach szpitali i przytułków, jak i poprzez 
czynności powstających bractw miłosierdzia. W XIX wieku  tworzono  towarzy 
stwa dobroczynności i liczne fundacje dla opieki nad sierotami, wśród nich również 
na ziemiach zaboru pruskiego 3 . 

W Wielkopolsce, podobnie jak i w pozostałych dzielnicach, najwcześniej dzia 
łalnością dobroczynną zajmowali się biskupi i duchowieństwo parafialne. Ta indy 
widualna działalność jest najmniej udokumentowana i zbadana Na wyższym poziomie 
organizacji znajdowała się działalność niewielkich szpitali kościelnych, tak miej 
skich, jak i wiejskich, a właściwie szpitalików, przewidzianych dla kilku, a najwyżej 
kilkunastu chorych oraz ludzi ubogich w podeszłym wieku. Przy niektórych szpita 
lach w parafiach miejskich znajdowały się kościoły szpitalne. Wiejskie szpitale były 

1  R. Łukaszyk, F. Woronowski, Dobroczynne duszpasterstwo, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 3, 
pod red. R. Łukaszyka i in., Lublin 1979, kol. 13851389. 

2  Tamże. 
3  Tamże; zob. też: J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1964, s. 650 i nast.
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własnością kościoła parafialnego, a utrzymywał je patron z parafianami, natomiast 
miejskie szpitale przeważnie pozostawiano opiece patronackiej magistratu. Pruski 
zaborca odebrał parafiom szpitale i przekazał je magistratom miast lub zarządom 
gmin. Dopiero od połowy XIX wieku przywrócił je Kościołowi (na podstawie no 
wej konstytucji z 1848 roku). Ten okres pozbawienia parafii prawa zarządzania 
owymi szpitalami doprowadził do zaniedbań i zmniejszenia ich stanu liczbowego. 
Jeszcze w drugiej połowie XVIII wieku było w Wielkopolsce 129 szpitali, w tym 
9 w Poznaniu 4 . Natomiast w spisie duchowieństwa i kościołów (tzw. Elenchusie) 
na 1911 rok wymienia się już tylko 39 szpitali parafialnych łącznie w obydwu archi 
diecezjach i żadnego w Poznaniu 5 . 

I. Działalność charytatywna zgromadzeń zakonnych 

1. Opieka medyczna i charytatywna zakonów żeńskich 

W wieku XIX nie przybywało już fundacji na szpitale parafialne. Większość 
obowiązków związanych z miłosierdziem chrześcijańskim przejmowały w tamtym 
stuleciu żeńskie zgromadzenia zakonne – siostry miłosierdzia, elżbietanki, służeb 
niczki NMP i boromeuszki, prowadzące własne szpitale, domy starców, sierocińce 
i ochronki, i na tworzone przez te zgromadzenia zakłady dobroczynne wpływały 
dotacje prywatne, przeważnie od zamożnych ziemian i arystokracji, ale także od 
duchowieństwa. 

a) Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (szarytki) 

W roku 1823 powstał z dotacji  różnych fundatorów (najhojniejszej Edwarda 
Raczyńskiego) i datków społecznych Szpital Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego 
à Paulo w Poznaniu, zwany też Szpitalem Przemienienia Pańskiego (od przyległej 
kaplicy pod  tym wezwaniem). Prowadziły  go  sprowadzone z Warszawy  siostry 
miłosierdzia (szarytki). Ulokowany za zgodą władz pruskich w gmachu poklasztor 
nym klarysek przy pl. Bernardyńskim, mógł przyjąć 4060 chorych. Przez dłuższy 
czas, to jest do utworzenia w 1854 roku niemieckiego szpitala miejskiego, był to 
jedyny szpital w Poznaniu. Stale modernizowany, uległ powiększeniu w latach 1850 
1863, mogąc pomieścić już 146 chorych. Od połowy XIX wieku personel stanowili 
4  Nowacki, Dzieje archidiecezji, s. 650651. 
5  Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri Archidioecesis Posnaniensis (et Gnesnensis) pro 

A.D. 1911, Posnaniae 1911 (passim). 
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wyłącznie polscy lekarze, naczelnym zaś chirurgiem był znany lekarz społecznik 
dr Teofil Matecki; siostra przełożona Filipina Studzińska, po odbyciu odpowiednich 
studiów  i  egzaminów  była  pierwszą w Polsce  kobietą magistrem  farmacji. Na 
początku XX wieku szpital dysponował 250 łóżkami. Szpital ten pracuje niezmien 
nie do czasów obecnych 6 . 

W 1848 roku z inicjatywy arcybiskupa Leona Przyłuskiego powstał sierociniec, 
umieszczony w  budynku  przy  kościele  św. Małgorzaty  na  Śródce w Poznaniu, 
a prowadzenie tej placówki powierzono siostrom miłosierdzia; przejęły one też ist 
niejącą tam wcześniej ochronkę parafii katedralnej. Siostry miłosierdzia św. Win 
centego, oprócz wspomnianego Domu na Śródce w Poznaniu, prowadziły ochronki 
i sierocińce  także w Wągrowcu (od 1859 r.), w Pleszewie (od 1872 r.), w Byd 
goszczy (od 1870 r.), w Środzie Wlkp. – łącznie z pielęgnacją chorych w własnym 
zakładzie, w Kościanie (od 1867), gdzie był dom chorych, podobnie jak w Kórniku, 
w Zdunach oraz w Wolsztynie, gdzie posiadały dom sierot i chorych. 

W okresie kulturkampfu rząd pruski zlikwidował wszystkie ochronki, sierociń 
ce i inne zakłady prowadzone przez siostry zakonne, zmuszając członkinie zgroma 
dzeń do emigracji (osiedlały się przeważnie w zaborze austriackim, ale także we 
Francji i niektóre nawet w Konstantynopolu). Władze zaborcze pozwalały pozo 
stać w Wielkopolsce tylko zakonnym zakładom szpitalnym i domom sióstr zajmują 
cych się pielęgnacją chorych 7 . 

W Środzie Wlkp. władze pruskie zamknęły ochronkę i szwalnię, a pozostawio 
ny  siostrom  zakład opieki nad chorymi  stał  się niebawem zbyt  szczupły wobec 
potrzeb, wzrosła też liczba sierot w mieście do 50, w związku z epidemią tyfusu. 
Przełożona Maria Klajner  przy  pomocy miejscowego duchowieństwa  doprowa 
dziła do zakupu w 1882 roku w Środzie większego domu z ogrodem, który przy 
wsparciu rożnych donatorów przystosowano na lecznicę z kaplicą. W szpitalu tym 
w 1887 roku pielęgnowały siostry odpłatnie 100 chorych (12 uboższych bezpłat 
nie); w kilku pomieszczeniach mieszkańcy Środy mogli korzystać za symboliczną 
opłatą z wanien kąpielowych, spełniających funkcje łaźni miejskiej. Lekarzem w tym 
zakładzie był dr Opieliński ze Środy. Władze powiatowe przyznawały niewielką, 
wynoszącą  900 marek  subwencję  roczną. W  roku  1889  lecznica  sióstr  została 
połączona z średzkim szpitalem miejskim 8 . 

Opiekę nad częścią placówek, pozostawionych przez wygnane podczas kultur 
kampfu siostry, dla zapobieżenia ich likwidacji przejmowały osoby świeckie. Tak 
było w Gnieźnie, gdzie siostry miłosierdzia prowadziły od 1855 roku bardzo po 
trzebny tam dom sierot i ochronkę. Nie pomogła petycja do ministra Falka z zebra 
nymi podpisami mieszkańców trzech narodowości. W 1879 roku siostry otrzymały 
6  „Kurier Poznański”  1891 nr  299  (art.  dr.  I. Zielewicza); Z  dziejów szpitali  poznańskich,  red. 

L. Trzeciakowski, Poznań 1983, s.  1418. 
7  Wykaz usuniętych z  całego zaboru pruskiego domów zakonnych żeńskich  zob. „Kurier Pozn.” 

1878 nr 74; „Dziennik Poznański” 1905 nr 290 (dot. domu w Wolsztynie). 
ó  „Kurier Pozn.” 1882 nr 193, 1888 nr 110, 1889 nr 42, 1893 nr 292 (nekrolog s. M. Klajner). 
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nakaz z rejencji bydgoskiej opuszczenia tej placówki w ciągu tygodnia. Poza tym 
siostry pielęgnowały chorych w domach; podczas epidemii tyfusu w 1878 r. zara 
ziwszy się od chorych zmarły dwie siostry. W kuratorium tego zakładu znajdowali 
się wówczas księża gnieźnieńscy: A. Andrzejewicz, R. Ziółkowski i J. Łukowxki, 
a na czele dozoru hr. S. Żółtowski z Niechanowa. Oni to starali się o pozyskanie 
dla zakładu zarządu i obsługi świeckiej 9 . 

Po ustaniu kulturkampfu część sióstr wracała, by po uciążliwych staraniach o po 
nowne uzyskanie zgody władz świeckich, wznawiać czynności dobroczynnoopiekuń 
cze. Usunięte siostry miłosierdzia z Bydgoszczy mogły wrócić do nieczynnej ochronki 
dopiero w 1892 roku po długotrwałych zabiegach ks. Antoniego Kiełczewskiego z Czer 
lejna. Władze pruskie zakazały tym siostrom w 1895 r. kontynuowania nauki szycia 
i robótek, jaką prowadziły w szwalni w swym zakładzie 10 . Dobrą atmosferę ze strony 
miejscowych władz znalazły w Wągrowcu wracające z wygnania siostry, którym 1 X 
1885 roku oddano w zarząd tamtejszy lazaret powiatowy. Wprowadzono je uroczyście 
w te obowiązki z udziałem landrata (starosty), którego żona witała je chlebem i solą 11 . 
Wszakże był to przypadek odosobniony. 

Przykładem działalności sióstr miłosierdzia św. Wincentego w dziele tworzenia sta 
łych zakładów leczniczych jest założenie ich staraniem w 1877 roku szpitalika dziecię 
cego w Poznaniu przy ul. św. Piotra nr 7 (dziś ulica B. Krysiewicza). Początkowo był 
to zakład na 12 łóżek, ale dzięki inicjatywie przełożonej szarytek s. Ireny Łuszczew 
skiej kwestowano przez 5 lat na rozbudowę szpitala, a pomocą służył lekarz społecznik 
dr Ignacy Zielewicz, pierwszy dyrektor szpitala.. Wzniesiony nowy budynek Szpitala 
Dziecięcego pod wezw. św. Józefa w sumie na 112 łóżek, z salą operacyjną, apteką 
i niezbędnym zapleczem, stanął w 1906 roku, a jego długoletnim lekarzem naczelnym 
(od 1893 r.), także dyrektorem był dr Bolesław Krysiewicz, znany tutejszy działacz 
społeczny i polityczny, kierujący zespołem sześciu lekarzy 12 . W 1880 roku powstało 
Towarzystwo Opieki (kuratorium) nad tym szpitalem, a w jego składzie zawsze było 
kilku księży  najdłużej ks. Edward Likowski, późniejszy biskup 13 . W 1908 roku siostry 
miłosierdzia z tegoż szpitala przejęły na własność miesięcznik religijny pt. „Chleb św. 
Antoniego”, z którego dochód przeznaczały na wspieranie ubogich, w tym zwłaszcza 
na chore dzieci; pod koniec tegoż roku w szpitalu św. Józefa przebywało 145 ubogich 
dzieci 14 . Szpital ten funkcjonuje do dziś. 

W pracach charytatywnoopiekuńczych utrzymywała się tradycyjna współpra 
ca duchowieństwa z ziemiaństwem. Można tu wspomnieć o Domu pod Opatrzno 

9  „Kurier Pozn.” 1879 nr 7, 15, 50, 131, 132, 134, 135. 
10  „Kurier Pozn.” 1892 nr 260, 1895 nr 180. 
11  „Kurier Pozn.” 1885 nr 226. 
12  „Dziennik Pozn.” 1907 nr 150; S. Karwowski, Historia Wielkiego Księstwa Poznańskiego, t. 3: 

18901914, Poznań 1931, s. 264265; Szpital Dziecięcy im. Bolesława Krysiewicza w Poznaniu 
18771977, red. E. Błaszczyk i in., WarszawaPoznań 1977, s. 12, 24, 2735. 

13  „Kurier Pozn.” 1880 nr 114, 1886 nr 96, 1888 nr 41, 1890 nr 89. 
14  „Dziennik Pozn.” 1908 nr 16, 287, 1914 nr 1. 
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ścią przy ul. Bydgoskiej w Poznaniu, powstałym 1 X 1890 roku z fundacji ks. kan. 
Witalisa Maryańskiego (zmarł w 1895 r.). Dom ten był przytułkiem dla ubogich 
starców i jednocześnie prowadził w taniej kuchni dożywianie ubogich z Chwalisze 
wa, Śródki i Ostrówka, a w jego zarządzie oprócz kilku osób z kręgów ziemiań 
skich  znajdowali  się  księża:  Ignacy Goczkowski,  Ignacy Warmiński,  ks.  Paweł 
Jedzink i jako kurator ks. Julian Echaust. Domem pod Opatrznością zajmowały się 
siostry miłosierdzia 15 . Innym przykładem takiej współpracy był Zakład św. Kazi 
mierza w Poznaniu, powstały w 1904 roku, głównie dzięki hojności ziemianki Bar 
bary Kwileckiej z Dobrojewa i jej rodziny. Był to dom dla starszych, ubogich kobiet. 
Jego kuratorem był ks. Czesław Meissner, a w zarządzie zasiadali dwaj inni du 
chowni 16 . 

Hr. Aniela Potulicka była fundatorką zakładu prowadzonego przez siostry miło 
sierdzia, mianowicie Zakładu dla Kalek i Nieuleczalnie Chorych pod wezwaniem 
św. Łazarza. Zakład ten powstał w 1907 roku na Śródce, a że nabyty budynek stał 
się za mały, fundatorka zakupiła inny dom na Górczynie przy ul. Sielskiej, dokąd po 
jego przystosowaniu przeniesiono zakład w 1911 roku. Dom dwupiętrowy z ka 
plicą  i ogrodem mieścił przeszło 50 chorych. Placówka  ta działa po dziś  dzień, 
a prowadzą ją niezmiennie siostry miłosierdzia św. Wincentego 17 . 

b) Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety (elżbietanki) 

Sprowadzone  przez  arcybiskupa Mieczysława  Ledóchowskiego,  przy  dużej 
pomocy dziekana poznańskiego ks. Karola Kesslera, w roku 1871 ze Śląska sio 
stry z Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Elżbiety (elżbietanki) posiadały od 1886 
r. własny nowo zbudowany dom (klasztor) przy ul. Łąkowej w Poznaniu, zajmując 
się w tym zakładzie (i poza nim) także pielęgnacją chorych. Początkowo przewa 
żały siostry słabo znające język polski, ale niebawem licznie wstępowały do tego 
zgromadzenia nowicjuszki Polki, stanowiąc w krótkim czasie przewagę w domach 
elżbietanek na  terenie Wielkopolski. Według  sprawozdania  rocznego elżbietanki 
z Łąkowej w 1888 roku pielęgnowały 319 chorych (w tym 282 katolików, 36 ewan 
gelików i 1 Żyda, rozdano chorym i ubogim 6271 obiadów i wieczerzy, wydawano 
też datki pieniężne na opłatę komornego, zakup opału i leków. Klasztor tegoż roku 
został znacznie uszkodzony przez powódź, jaka nawiedziła niżej położone dzielnice 
miasta. Mimo tego w następnym roku pielęgnowano 462 chorych (w tym 26 ewan 
gelików i 8 Żydów), wydano ubogim 5979 obiadów, 100 osób zaopatrzono w żyw 

15  „Kurier Pozn.” 1891 nr 230, 1892 nr 247, 1896 nr 276, 1897 nr 128; „Przewodnik Katolicki” 
1908 nr 9; Elenchus omnium ecclesiarum... pro A.D. 1911, s. 140. 

16  „Kurier Pozn.” 1904 nr 139; Karwowski, Historia, s. 168. 
17  J. Janowicz, Zarys  historii Zakładu Sióstr Miłosierdzia w Poznaniu,  „Medycyna Praktyczna” 

1936 nr  7. Obecnie  siostry sprawują w  tym Domu opiekę  na starszymi  niewiastami. 
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ność (na święta), 40 dzieci w ubranka. Podobne dane zawierały sprawozdania za 
lata 1890  i  1892. Przełożoną poznańskiego  klasztoru była wtedy  siostra Maria 
Agnieszka Lindner 18 . 

Dzięki elżbietankom powstał w Poznaniu duży szpital, funkcjonujący do dziś. 
Z funduszów własnych, jak i dotacji społecznych w latach 19081910 doprowadzi 
ły  elżbietanki  do  zbudowania  nowoczesnego  na  owe  czasy  gmachu  szpitalnego 
przy ul. Łąkowej, poszerzając swoją dotychczasową działalność. Dodać można, iż 
niektóre prace budowlane wykonali tam bezpłatnie poznańscy rzemieślnicy. Szpi 
tal ten na przeszło 100 łóżek posiadał oddziały chirurgii, interny i ginekologii, przyj 
mując chorych bez względu na wyznanie i narodowość, a dzięki energii ówczesnego 
lekarza naczelnego dra Leona Mieczkowskiego  i przełożonej s. Jolanty Ostrow 
skiej został nowocześnie wyposażony 19 . Ze sprawozdania elżbietanek za 1916 rok, 
a więc  już podczas wojny wynika,  iż pielęgnacją objęto 642 chorych, w tym 53 
protestantów i 5 żydów; ponadto zajmowano się 536 rannymi żołnierzami. Wspie 
rano ubogich, wydając około 12500 obiadów, 450 paczek z żywnością i odzieżą 
etc. Siostry prowadziły także aptekę przy szpitalu. Kuratorem elżbietanek był wów 
czas ks. Wawrzyniec Kotecki, proboszcz parafii św. Jana Jerozolimskiego, a prze 
łożoną s. Hildegarda Stefańska; z 41 sióstr pracujących w 1916 r. w tym zakładzie 
tylko dwie nosiły nazwiska niepolskie 20 . Poznański klasztor przy Łąkowej był już 
wtedy (od 1913 r.) Domem Prowincjonalnym elżbietanek dla Wielkopolski. 
Poznańskie elżbietanki prowadziły poza tym założony w 1890 roku Przytułek św. 
Anny na Zagórzu, przeniesiony w 1893 r. na ul. Wieżową, a będący schroniskiem 
dla dziewczyn służebnych  i robotnic. Proboszcz parafii św. Wojciecha i dziekan 
poznański ks. Władysław Woliński po uzyskaniu zgody ministerstwa sprowadził 
elżbietanki do Jeżyc w swej parafii, gdzie w 1890 roku otwarły one ochronkę dla 
dzieci przedszkolnych, a ponadto zajmowały się pielęgnacją chorych. Skromny ten 
dom egzystował ze składek społecznych (w 1897 r. rada gminna uchwaliła dla nich 
subwencję  roczną 500 marek). W roku 1891  tamtejsze  siostry pielęgnowały po 
domach 126 chorych, w tym 5 ewangelików, poza tym rozdały ubogim 840 porcji 
żywności. W 1894 r. staraniem ks. W. Wolińskiego zbudowano tam kaplicę i salę 
na ochronkę. Przez wiele lat przełożoną sióstr na Jeżycach, od 1900 roku włączo 
nych do Poznania, była siostra Melania Sodolska 21 . 

Z  innych ośrodków tego zgromadzenia na  terenie Wielkopolski wymienić  też 
należy elżbietanki osiadłe w 1862 roku w Rawiczu, prowadząc tam aktywnie dzia 
łalność dobroczynną. W 1890 roku pielęgnowały one 133 chorych, w tym 47 ewan 

18  „Kurier Pozn.” 1889 nr 5, 1890 nr 2, 1891 nr 296, 1893 nr 2, 1904 nr 115 (tu życiorys s. A.M. 
Lindner). 

19  Nowacki, Dzieje archidiecezji, s. 780; Z dziejów szpitali poznańskich, s 44. 
20  „Kurier Pozn.” 1917 nr 2; Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri.. pro A. D. 1916, s. 159. 
21  „Kurier Pozn.” 1889 nr 216, 1891 nr 5, 1892 nr 7, 222, 1893 nr 119, 1894 nr 1; W. Karolczak, 

Z dziejów gminy jeżyckiej pod koniec XIX wieku, „Kronika Miasta Poznania” 2000 nr 2, Jeżyce, 
s. 75. 
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gelików i 27 wyznania mojżeszowego 22 . Elżbietanki sprowadzone do OstrowaWiel 
kopolskiego przez ks. Edmunda Radziwiłła, od 1884 roku zaczęły pielęgnację cho 
rych  po  domach, w  1886  r.  objęły  nowo  zbudowany  sierociniec,  a w  1888  r. 
powierzono im opiekę nad chorymi w miejscowym szpitalu 23 . Przybyłe do Koźmi 
na w 1891 roku elżbietanki miały tam od 1893 r. nowy dom, w którym prowadziły 
ochronkę (z ogródkiem, podarowanym przez osobę prywatną) 24 . Pielęgnacją ubo 
gich chorych zajmowały się też siostry elżbietanki w Nietrzanowie pod Środą 25 . 

Z fundacji szambelana Hasche, ziemianina z Jeziorek, zbudowany został i od 
dany do użytku w 1900 roku Dom św. Józefa w Osiecznej w powiecie leszczyń 
skim, powierzony siostrom elżbietankom. Przez kilka lat siostry tamtejsze prowadziły 
pielęgnację chorych po domach. Od 1905 roku Dom św. Józefa zaczął pełnić funk 
cję  schroniska dla  dziewcząt  upośledzonych umysłowo; podczas wojny Niemcy 
przekształcili go w szpital wojskowy, zaś w czasie powstania wielkopolskiego ko 
rzystali  tam z  pomocy  ranni powstańcy. Przez  szereg  lat  kierował  tym Domem 
proboszcz Osiecznej i dziekan leszczyński ksiądz patriota Paweł Steinmetz, wespół 
z przełożoną s. Cerbonią Kostką i szamb. Hasche. W 25lecie w Domu w Osiecz 
nej przebywało przeszło 30 dziewcząt, a o umiejętnościach wychowawczych sióstr 
świadczyło wystąpienie podopiecznych ze śpiewem i deklamacjami na obchodzie 
25lecia tej placówki 26 . 

Uzyskawszy zezwolenie, siostry elżbietanki ze Śląska w roku 1883 osiedliły się 
także w Gnieźnie w celu zajmowania się pielęgnacją chorych. Opiekę tę sprawo 
wały w szpitalu św. Jana, jak również we własnym domu zakonnym. W 1888 roku 
pielęgnowały 333 chorych, w tym 250 katolików, 62 ewangelików i 21 izraelitów. 
Wspierały też ubogich, „kołacących do furty klasztornej” – wydano 2600 porcji 
żywności, a niekiedy pieniądze. Potrzeby jednak przewyższały możliwości i więk 
szość ubogich odchodziła bez pomocy (ze sprawozdania za 1888). Przełożoną gnieź 
nieńskich elżbietanek była dłuższy czas s. Wiktoria Chrząszcz, a  ich kuratorem 
kan. Karol Kraus 27 . 

c)  Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny 

W XIX wieku za sprawą bł. Edmunda Bojanowskiego, ziemianina z Grabonoga 
w Gostyńskiem, zaczęły się rozwijać w Wielkopolsce ochronki dla dzieci z warstw 
22  „Kurier Pozn.” 1891 nr 9, 222. 
23  „Kurier Pozn.” 1892 nr 222. 
24  „Kurier Pozn.” 1892 nr 222, 1893 nr 280. 
25  „Dziennik Pozn.“ 1906 nr 17. 
26  „Kurier Pozn.” 1925 nr 152; zob. też L. Wilczyński, Księża społecznicy w Wielkopolsce 1919 

1939, Poznań 2003  (życiorys  ks.  Steinmetza). 
27  „Kurier Pozn.” 1883 nr 169, 1889 nr 3, 1893 nr 3 (sprawozd. za 1892). 
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niższych. Pierwszą ochronkę, przeznaczoną dla dzieci miejskich założył Bojanow 
ski w 1850 roku w Podrzeczu pod Gostyniem, a za nią pojawiły się dalsze ziemiań 
skie fundacje ochronek wiejskich – w Kopaszewie, Turwi, Jaszkowie i w innych 
miejscowościach. W 1849 roku Bojanowski założył w Gostyniu przytułek dla sierot 
po zmarłych na cholerę (prowadzony przez siostry miłosierdzia). Był jednocześnie 
założycielem wielkopolskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, które  to 
zgromadzenie, posiadające swój dom macierzysty w Jaszkowie, zatwierdził arcy 
biskup Leon Przyłuski w 1858 roku. Zgromadzenie Służebniczek niebawem roz 
szerzyło się na Małopolskę i Śląsk. Do roku 1874 (według W. Jakóbczyka do 1861r.) 
powstało w Wielkopolsce  jeszcze  18  ochronek,  prowadzonych  przez  te  siostry. 
W ochronkach tych siostry opiekowały się średnio 50 dziećmi w każdej, a w Wie 
lichowie i Turwi nawet do 100 dzieci jednocześnie 28 . Poza tym służebniczki pielę 
gnowały chorych po domach, mianowicie w Jaszkowie, Podrzeczu, Turwi (gdzie 
był szpital), w Szołdrach, Drzązgowie, Lubaszu, Kowanówku (w szpitalu umysło 
wo chorych), w Szamotułach, a w Czarnkowie prowadziły sierociniec 29 . W 1885 
roku zezwolono służebniczkom objąć opieką i nauką dzieci przedszkolne w szpita 
liku w Mielżynie. Większym ich dokonaniem było otwarcie domu i lazaretu w Sza 
motułach, który został poświęcony 3 III 1895 r. przez kan. S. Kubowicza. Natomiast 
w roku 1899 ministrowie oświaty i spraw wewnętrznych odmówili zgody na osie 
dlenie się służebniczek w Pleszewie, gdzie miały zarządzać katolickim domem sie 
rot. Czyniono też przeszkody pielęgnującym chorych służebniczkom w Kościanie, 
którym landrat nakazał biegle nauczyć się języka niemieckiego 30 . 

d) Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza 
(boromeuszki) 

Prace charytatywne wykonywały także zakonnice z Zgromadzenia Sióstr Mi 
łosierdzia  św. Karola Boromeusza  (boromeuszki). Sprowadzone z domu macie 
rzystego w Trzebnicy na Śląsku, najwcześniej osiedliły się w Rokitnie w powiecie 
skwierzyńskim, następnie w roku 1887 w Kępnie i (staraniem prob. A. Radeckie 
go) w 1899  roku w Międzyrzeczu. Główny dom w Wielkopolsce  znajdował  się 
w Rokitnie. Ze  sprawozdania za 1890 roku wynika,  iż boromeuszki w Rokitnie 

28  W. Jakóbczyk, Bojanowski Edmund, [w:] Wielkopolski słownik biograficzny, WarszawaPoznań 
1981(dalej cyt. WSB); Nowacki, Dzieje archidiecezji, s. 664, 780; Z. Zieliński, Kościół katolicki 
w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 18481865, Lublin 1973, s. 227228; „Kurier Pozn.”1878 
nr 74. Służebniczki wielkopolskie w  1925  r. obchodziły  swoje 75lecie. Zob.  „Kurier Pozn.” 
1925 nr 112. Również  z prywatnych fundacji założono około połowy XIX w. sierocińce w Ja 
strowie, Wolsztynie, Wschowie (elżbietanek) i w Tucznie – zob. Nowacki, Dzieje archidiecezji, 
s. 664. 

29  „Kurier Pozn.” 1878 nr 74. 
30  „Kurier Pozn.” 1885 nr 217, 1895 nr 56, 1899 nr 36, 1899 nr 81. 
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zajmowały się pielęgnacją 135 chorych, w tym 10 ewangelików i 3 żydów; w 1896 
roku zajmował się tam 120 chorymi (w tym 7 protestantami i 1 żydem), wychowy 
wano też 8 sierot. Poza tym siostry prowadziły w Rokitnie pensjonat dla dziewcząt, 
nauczając je gospodarstwa domowego. Na czele kuratorium zakładu w Rokitnie 
stał przez wiele lat ks. Józef Garske, a przełożoną była s. Rafaela Schmidt. Brak 
bliższych informacji o pracy charytatywnej sióstr w pozostałych dwóch placów 
kach wielkopolskich, poza tym iż w filii kępińskiej  trudniły się pielęgnacją cho 
rych 31 . 

e)  Zgromadzenie  Sióstr   Paster ek  od  Opatrznoœci  Boskiej 

Założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasterek bł. Zofia Karłowska dzięki fundacji 
hr. Anieli Potulickiej założyła w Poznaniu na Winiarach w 1895 r. Dom Dobrego 
Pasterza, dający zatrudnienie  i schronienie zagrożonym upadkiem dziewczętom. 
Obsługę duchowną pełnili dwaj księża kanonicy 32 . 

2. Działalność medyczna i charytatywna zakonów męskich 

a) Zgromadzenie Braci Miłosierdzia Jana Bożego (bonifratrzy) 

Działalnością dobroczynną zajmowały  się nie  tylko  siostry zakonne. Osiadłe 
w 1891 roku w Piaskach pod Gostyniem Zgromadzenie Braci Miłosierdzia Jana 
Bożego (bonifratrów) w roku 1894 otrzymało zgodę na utworzenie w pobliskim 
Marysinie zakładu dla chorych mężczyzn. Zakład ten, a właściwie szpital powstał 
z fundacji hr.Marcelego Żółtowskiego z Godurowa, długoletniego prezesa Związ 
ku Ziemian. Zbudowany od podstaw zakład na obszarze 30 mórg (założono tam 
ogród na potrzeby szpitala) mógł pomieścić 82 chorych, których przyjmował bez 
względu na ich pochodzenie i wyznanie. Poświęcenia klasztoru i szpitala dokonał 
arcybiskup Florian Stablewski 15 X 1895 roku. W dobrze wyposażonym szpitalu 
dokonywano operacji pod kierunkiem doktora Putiatyckiego z Gostynia, a w lek 
kich przypadkach leczył jeden z braci, posiadający wykształcenie medyczne i spra 
wujący pieczę nad apteką. Zakład ten cieszył się powodzeniem u okolicznej ludności, 
dziennie zgłaszało się około 20 pacjentów. Dla utrzymania szpitala władze pruskie 
zgodziły  się  na  kwestowanie w  czterech  powiatach,  co  jednak  nie wystarczało, 

31  „Kurier Pozn.” 1887 nr 267, 1891 nr 9, 1892 nr 71, 1893 nr 31, 1895 nr 25, 117,1896 nr 33, 1899 
nr 226; Nowacki, Dzieje archidiecezji, s. 779780. Dużą pomocą, też finansową służył borome 
uszkom długoletni  proboszcz w Rokitnie ks.  Józef Garske  (18391904). 

32  Karwowski, Historia,  s.  6263; F. Ruciński,  Zgromadzenie Dobrego Pasterza,  „Przewodnik 
Katolicki” 1918 nr 17; Czterdzieści lat pracy nad upadłymi dziewczętami, „Kurier Pozn.” 1931 nr 
340. 
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dlatego też zakład korzystał z wsparcia przez główny klasztor w Niemczech i przez 
Zakład Chorych Braci Miłosierdzia we Wrocławiu. Dłuższy czas przeorem Zgro 
madzenia marysińskiego był o. Emanuel Wagner, założyciel tej placówki. W po 
czątkowym okresie, tj. od 15 X 1895 r. do końca 1896 r.  leczyło się w szpitalu 
marysińskim 285 osób, w tym kilkunastu ewangelików, operowano 87 pacjentów 
(zmarł jeden). Lekarzem w zakładzie oprócz dra Putiatyckiego był też dr Granat 
kiewicz. W 1898 roku leczono w tym zakładzie 452 chorych 33 . 

II. Działalność Towarzystwa św. Wincentego à Paulo 

Działalność charytatywną prowadziły w Wielkopolsce od połowy XIX wieku 
różne stowarzyszenia dobroczynne a zwłaszcza konferencje św. Wincentego à Pau 
lo. Omówiona wyżej  działalność  zgromadzeń  zakonnych miała  charakter  ściśle 
kościelny (choć byli świeccy fundatorzy), w stowarzyszeniach dobroczynnych zaś 
działały głównie osoby świeckie, łącznie z ich zarządami (radami), w których za 
siadali także księża. W 1848 roku założono w Poznaniu Towarzystwo Dobroczyn 
ności, którego zadaniem było na początku niesienie pomocy rodzinom popadłym w 
biedę  podczas  powstania  roku  1848. Towarzystwo  zrazu  tymczasowe,  którego 
współzałożycielami byli księża: Jakub Prabucki, Walenty Wojciechowski i Łukasz 
Gieburowski, okazało się niezmiernie potrzebne i tegoż roku przekształciło się w stałe 
stowarzyszenie z oddziałami parafialnymi w Poznaniu, prowadząc głównie doży 
wianie ubogich 34 . 

Towarzystwo św. Wincentego à Paulo dzieliło się na konferencje męskie i żeń 
skie. Zadaniem Towarzystwa była różnoraka pomoc ubogim, ale także szerzenie 
wychowania religijnego i w dobie zaborów również oświaty narodowej, w postaci 
rozpowszechniania  książek  polskich  o  treści  religijnej  kształcącopatriotycznej. 
Pierwsze w Wielkopolsce Towarzystwo św. Wincentego à Paulo męskie powstało 
w dniu 17 II 1850 roku 35  w Poznaniu, zatwierdzone dekretem z 13 III 1850 r. przez 

33  „Kurier Pozn.” 1894 nr 117, 1895 nr 240, 1896 nr  291, 1897 n 20, 1899 nr 32, 1925 nr 88 
(nekrolog M. Żółtowskiego); według J. Nowackiego, Dzieje archidiecezji, s. 770 – był to szpital 
przeciwgruźliczy. 

34  Zieliński, Kościól  katolicki,  s.259260. Wcześniej  już  istniało,  założone przez hr. Działyńską 
w 1845  roku  ściśle  świeckie Towowarzystwo Dobroczynne,  prowadzące  ochronki dla  dzieci. 
Zob. Karwowski, Historia... t. 1, s. 304; M. Motty, Przechadzki po mieście, t. 1, oprac. Z. Grot, 
Warszawa 1957, s. 633. 

35  Według  innych  źródeł Towarzystwo  powstało w  Poznaniu 8 XII  1849  roku. Zob.  „Roczniki 
Towarzystwa św. Wincentego à Paulo” R. I, 1859, Poszyt 2. Według ks. J. Pędzińskiego Towa 
rzystwo w  Poznaniu  założył w 1849  roku sędzia Michał Mycielski,  później  zakonnik Tow. 
Jezusowego w Krakowie. „Kurier Pozn.” 1897 nr 125; zob. też Z. Grot, Ks. Aleksy Prusinowski, 
Poznań 1935,  s. 37. W nin.  artykule przyjęto  rok 1850,  albowiem organizacja  ta uznawała  za 
datę swego powstania 17 II 1850. Zob. „Kurier Pozn.” 1900 nr 238 i późniejsze numery z ob 
chodu 50lecia Towarzystwa. 
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abpa L. Przyłuskiego. Na zebraniu założycielskim, w którym uczestniczyło kilka 
naście osób duchownych i świeckich, przewodniczył ks. Aleksy Prusinowski, ów 
cześnie poseł do sejmu pruskiego i redaktor czasopism katolickich. Pośród założycieli 
byli księża: Edward Bujina, Jan Janiszewski, Lambert Płuszczewski oraz zgłoszeni 
„zaocznie” N. Osmólski, J. Respądek, J. Prabucki i W. Cichocki. Był też Jan Koź 
mian (jeszcze jako świecki), znany publicysta katolicki. Głównym inicjatorem po 
wołania do życia Towarzystwa był hrabia Edward Łubieński, członek paryskiego 
Towarzystwa. Postanowiono  założyć Konferencję  (towarzystwo) na wzór pary 
ski, a za pośrednictwem Łubieńskiego przystąpiono do Rady Generalnej w Paryżu. 
Pierwszym prezesem Towarzystwa został obrany hr. Łubieński, a ekonomem (skarb 
nikiem) ks. E. Bujina. Do pierwszych członków Towarzystwa należeli m. in. znani 
Wielkopolanie,  jak gen. Dezydery Chłapowski, Edmund Bojanowski  i wielu  in 
nych. W  czerwcu  1852  roku Towarzystwo  poznańskie w  związku  z  rozwojem 
liczbowym podzieliło się na trzy konferencje parafialne: Konferencję Farną z ks. 
Prusinowskim  na  czele, Konferencję Tumską,  którą  kierował  prob.  Józef  Szuł 
czyński,  i Konferencję św. Marcina (z prezesem świeckim). W listopadzie 1852 
roku  prezesem  poznańskiego Towarzystwa wybrano  hr. Michała Mycielskiego, 
który został też prezesem utworzonej wtedy Rady Miejscowej Towarzystwa, a je 
go zastępcą – ks. Prusinowskiego. W styczniu 1852 roku powstała parafialna Konfe 
rencja  św. Wincentego w Śremie,  a w  ślad  za nią konferencje w  innych miastach 
Wielkopolski. W 1855 roku powstała Rada Wyższa Towarzystwa na obydwie archi 
diecezje wielkopolskie, a na jej prośbę abp L. Przyłuski wydał okólnik z 27 IV 1855 r., 
polecający księżom rozkrzewianie Towarzystwa w parafiach i złożenie mu sprawoz 
dania z tych prac. Tegoż roku powstało 19 konferencji wincentyńskich w Wielkopol 
sce, a w 1856 roku 17 następnych. Rozwój więc liczbowy organizacji nastąpił od 1855 
roku, a okres jej świetności przypadał na lata 18621868. Według późniejszych opraco 
wań w roku 1864 było już w Wielkopolsce 65 konferencji parafialnych, liczących ogó 
łem przeszło 2000 członków i opiekujących się 526 rodzinami, 485 dziećmi oraz 96 
uczniami rzemieślniczymi 36 . Jednakowoż z sprawozdania za 1888 rok sekretarza Rady 
Wyższej ks. Stanisława Trąmpczyńskiego (późniejszego prezesa tej Rady) wynika, iż 
na ogółem około 600 parafii w obu archidiecezjach było w 1888 roku tylko 26 konfe 
rencji w parafiach, wobec 36 konferencji przed kulturkampfem, a stan członkowski w 
1888 r. wynosił ogółem 711 członków czynnych i 258 honorowych. Zebrano w tymże 
roku 10000 marek, co zaspokajało tylko część potrzeb, korzystano poza tym z pomocy 
Rady Generalnej Paryskiej 37 . Bliższe zatem rzeczywistości wydają się dane cytowa 
ne przez księdza sekretarza. 
36  Według M. Banaszaka, Działalność charytatywna, [w:] Historia katolicyzmu społecznego w Pol 

sce 1832 1939, red. Cz. Strzeszewski  i in., Warszawa 1981, s. 114 (za „Ruchem Charytatyw 
nym” z 1931 r.). 

37  „Kurier Pozn.”  1889 nr  185, Sprawozdanie  ks. Trąmpczyńskiego. Wobec braku gruntowniej 
szych badań w  tym  zakresie do  późniejszych danych  liczbowych należy  odnosić się  sceptycz 
nie. Brak późniejszych wzmianek o  pomocy ze  strony Rady Paryskiej. 
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Kolejnymi prezesami Rady Wyższej w czasach zaborów byli: Antoni Mizerski 
(zrzekł się funkcji w 1858 r.), Ludwik Miłkowski (18581862), ks. Antoni Brzeziń 
ski (18621868), ks. Stanisław Kubowicz (18681870), po dwuletnim wakansie ks. 
Witalis Maryański (18721889), ks. Józef Pędziński (18891901), hr. Teodor Żół 
towski (19011906), Heliodor Święcicki (19061910) i Stanisław Karwowski (1910 
1917) i od 1918 roku Kazimier Brownsford (do 1924). Zatem w XIX wieku przez 
około 40 lat kierowały Radą osoby duchowne 38 . 

1. Działalność Konferencji (męskich) św. Wincentego à Paulo 

Działalność Towarzystwa, a zwłaszcza konferencji parafialnych miejskich po 
legała na obejmowaniu stałą opieką biednych rodzin, sierot i uczniów rzemieślni 
czych.  Odwiedzano w  tym  celu  rodziny  w  domach,  sprawowano  opiekę  nad 
sierotami, współpracowano z ochronkami, które zasilano finansowo, zaniedbane 
dzieci ubierano i przysposabiano do nauki katechizmowej, przygotowując poprzez 
księży parafialnych do pierwszej Komunii świętej, prowadzono szkółki niedzielne 
dla młodzieży rzemieślniczej, zajmowano się wyszukiwaniem pracy dla bezrobot 
nych, wspierano finansowo w przypadkach skrajnych, prowadzono kasy oszczęd 
ności na komorne dla ubogich, odwiedzano chorych w szpitalach  i sprawowano 
opiekę nad umierającymi, udzielano pomocy w urządzaniu pogrzebów ubogim, pro 
wadzono  pracownie  rękodzielnicze,  wpływano  na  zawieranie małżeństw  przez 
żyjących w  konkubinacie,  roztaczano  opiekę  nad  zwolnionymi więźniami  itp. 39 
Oczywiście  poszczególne  konferencje  zajmowały  się wymienioną  działalnością 
w granicach swych możliwości, zależnie też od występujących na ich terenie po 
trzeb. Z praktycznej działalności Konferencji w parafii św. Marcina w Poznaniu 
w roku 1853 wymienić można kilkakrotne odwiedzanie miejscowych 468 rodzin 
ubogich (razem 1925 odwiedzin) i zebranie znacznej sumy 1404 talarów. Powstała 
w 1854 roku,  również z  inicjatywy abpa Przyłuskiego, Konferencja w Gnieźnie 
miała zapobiegać nędzy materialnej, spowodowanej rosnącą drożyzną i klęskami 
żywiołowymi. Sam arcybiskup dał przykład, utrzymując na swój koszt przez blisko 
rok podupadającą gnieźnieńską ochronkę W Poznaniu stosowano wtedy dożywia 
nie poprzez kuchnie publiczne oraz  zorganizowanie  sprzedaży  środków żywno 
ściowych za pół ceny. W roku 1856 Towarzystwo wydało w Poznaniu 1200 rodzinom 
karty  uprawniające  do  zniżkowych  zakupów.  Poza  tym  pozyskiwano  fundusze 
poprzez organizowane w miastach imprezy publiczne na cele dobroczynne 40 . Da 
38  „Roczniki Towarzystwa...” 1859,  poszyt 2;  „Kurier Pozn.”  1900 nr  238, 260,  262,  264,  266; 

Nowacki, Dzieje archidiecezji, s. 750; Banaszak, Działalność charytatywna, s. 113114; P. Kur 
lenda, Dzialalność dobroczynna Kościoła katolickiego w Wielkopolsce  i na Pomorzu w latach 
19191939, Toruń 2001, s. 2123, 26. 

39  Banaszak, Działalność charytatywna, s. 114. 
40  Zieliński, Kościól katolicki, s. 260261. 
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wało to, łącznie z kwestami publicznymi i darowiznami wymierne efekty. Miano 
wicie w Poznaniu Towarzystwo dysponowało w 1864 roku sumą 3462 talarów (tj. 
przeszło 13 000 marek), a wydatki wyniosły 2659 talarów. Rozdano w tymże roku 
w Poznaniu 7846 kwitów żywnościowych, 3 kuchnie wydawały zupę (w tym jedna 
w oficynie pałacu arcybiskupiego), część ubogich otrzymała odzież, pościel i zasiłki 
pieniężne 41 . Założona w 1863 roku Konferencja w Bydgoszczy w następnym roku 
m. in. rozdała 1500 asygnat na żywność. 

W 1865 roku konferencje  św. Wincentego à  Paulo  istniały  już w większości 
parafii miejskich w Wielkopolsce 42 . W latach kulturkampfu, wyrażających się uci 
skiem państwa wobec Kościoła i jego instytucji, ubyło około jednej trzeciej konfe 
rencji. Ich odbudowa liczbowa zaczęła się od 1883 roku. 

Nadal wówczas najaktywniejszą była organizacja poznańska, gdzie Towarzy 
stwo tworzyły konferencje w każdej parafii, a w niektórych większych parafiach 
nawet dwie lub trzy (w parafii św. Marcina). Kierowała nimi nadal Rada Miejsco 
wa, a na jej czele znajdował się dłuższy czas kanonik Witalis Maryański 43 . Jedną 
z ostatnio założonych była Konferencja na Łazarzu, powstała 25 I 1891 roku, do 
której przystąpił też znany fabrykant maszyn Napoleon Urbanowski, udzielający 
sali  na  zebrania 44 . W konferencjach tutejszych funkcje przewodniczących spra 
wowały w osoby świeckie, wśród nich trzech mistrzów szewskich i pięciu gospo 
darzy wiejskich – do roku 1900 Łazarz by poza granicami Poznania, a do niektórych 
parafii należały  też okoliczne wsie 45 . Podmiejska Konferencja jeżycka w parafii 
Serca Jezusowego, licząca przeszło stu członków opiekowała się 50 rodzinami. Za 
sprawą proboszcza Wolińskiego Konferencja nakłoniła 12 „nieprawych związków” 
do zawarcia ślubu sakramentalnego i pracowała nad dalszymi takimi związkami 
w tej dzielnicy. Konferencja w parafii św. Marcina opiekowała się wówczas 162 
ubogimi  rodzinami 46 . W sprawozdaniu za rok 1894 mogła wykazać się dużymi 
dochodami, które wyniosły 3946 marek, przez co po zaspokojeniu własnych po 
trzeb w parafii mogła ofiarować 800 marek Radzie Wyższej dla innych, mniej za 
sobnych konferencji. Również druga, świeżo utworzona w parafii świętomarcińskiej 
Konferencja  św. Antoniego  Padewskiego  zebrała  tegoż  roku  sporą  sumę  2683 
marek. Dość znaczne wpływy miała w 1894 roku także Konferencja św. Małgo 
rzaty w parafii tumskiej, której fundusz osiągnął 2376 marek. Były jednak i konfe 
rencje uboższe w Poznaniu, jak na Wildzie, gdzie zebrano 409 marek 47 . Trzecia 
41  Ibidem, s. 262. 
42  Ibidem. 
43  „Kurier Pozn.” 1882 nr 230, 286, 1884 nr 168, 1886 nr 62. Mylne zatem wydaje się stwierdze 

nie, iż Rada Miejscowa przekształciła się w 1855 roku w Radę Wyższą. Por. Banaszak, Działal 
ność charytatywna, s. 114. 

44  „Kurier Pozn.” 1891 nr 21. 
45  „Kurier Pozn.” 1892 nr 289. 
46  „Kurier Pozn.” 1893 nr 281. 
47  „Kurier Pozn.” 1895 nr 283,  284 (dla  porównania:  pensja wikariusza wynosiła wtedy 100 do 

200 marek miesięcznie). 
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organizacja założona w maju 1897 roku w parafii św. Marcina w Poznaniu składała 
się głównie z osób z inteligencji. Spore wpływy w tej centralnej w Poznaniu parafii były 
zjawiskiem stałym, gdyż i w 1897 roku dochody były znaczne, wynoszące 4270 ma 
rek 48 . W roku 1899 trzy konferencje działające w tej parafii zebrały razem przeszło 
6500 marek, to jest blisko trzecią część ogółu dochodu z jedenastu konferencji poznań 
skich. Różnorodna byłya działalność poszczególnych organizacji. Konferencja na Wil 
dzie nakłoniła cztery „dzikie” małżeństwa do zawarcia ślubu kościelnego. W Konferencji 
św. Marii Magdaleny, gdzie zebrano 2327 marek, (zmarł jej prezes Jan Tomaszewski, 
wydawca i redaktor „Przyjaciela Ludu”) opieką obejmowano 24 wdowy, 10 rodzin, 75 
dzieci i 50 „schorzałych starców i babinek”, odwiedzono chorych około 2000 razy; 
druga w parafii  farnej Konferencja  św.  Józefa  zebrała  1190 marek, wydano 1148 
marek na żywność, odzież, obuwie, opiekowano się m. in. 50 rodzinami, 52 dziećmi, 9 
chorymi, dwa „dzikie związki” doprowadzono do ślubu. Na czele Konferencji w parafii 
św. Wojciecha znajdował się lekarz dr Franciszek Chłapowski, wybitny działacz spo 
łeczny  i  filantrop; konferencja  ta opiekowała się m.  in. 52 rodzinami  i 64 dziećmi. 
Znaczne wpływy 3407 marek miała też w 1899 roku Konferencja na Górczynie, liczą 
ca 130 członków, gdzie zajmowano się m. in. 54 wdowami z 220 dziećmi, 80 samotny 
mi, 25 chorymi etc.; posiadano biblioteczkę około 500 książek. 

W sumie owych jedenaście konferencji z Poznania i okolicy w roku 1899 ze 
brało  21200 marek  (w  tym ze  skarbon w kościołach  „na  chleb  św. Antoniego” 
8000 marek), wydano  na  cele  dobroczynne  19103 marki. Opieką  obejmowano 
ogółem 781 rodzin, 988 dzieci i 95 chorych 49 . Zastanawia pracowitość członków, 
w tym wielka  liczba ich wizyt w domach ubogich, przy jednocześnie niewielkiej 
liczbie członków czynnych konferencji. Na przykład w 1899 roku Konferencja św. 
Marii Magdaleny licząca 35 członków czynnych dokonała 2000 wizyt domowych, 
na jednego więc przypadało 57 odwiedzin rocznie, a była to tylko część zajęć cha 
rytatywnych.  Jedenaście  konferencji  poznańskich  liczyło w  tym  czasie  ogółem 
352 członków czynnych i około 300 honorowych (których rola ograniczała się prze 
ważnie do płacenia składek). 

Nie znamy bliżej aktywności konferencji spoza Poznania. W walnych zebra 
niach w Poznaniu prawie zawsze uczestniczyli przedstawiciele Konferencji gnieź 
nieńskiej, składając sprawozdania roczne. Konferencja w Gnieźnie liczyła średnio 
7080 członków czynnych, a jej oddanym prezesem był wtedy ks. Franciszek Ra 
atz 50 . Pierwszy  raz stawiły  się na walne zebranie w grudniu 1894 r.  delegacje 
z konferencji terenowych, mianowicie ze Strzelna (założonej 13 V 1894), z Pia 
sków pod Gostyniem, z Żnina, z Wronek, z Żerkowa i z Kościana (wszyscy świec 
cy), a sprawozdania nadesłały konferencje z Krotoszyna, z Sulmierzyc, z Osiecznej 
i z Bonikowa pod Odolanowem. W 1896 roku ks. Walenty Śmigielski pobudził do 
48  „Kurier Pozn.” 1897 nr 281. 
49  Z walnego zebrania konferencji poznańskich 8 XII 1899. „Kurier Pozn.” 1899 nr 282. 
50  W podsumowaniu wyników konferencji poznańskich za 1899 rok umieszczono też łącznie dane 

z Gniezna. „Kurier Pozn.” 1899 nr 282. 
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działania jedną z najstarszych, a czasowo nieczynną Konferencję św. Anny w Ostro 
wie Wielkopolskim 51 . Niemal na każdym walnym zebraniu Towarzystwa w Po 
znaniu był arcybiskup Florian Stablewski, przewodnicząc obradom i przemawiając. 
Towarzyszyło mu licznie miejscowe duchowieństwo 52 . 

Towarzystwo św. Wincentego à Paulo nie przerwało swych czynności podczas 
I wojny światowej. Na walnych zebraniach w 1915 roku i 8 XII 1916 r. był abp 
Edmund Dalbor. Wprowadzono na tych zebraniach wykłady dla członków, które 
wygłaszali ks. Antoni Chilomer i ks. Wacław Mayer. Opóźniło się wydanie „Rocz 
nika” Towarzystwa z powodu nie nadesłania sprawozdań przez 17 konferencji. Na 
zebraniu w 1916 r. wykład o uczynkach miłosiernych miał ks. kan. Stanisław Łukom 
ski. W dyskusji ubolewano nad obojętnością dla organizacji ze strony inteligencji 
i kupców (do których się zwrócono o współpracę). Arcybiskup powiadomił, iż nie 
wykorzystano wiele ofiarowanych miejsc dla dzieci na wakacje na prowincji, na 
2500 miejsc zgłoszono tylko 1000 dzieci, czego przyczyną były niedomogi w infor 
macji. Wiadomość ta świadczy jednak o rozmiarach zadań i zakresie działalności 
Towarzystwa 53 . W roku 1917 w archidiecezjach gnieźnieńskiej i poznańskiej było 
ogółem 68 konferencji św. Wincentego à Paulo 54 . 

Wielkopolska centrala Towarzystwa prowadziła także działalność wydawniczą. 
W latach 18591874 Rada Wyższa Poznańska wydawała swój organ pt. „Roczniki 
Towarzystwa  św. Wincentego à  Paulo”, wychodzące w  poszytach kwartalnych. 
Czasopismo było skróconym przekładem biuletynów francuskich Rady Generalnej 
Towarzystwa, z dodatkiem dotyczącym spraw wielkopolskich konferencji. Redak 
torem i nakładcą „Roczników” był Tytus Daszkiewicz, księgarz i wydawca czaso 
pism religijnych, będący sekretarzem Rady Poznańskiej. Rada Wyższa wydawała 
też u Daszkiewicza w latach 18691871 serię broszur pod ogólnym tytułem „Czy 
telnia chrześcijańska”, zawierających treści religijne i aktualności z życia Kościoła, 
przeważnie pióra księży wielkopolskich. W 1863 roku ukazał się też w Poznaniu 
„Przewodnik Towarzystwa św. Wincentego à Paulo”, który był tłumaczeniem in 
nego wincentyńskiego pisma francuskiego, dokonanym przez ks. W. Kalinkę dla 
potrzeb licznych we Francji członków organizacji z tamtejszej Polonii. Wszystkie 
te druki zaprzestały  się ukazywać po rozpętaniu przez  rządy Bismarcka kultur 
kampfu  (18721886). Wydawanie własnego czasopisma wznowiono  dopiero  od 
1906  roku  (wychodziło  jako  „Rocznik”) 55 . Według  wznowionego  „Rocznika” 
51  „Kurier Pozn.” 1894 nr 281, 1896 nr 283; por. też L. Wilczyński, Materiały źródłowe do historii 

Konferencji św. Wincentego á Paulo w Ostrowie Wielkopolskim. Na podstawie zbiorów Archiwum 
Archidiecezjalnego w Poznaniu, [w:] „Księga pamiątkowa 150lecia działalności Konferencji Sto 
warzyszenia św. Wincentego á Paulo w Ostrowie Wielkopolskim”, Kraków 2005,  s. 2134. 

52  Zob. m. in. „Kurier Pozn.” 1893 nr 281, 1894 nr 281, 1895 nr 283284, 1896 nr 283, 1897 nr 281, 
1898 nr 281282. 

53  „Dziennik Pozn.” 1916 nr 24. 
54  Banaszak, Działalność charytatywna, s. 115. 
55  W 1906 wydano  też w większej  ilości  „Przewodnik Towarzystwa  św. Wincentego  à  Paulo” 

wzorowany na paryskim polskojęzycznym  „Przewodniku”, wydanym staraniem ks. W. Kalin 
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w 1906  roku Towarzystwo w  obydwóch  archidiecezjach  liczyło  44  konferencje 
z ogółem 1194 członków 56 . W różnych okresach, zwłaszcza w latach 60. propago 
wano wśród  członków Towarzystwa  czytelnictwo  polskich  książek  religijnych 
i oświatowych, jak również zakładanie parafialnych biblioteczek Towarzystwa. 

2. Działalność Konferencji Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo 

Mniej udokumentowana  jest działalność żeńskich konferencji, występujących 
pod nazwą Towarzystw (konferencji) Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo. 
Pierwsza w Wielkopolsce konferencja pań powstała 14 czerwca 1853 roku w Po 
znaniu jako Konferencja św. Józefa, utworzona z przekształcenia dawnego Towa 
rzystwa Dobroczynności. Jej założycielkami były hr. Gryzelda Celestyna Działyńska 
(żona Tytusa Działyńskiego)  i Teofila Łuszczewska. Przewodniczącą została hr. 
Działyńska, a siedzibę umiejscowiono u sióstr miłosierdzia w „Domu Miłosierdzia” 
przy ul. św. Piotra. Do roku 1900 powstało 19 konferencji żeńskich, a właściwy ich 
rozwój  nastąpił w początkach XX wieku  – do wybuchu wojny w 1914  r.  było 
w Wielkopolsce już około 50 konferencji, w tym pięć w Poznaniu (w wyniku po 
działu pierwotnej Konferencji św. Józefa) 57 . Z braku własnego czasopisma korzy 
stano sporadycznie z „Roczników” Towarzystwa męskiego. 

W latach 60. XIX wieku dyrektorem Towarzystwa Miłosierdzia Pań św. Win 
centego na obie archidiecezje był ks. Józef Zenkteler z parafii  farnej, sekretarką 
Maria Mycielska, kasjerką Waleria Motty (żona Marcelego) 58 . W roku 1885 w za 
rządzie Towarzystwa działały: Maria Kwilecka, nadal Waleria Motty, Maria Szoł 
drska  i  Teodora Veit,  wszystkie  z  sfer  ziemiańskointeligenckich.  Urządzony 
wówczas bal przyniósł zysk 2000 marek 59 . Towarzystwu Pań Miłosierdzia w Gnieź 
nie, założonemu w 1855 roku, przewodniczył (jak też wzmiankowanemu Towarzy 
stwu męskiemu)  ks. Antoni  Kantecki.  Urządzano  tam m.  in.  przedstawienia 
amatorskie z dochodem na cele dobroczynne. Podobne imprezy, a właściwie bale 
na  cele  dobroczynne  już  znacznie wcześniej  organizowało Towarzystwo  Pań w 
Poznaniu 60  W 1916 roku dyrektorem organizacji gnieźnieńskiej był ks. Stanisław 

ki w 1863 roku. Zob. J. Mrówczynski, Ks. Walerian Kalinka. Życie i działalność, Poznań 1972, 
s. 313. Wiadomości z  życia wielkopolskich  konferencji zamieszczał  też powstały w 1905  roku 
w Krakowie  kwartalnik  pt.  „Miłosierdzie  chrześcijańskie”, organ  tamtejszych konferencji  św. 
Wincentego á Paulo. 

56  „Rocznik Towarzystwa  św. Wincentego  à  Paulo  w Wielkim Księstwie Poznańskim”  1906, 
poszyt  4. 

57  Motty,  Przechadzki,  t.  1,  s.  32; Karwowski, Historia,  t.  3,  s.236237;  „Wiadomości  z Życia 
Związków, Bractw i Stowarzyszeń Katolickich” 1920 nr 1; Kurlenda, Działalność dobroczynna, 
s. 39. 

58  „Roczniki Tow. św. Wincentego à Paulo”, R. 1868, Sprawozdanie Tow. żeńskiego za 1867 rok. 
59  „Kurier Pozn.” 1885 nr 20. 
60  Motty, Przechadzki, t. 1, s. 112; „Kurier Pozn.” 1889 nr 57, 286, 297. 
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Krzeszkiewicz, subregens Seminarium. Towarzystwo liczyło wtedy 185 członkiń, 
w tym 43 opiekunki, a w poprzednim roku wspierało 164 ubogich; prowadziło poza tym 
szwalnię, zatrudniając w niej bezdomnych – dokonywano szycia, przeróbek i napraw 
paramentów, które wysyłano do zubożałych i zniszczonych w czasie wojny kościołów 
w Królestwie Polskim 61 . W powstałym w 1872 roku Towarzystwie (Konferencji) 
w Szamotułach protektorem od założenia był proboszcz Tertulian Wilczewski, honoro 
wy obywatel miasta; organizacja liczyła w 1898 roku 45 członkiń czynnych, posiadano 
własny lazaret i ochronkę, prowadzone przez siostry służebniczki. Na czele organizacji 
szamotulskiej znajdowały się wtedy ziemianki – Kościelska ze Śmiłowa i następnie 
Mańkowska 62 . W 1900 roku wyszła w Poznaniu, z przeznaczeniem dochodu na cele 
dobroczynne, Jednodniówka Towarzystwa Pań Miłosierdzia św. Wincentego, a w niej 
krótkie utwory literackie księży: bpa E. Likowskiego, W. Chotkowskiego, J. Echausta 
oraz w dziale muzycznym T. Poprawskiego 63 . W 1907 roku utworzono RadęWyższą 
Towarzystwa na obie archidiecezje, a jej dyrektorem został bp Edward Likowski, zaś 
pierwszą prezeską była Teofila Chłapowska, żona ziemianina z Rzegocina. W 1914 
roku funkcję tę sprawowała Maria Mieczkowska (żona dyrektora generalnego Banku 
Ubezpieczeń „Vesta” w Poznaniu”) 64 . 

III. Centralizacja ruchu charytatywnego w Wielkopolsce 

1. Związek PolskoKatolickich Towarzystw Dobroczynności 

Z inicjatywy żeńskich konferencji św. Wincentego dnia 17 maja 1907 roku powstał 
w Poznaniu Związek PolskoKatolickich Towarzystw Dobroczynnych. Związek połą 
czył konferencje męskie i żeńskie, wraz z ich radami miejscowymi  i wyższymi. Po 
wstanie Związku było pierwsza próbą zcentralizowania działań charytatywnych pod 
patronatem Kościoła w Wielkopolsce.  Prezesem Związku obrano znanego  lekarza 
społecznika i filantropa dr. Heliodora Święcickiego, a sekretarzem generalnym Związ 
ku został ks. Mieczysław Meissner. Część organizacji terenowych nie chciała przystą 
pić do Związku w obawie przed utratą samodzielności  i niezależnego decydowania 
własnymi funduszami, co wynikało z niezrozumienia celów centralizacji. Zadania Związ 
ku wyjaśniano na łamach własnego czasopisma pt. „Wydawnictwo Związku Polsko 
Katolickich Towarzystw Dobroczynnych”,  które własnym  kosztem wydawał  dr 
Święcicki w latach 19071910, a redagował je, również bezinteresownie, ks. Tadeusz 
Zakrzewski. Siedziba Związku mieściła się w Poznaniu przy ul. Podgórnej 13. 
61  „Dziennik Pozn.” 1916 nr 260. 
62  „Kurier Pozn.” 1898 nr 285, z 25lecia Konferencji. 
63  „Kurier Pozn.” 1900 nr 47 (nie znaleziono  tego wydawnictwa). 
64  „Przewodnik Miłosierdzia” 1917 nr 2/3; Karwowski, Historia t. 3, s.237; Kurlenda, Działalność 

dobroczynna, s. 39. 
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Do  zadań  statutowych Związku  należało m.  in.  łączenie  towarzystw  dobro 
czynnych  dla  wydajniejszej  pracy;  zakładanie  nowych  towarzystw  i wspieranie 
istniejących; wskazywanie nowych kierunków działania i utrzymywanie biura cen 
tralnego w celu wymiany  informacji  i wzajemnej pomocy. Związek utrzymywał 
kontakty z towarzystwami dobroczynnymi w Krakowie i Lwowie oraz w Warsza 
wie i Piotrogrodzie. Pod wpływem instrukcji Związku powstały konferencje w Wil 
nie. W Wielkopolsce  starano  się  o wyszukanie miejsc  pracy  dla  bezrobotnych, 
pozyskiwano też opiekunki do zaniedbanych dzieci. W 1909 r. z funduszów Związ 
ku otwarto w najbiedniejszej dzielnicy – Chwaliszewie kawiarnię ludową i kuchnię 
dla ubogich. Związek w 1910 roku upadł po ustąpieniu z prezesury dra Święcickie 
go, głównie na tle nieporozumień w sprawie gospodarowania funduszami organi 
zacji 65 . 

2. Związek Towarzystw Dobroczyności „Caritas” 

Ponowne zjednoczenie katolickiego ruchu dobroczynnego w Wielkopolsce na 
stąpiło w 1917 roku wraz  z powstaniem Związku Towarzystw Dobroczynności 
„Caritas” w Poznaniu. Związek założył 19  lutego 1917 r. abp Edmund Dalbor, 
będący  jego  protektorem  i  prezesem  honorowym.  Prezesem Związku  został  ks. 
Wacław Mayer, dziekan poznański, sekretarzem generalnym ks. Włodzimierz La 
skowski. Biuro informacyjne Związku mieściło się przy ul. św. Marcin 69. Orga 
nem  Związku  było  wychodzące  od  1  X  1917  roku  czasopismo  pod  nazwą 
„Przewodnik Miłosierdzia”, z podtytułem „Miesięcznik Związku Towarzystw Do 
broczynności  „Caritas”  i Rady Wyższej Konferencyj  św. Wincentego à  Paulo”. 
Od 1918 roku w podtytule dodano: „i Rad Wyższych Konferencyj  (...) męskich 
i żeńskich”. Numer 1. z 1918 roku cały był poświęcony organizacji kobiecej. Re 
daktorem „Przewodnika” był w tym czasie wspomniany ks. W. Laskowski. Cele, 
jakie sobie Związek wytyczył, były podobne, jak poprzedniego Związku założone 
go w 1907 roku. Członkami Związku były osoby, organizacje i instytucje, które do 
niego przystąpiły. Na koniec 1918 roku w Związku znajdowało się 355 członków, 
wśród nich 71 różnych organizacji i instytucji, w tym 16 męskich konferencji św. 
Wincentego à Paulo i 46 konferencji żeńskich oraz 284 osoby prywatne. Z instytu 
cji należały  także do Związku działające w Poznaniu ochronki, żłobki  i zakłady 
opiekuńcze, wspierane materialnie przez tenże Związek, oraz dwie parafie. Wśród 
284  członków  –  osób  prywatnych znajdowało  się  124  księży wielkopolskich 66 . 
65  Karwowski, Historia,  s. 188190;  „Wydawnictwo  Związku PolskoKatolickich Towarzystw 

Dobroczynnych” roczniki  19071910 (passim). Zob.  też  J. Majka, Caritas,  [w:] Encyklopedia 
Katolicka, t. 2, red. F. Grygle wicz i in., Lublin 1976, kol. 1334. 

66  „Przewodnik Miłosierdzia”  19171919  (passim); „Przewodnik Katol.”  1917  nr  9;  „Dziennik 
Pozn.” 1917 nr 42; „Wiadomości z Życia Związków...” 1920 nr 1; Nowacki, Dzieje archidiecezji, 
s. 7512. 
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67  Wynotowano takie sprawozdania od 1881 roku. Zob. np. „Kurier Pozn.” 1882 nr 9, 1885 nr 14, 
1889 nr 8, 1898 nr 20 i inne. 

68  Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, OA  IX 166, Akta arcybiskupie  – sprawozdania  insty 
tucji świeckich 19101913; „Kurier Pozn.” 1889 nr 102, 1900 nr 136; „Dziennik Pozn.” 1909 nr 
146; Karwowski, Historia, t. 3, s. 242243. 

69  „Kurier Pozn.” 1896 nr 282. 
70  „Dziennik Pozn.” 1914 nr 1; Karwowski, Historia, t. 3, s. 240. 
71  „Dziennik Pozn.” 1917 nr 41; Karwowski, Historia, t. 3, s. 241242. 
72  „Przewodnik Katol.” 1912 nr 21; Karwowski, Historia, t. 3, s. 242. 
73  Zob. M. J. Kokociński, Zarys 40letniej działalności „Stelli” , Towarzystwa Kolonii Wakacyjnych 

i Stacyj Sanitarnych w Poznaniu 18961936, Poznań 1936 (passim). 

Centrala ta, pod zmienioną nazwą (Archidiecezjalny Instytut „Caritas”) kontynu 
owała swą działalność również w II Rzeczypospolitej. 

IV. Inne instytucje i bractwa dobroczynne 

Działalnością dobroczynną zajmowały się także mniej znane towarzystwa (brac 
twa) o lokalnym zasięgu działania. Mianowicie stałym wspieraniem ubogich w Po 
znaniu trudniło się tutejsze Towarzystwo Najświętszej Maryi Panny, podając w prasie 
coroczne krótkie sprawozdania finansowe z tej działalności, atoli bez bliższych szcze 
gółów i nie podpisane 67 . W zarządzie na poły świeckiego Bractwa Kwestarskiego 
w Poznaniu zasiadali księża: Antoni Stychel, Leonard Heynowski, Kazimierz Mi 
chalski i Stanisław Gładysz. Bractwo to powstałe w 1889 roku kwestowało na cele 
dobroczynne i prowadziło dwa żłobki dla ubogich dzieci w parafiach farnej i tum 
skiej 68 . 

Księża włączali się też czynnie w prace instytucji dobroczynnych świeckich. Wspo 
mniany ks. Heynowski współpracował  z Komitetem Żywienia Biednych Dzieci na 
prawym brzegu Warty 69 , a redaktor „Przewodnika Katolickiego” ks. Józef Kłos stał 
na czele patronatu Kuchni dla Ubogich w Poznaniu, funkcjonującej od 1901 roku przy 
ul. Wiedeńskiej 70 . Prezesem zarządu powstałego w Poznaniu w 1905 roku Towarzy 
stwa Opieki nad Dziećmi Katolickimi był kan. Władysław Hozakowski,  rewizorem 
dziekan poznański ks. Wacław Mayer, a poza nimi działali w Towarzystwie księża 
Kazimierz Maliński i Hipolit Gałdyński. Towarzystwo obejmowało swoją działalnością 
całą Wielkopolskę, zajmując się dziećmi zaniedbanymi i sierotami z domów dziecka, 
zapobiegając niekiedy kierowaniu ich na wychowanie u Niemców, a także chłopcami 
terminatorami, uczącymi się zawodu 71 . Patronem założonego w 1912 roku Towarzy 
stwa Katolickiej Opieki Dworcowej w Poznaniu był kanonik Józef Klinke, a jego za 
stępcą  ks. Bolesław Kaźmierski. Towarzystwo  to  na  czele  z Marią Kobylińską 
sprawowało dyżury dworcowe dla informowania o noclegach, placówkach opiekuń 
czych etc. osób przybywających w poszukiwaniu pracy 72  Księża udzielali się w dobie 
zaborów również w Towarzystwie Kolonii Wakacyjnych „Stella”, kierującym ubogie 
dzieci na bezpłatne kolonie u osób prywatnych na wsi 73 . 
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74  „Dziennik Pozn.” 1915 nr 36, 1916 nr 226, 229, 1917 nr 54. Cz. Pest, Kardynał Edmund Dalbor 
(18691926). Pierwszy Prymas Polski Odrodzonej, Poznań 2004. 

75  „Przewodnik Miłosierdzia.”  1919 nr  12, Odezwa. 
76  „Dziennik Pozn.” 1916 nr 234, 287. 

Zwiększone  zadania  charytatywne  pojawiły  się  podczas  I wojny  światowej. 
Nasiliły się objawy ubóstwa i sieroctwa spowodowane wojną, poza tym po zajęciu 
przez wojska niemieckie terenów Królestwa Polskiego wystąpiła tam klęska gło 
du. Wielkopolska pospieszyła z pomocą, organizując zbiórkę funduszów. Na czele 
Komitetu Pomocy dla Ludności Królestwa stanął arcybiskup Edward Likowski, 
a po jego śmierci (20 II 1915) przejął kierownictwo arcybiskup Edmund Dalbor; 
w Komitecie bardzo czynni byli znani ziemianie wielkopolscy. Zbiórka środków 
pieniężnych odbywała się w całym zaborze pruskim, organizowano też tzw. bazary 
(kiermasze) z zyskiem przeznaczonym dla Królestwa 74 . Jak stwierdzano w „Prze 
wodniku Miłosierdzia”, cały wysiłek pomocy kierowany był w czasie wojny do 
Królestwa, a w Wielkopolsce ograniczano się do najkonieczniejszych potrzeb 75 . 
W tym celu abp Dalbor założył w 1916 roku Komitet Pomocy Biednym i Głodują 
cym miasta Poznania (zwany też Komitetem Ratunkowym) i objął przewodnictwo 
nad nim. W Komitecie działało poza nim czterech księży poznańskich oraz osoby 
świeckie. Arcybiskup wystosował odezwę do „obywatelstwa wiejskiego” o nad 
syłanie datków pieniężnych i wiktuałów; przy współpracy z Towarzystwem „Stel 
la” ulokowano na wsi w 1916 roku 825 dzieci potrzebujących pomocy 76 

Wnioski 

W sumie działalnością charytatywną Kościoła w Wielkopolsce w okresie zabo 
rów zajmowało się 5 zgromadzeń żeńskich oraz bracia bonifratrzy. W szpitalach 
opieką objęto kilkaset osób. 

Żeńskie zgromadzenia zakonne prowadziły ochronki i przytułki, które zajmowa 
ły się,  głównie dziećmi. Ponadto siostry opiekowały się  starcami  i  nieuleczalnie 
chorymi oraz udzielały wsparcia materialnego najbardziej poszkodowanym i potrzebu 
jącym. 

Działalność zgromadzeń zakonnych wspierali świeccy, zorganizowani w towa 
rzystwach, bractwach i komitetach dobroczynnych. 

W cały  ten wysiłek  zaangażowana była  stosunkowo duża grupa duchowień 
stwa, sióstr zakonnych i wiernych. Ich zaangażowanie i ofiarna praca przyczyniła 
się do poprawy zdrowia, opieki socjalnej  i moralnej. Wysiłek ten obejmował nie 
tylko katolików i był elementem walki Kościoła o utrzymanie czołowej pozycji w spo 
łeczeństwie w  dobie  germanizacji. Akcja  dobroczynna  była  zatem  jedną  z form 
podtrzymywana ducha polskiego  i szczególnej aktywizacji duchownych  i świec 
kich. 
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Abstr act 
From  the  history of  char itable  activity  in Great  Poland under  

the  Prussian  occupation. 

Charity has been  the area of activity of  the Catholic Church for ages.  It has 
taken different forms, the most visible of which have been church hospitals. 

In the 19 th century Great Poland, despite hostile attitude of Prussian authorities 
towards Catholics – especially during the Kulturkampf, a widespread charitable 
activity was run by religious congregations. The most active ones were  those of 
Sisters of Charity, Sisters of St Elizabeth and Sisters of the Immaculate Concep 
tion. The sisters would most often work  in hospitals which  they had established 
themselves and they also looked after the poor and the ill in towns. 

It was also lay people who were involved in charitable work. They usually did 
that as male or female members of Societies (Corporations) of St Vincent a Paulo 
and later the Union of Charitable Societies “Caritas”. The first Men’s Society of St 
Vincent was established on 17 th February, 1850 in Poznań. The aim of the Confe 
rence was diverse help to the poorest (feeding campaigns, subsidies, finding jobs), 
and religious and patriotic upbringing of the young charges. During the period of 
Kulturkampf the development of the Societies stopped or  even declined conside 
rably, but by the end of  the century  there were 11 Conferences  in Poznań  itself. 
For example, in 1899 they provided subsidies worth 20 000 marks. The first Con 
ference of  the Ladies of Charity  in Great Poland was  established  on 14 th  June, 
1853 in Poznań. 

During  World War I, charitable committees managed by archbishop Edmund 
Dalbor brought help to the starving population of the Kingdom of Poland. What 
should be stressed here is the fact that Congregations and Conferences also cared 
about  poor people of other denominations. 
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Piotr Gołdyn 
(Konin) 

Prewencyjnoedukacyjna działalność Polskiego 
Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi 

(19231939) 

W okresie  dwudziestolecia międzywojennego  uwagę  społeczeństwa,  a  przy 
najmniej pewnej jego części przykuwała sprawa związana ze wzrostem prostytu 
cji, a co za tym idzie ze zorganizowanym procederem handlu kobietami i dziećmi. 

Proceder ten nie mógłby istnieć, gdyby nie rozwój prostytucji. Okres dwudzie 
stolecia międzywojennego dawał ku  temu doskonałe możliwości,  jak choćby ze 
tknięcie się społeczeństwa z systemem kapitalistycznym. W Polsce doszły do tego 
również inne czynniki, jak: różnice obyczajów i mentalności spowodowane długo 
letnią niewolą  (trzech różnych zaborców),  a  także  trudna  sytuacja ekonomiczna 
kraju. Dodatkowo 70% ludności w Polsce utrzymywało się z rolnictwa. To z kolei 
wpływało na powszechną migrację z wiosek do miast w poszukiwaniu pracy. W mia 
stach,  szczególnie  dużych,  jak  Poznań, Warszawa, Kraków  czy Łódź, większe 
szanse na znalezienie pracy mieli mężczyźni, szczególnie w zakładach przemysło 
wych. Kobiety były w sytuacji trudniejszej, stąd często jedynym źródłem utrzyma 
nia dla nich pozostawał proceder prostytucji 1 . 

J. Macko daje charakterystykę człowieka zajmującego się handlem kobietami 
i dziećmi i pisze tak: „Handlarz – to zwyrodniałe zwierze drapieżne, które odczuwa 
tem większe  zadowolenie,  im ofiara niewinniejsza,  im więcej widzi  ja bezradną 
i bezsilną. Charakter takiego sadyzmu przechodzi z pokolenia na pokolenia handla 
rzy i nie istnieje żadna siła ludzka, któraby zbrodniarzy tego pokroju mogła nawró 
cić na drogę prawą. Socjologowie i kryminologowie amerykańscy stwierdzają, że 
handlarz „żywym towarem” nawet po piętnastu latach więzienia na drugi dzień po 
opuszczeniu celi więziennej rozpoczyna na nowo swój proceder. Nie istnieje zbrodnia, 
którejby handlarz nie podjął się wykonać” 2 . 

Wspomniana wcześniej grupa społeczeństwa podjęła działania zmierzające go 
ograniczenia, a w konsekwencji całkowitego rozprawienia się z handlarzami żywym 
towarem. Powstało wiele stowarzyszeń i towarzystw, które za cel swojej działal 
ności postawiły sobie walkę z nierządem i wszystkim co się z nim wiąże. Były to 

1  M. Antoniszyn, A. Marek,  Prostytucja w  świetle badań kryminologicznych, Warszawa  1985, 
s. 34. 

2  J. Macko, Prostytucja. Nierządhandel  „ żywym towarem”pornografja ze  stanowiska historji, 
etyki higjeny i prawa, Warszawa 1927, s. 369.
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między innymi: Towarzystwo Opieki Moralnej nad Dziewczętami i Kobietami w To 
runiu, Katolickie Stowarzyszenie Opieki nad Kobietami Pracującemi w Poznaniu, 
Polskie Katolickie Towarzystwo Opieki nad Dziewczętami w Kaliszu, Warszaw 
skie Żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet, Katolicki Związek Polek, Chrze 
ścijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet  czy Katolickie Towarzystwo Ochrony 
Kobiet i wiele innych pomniejszych, o charakterze niekiedy lokalnym bądź regio 
nalnym. Z zestawienia  tego wynika, że owa grupa społeczna była zróżnicowana 
pod względem narodowym, religijnym i społecznym. Wydaje się również, że dzia 
łania podejmowane przez wspomniane  towarzystwa nie były zsynchronizowane, 
że nie było organu, który koordynował by ich pracę, który wskazywałby kierunki 
działania. 

Sytuacja ta miała ulec zmianie wraz z powołaniem do życia Polskiego Komitetu 
Walki z Handlem Kobietami  i Dziećmi. Geneza powstania Komitetu  sięga roku 
1899. W dniach 2123 czerwca w Londynie odbył się międzynarodowy kongres 
poświęcony materii walki z handlem białymi kobietami, jego inicjatorem był W. A. Co 
ote. Odwiedził  on niemal wszystkie stolice  europejskie zapoznając  się z proble 
mem, pozyskał poparcie wśród wpływowych politycznie i społecznie osób i zaprosił 
ich do Londynu na wspólne obrady. W ich wyniku delegaci niemieccy zgłosili wniosek 
o utworzenie komitetów narodowych we wszystkich krajach Europy 3 . 

Polska będąca w niewoli, nie mogła  takiego komitetu utworzyć, jednakże już 
w roku 1900 za sprawą T. Męczkowskiej, L. Wernica i S. Posnera powstało To 
warzystwo Abolicjonistów, a rok później rozpoczęło swoją działalność Warszaw 
skie Chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet 4 . Swoboda działania pojawiła 
się wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. 14 marca 1923 roku powstał 
Polski Komitet Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi. Jego pierwszym prezesem 
był L. Wernic, a po nim funkcję tę objął W. Chodźko, były minister zdrowia, który 
piastowało ją do roku 1939, do wybuchu II wojny światowej 5 . Komitet stanowił 
rodzaj instytucji centralnej „powołanej do skoordynowania całej działalności spo 
łecznej w kraju w zakresie walki z handlem kobietami i dziećmi” 6 . 

Warto tu zwrócić uwagę, że od samego początku w tych kategoriach Komitet 
był postrzegany przez ówczesne władze ministerialne. Świadczy o tym chociażby 
pismo Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej skierowane do Pomorskiego Urzę 
du Wojewódzkiego w Toruniu w  sprawie  subwencji  dla  Pomorskiego Towarzy 
stwa Opieki Moralnej nad Dziewczętami i Kobietami, w którym czytamy: „Z uwagi 
na  powstanie  w Warszawie  Polskiego  Komitetu Walki  z  Handlem Kobietami 
i Dziećmi (…) jako ekspozytury międzynarodowego Towarzystwa dla zwalczania 
handlu kobietami i dziećmi, mającego siedzibę w Londynie – Ministerstwo Pracy 
i Opieki Społecznej uważa za wskazane, aby Pomorskie Towarzystwo Opieki Mo 
3  S. Posner, Nad otchłanią, Warszawa 1903, s. 4245. 
4  W. Chodźko, Prostytucja i choroby weneryczne jako zjawiska społeczne, Warszawa 1939, s. 7. 
5  J. Macko, Prostytucja…, s. 369. 
6  Ibidem, s. 369. 
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ralnej nad dziewczętami i kobietami w Toruniu weszło inkorporacyjnie do Polskie 
go Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi w myśl Statutu tego Komitetu, 
który ma na celu koordynowania na terenie Rzeczypospolitej akcji wszystkich po 
krewnych  organizacji  społecznych,  działających w  zakresie  zwalczania  handlu 
żywym towarem i ochrony kobiet i dziewcząt przez nierządem. Ministerstwo Pra 
cy  i Opieki  Społecznej wychodząc  z  założenia,  że wymieniona  akcja  ochronna 
i zapobiegawcza winna być skoncentrowaną i ujednostajnioną na całym obszarze 
Rzeczypospolitej w istniejącym Polskim Komitecie, poweźmie decyzję co do po 
mocy Polskiemu Twu Opieki Moralnej nad Kobietami i Dziewczętami, o ile To 
warzystwo przystąpi do Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi, 
oraz po wypowiedzeniu przez ten Komitet opinji co do działalności Twa i potrzeby 
utworzenia nowej placówki opieki nad kobietami i dziewczętami” 7 . 

Pismo to zostało wystosowane 14 kwietnia 1923 roku, a więc miesiąc po po 
wstaniu Komitetu. Wskazuje  to na wielką wagę  jaką władze przywiązywały do 
działalności koordynacyjnej i opiniotwórczej Komitetu. Powstanie Komitetu w Pol 
sce zostało przyjęte również z zadowoleniem na VI Międzynarodowym Kongresie 
do zwalczania handlu kobietami i dziećmi. Kongres odbywał się 1820 września 
1924 roku w Grazu, a Polskę reprezentowała posłanka M. HolderEggerowa 8 . 

Działalność  prewencyjna  Polskiego Komitetu Walki  z  Handlem Kobietami 
i Dziećmi polegała również na koordynowaniu pracy tzw. Misji Dworcowych. Mi 
sje te miały na celu opiekę nad samotnie podróżującymi kobietami. Odpowiednio 
przygotowane do  tego celu panie, zaopatrzone w żółtobiałe opaski na rękawach 
ubrań, „patrolowały” perony dworców kolejowych i autobusowych i spośród tłumu 
wyłapywały dziewczęta i kobiety, podróżujące w podejrzanym towarzystwie, bądź 
te, które oszołomione życiem wielkiego miasta nie wiedziały co ze sobą zrobić. Już 
w 1914 roku nakładem Księgarni św. Wojciecha ukazała się książka „Handel żywym 
towarem a Katolickie Towarzystwo Opieki Dworcowej”. Książka stanowi zesta 
wienie informacji dotyczących handlu „żywym towarem” oraz istoty działania mi 
sji dworcowych. Jest  także zbiorem porad dla młodych dziewcząt udających się 
w podróż do dużych miast w poszukiwaniu pracy i tych, które pracują poza grani 
cami  kraju 9 .  Jak podaje W. Chodźko w 1939 roku funkcjonowało w Polsce 27 
takich placówek 10 : Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Grodno, 
Grudziądz, Kalisz, Katowice, Kielce, Kraków, Leszno, Lublin, Łódź, Ostrów, Po 
znań, Radom, Stanisławów, Tczew, Wilno, Warszawa 11 . Poza ówczesnymi grani 
cami Polski działała również misja dworcowa we Wrocławiu prowadzona przez 
siostry marianki. 

7  Archiwum Główne Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie Pomor 
skim,  sygn. MK  26/7 

8  J. Macko, Prostytucja…, s. 634. 
9  M. K[obylińska], Handel  żywym towarem a Katolickie Towarzystwo Opieki Dworcowej,  Po 

znań 1914, s. 2023. 
10  W. Chodźko, Prostytucja…, s. 8. 
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Zainicjowane na początku XX wieku Misje Dworcowe w Polsce ograniczyły 
bądź zawiesiły swą działalność w wyniku wybuchu I wojny światowej. Po jej za 
kończeniu, stopniowo wznawiały one swoją działalność. Duża w tym zasługa rów 
nież Komitetu, który sam je ożywiał, zachęcał inne towarzystwa do tego, a także 
zakładał nowe oddziały. 

W lutym 1929 roku odbył się w Warszawie Pierwszy Zjazd Misji Dworcowych 
pod patronatem Komitetu. W ramach jednodniowych obrad przedstawiono między 
innymi sprawozdanie z działalności misji dworcowej w Polsce, a także zapoznano 
uczestników zjazdu z działalnością policji  kobiecych w innych krajach europej 
skich.

Wielkim wydarzeniem o charakterze prewencyjnoedukacyjnym był z pewno 
ścią odbywający się w Warszawie, w dniach od 7 do 10 października 1930 roku, 
VIII Międzynarodowy Kongres Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi. Honoro 
wy patronat nad obradami objęli między innymi Marszałek Józef Piłsudski, Kardy 
nał Kakowski i prymas Polski, kard. Hlond. W wyniku obrad przyjęto rezolucję. 
Składała się ona z siedmiu punktów. W punkcie pierwszym zwrócono uwagę na 
sutenerstwo, jako „jedną z najbardziej poniżających form prostytucji i jej skutków”, 
a  także  stworzono  definicję  sutenera. Według  niej  sutenerem  jest:  „każdy  (bez 
względu na płeć), kto częściowo lub całkowicie utrzymuje się z dochodów kobiety 
zarobkującej nierządem, lub kto przez przyzwyczajenie lub interes osobisty udziela 
opieki lub dopomaga kobiecie w uprawianiu nierządu”. Uczestnicy kongresu zwrócili 
uwagę, że osoby takie powinny być karane z całą stanowczością i wezwali rządy 
państw do poczynienia w tym kierunku odpowiednich zapisów prawnych. 

Następną kwestią podjętą w rezolucji była sprawa repatriacji prostytutek. Kon 
gres zaznaczył między innymi, że kobietom takim należy zapewnić opiekę w pod 
róży poza granicę kraju, który muszą opuścić, przesłuchanie powinna dokonywać 
kobieta policjantka. Następnie podjęto sprawę zatrudniania kobiet w teatrach i ka 
baretach zagranicznych, ograniczają dolną granicę wieku do lat 18, opieki nad ko 
bietami podróżującymi. Z uznaniem przyjęto decyzję Ligi Narodów o rozszerzeniu 
ankiety dotyczącej handlu kobietami i dziećmi na kraje Europy Wschodniej co po 
zwoli na przygotowanie rezolucji umożliwiających tym państwom dokonanie odpo 
wiednich regulacji ustawodawczych. Ostatnie dwa punkty dotyczyły kinematografu 
w stosunku do spraw związanych z handlem oraz spraw związanych z wiekiem 
osób uprawiających nierząd 12 . 

Do  działań  prewencyjnoedukacyjnych  zaliczyć  należy  także  przestrzeganie 
młodych dziewcząt i kobiet, szczególnie z małych miasteczek i wiosek, przed nie 
bezpieczeństwami moralnymi i kryminalnymi czyhającymi na nie w wielkich mia 
stach. Chodziło  tu  przede wszystkim o handlarzy  żywym  towarem. Najbardziej 

11  Misje Dworcowe w Polsce, „Ruch charytatywny” 1939, nr 2, s. 5657. 
12  Dosłowne Sprawozdanie z obrad 8 Międzynarodowego Kongresu dla zwalczania Handlu Kobie 

tami i Dziećmi, który odbył się w Warszawie między 710 października 1930, Londyn 1930. 
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odpowiednim miejscem do tego typu działań okazała się ambona kościelna, stąd też 
Komitet przekazywał kuriom biskupim swoje odezwy i apele, a te z kolei obligowały 
swoich duchownych do odczytania ich wiernym w czasie mszy i nabożeństw. 

Przykład takiego okólnika znajdujemy między innymi w Kronice Diecezji Łuckiej 
z 1925 roku. Dotyczył on przede wszystkim informacji o bezcelowości przyjazdu 
dziewcząt z małych miasteczek i wiosek do Warszawy w celu pozyskania pracy, 
której nie było w tym czasie nawet dla mieszkańców stolicy. Czytamy tam między 
innymi, że setki młodych kobiet i dziewcząt, „które otrzymawszy mylne informacje, 
iż w Warszawie można zdobyć dobry zarobek , opuściły pracę swą na prowincji 
oraz wyprzedając  często  rzeczy  swoje  i wydając  ostatni  grosz  na  kupno  biletu 
kolejowego tłumnie zjeżdżają do Warszawy” 13 . Przy czym należy zwrócić uwagę, 
co również podkreśla Komitet, że jest w większości przypadków, pierwsza podróż 
do wielkiego miasta. Takie zetknięcie się „prowincjonalnego dziewczęcia” z nową 
nieznaną sytuacją, powoduje szok, zagubienie, „tracą zupełnie głowę i nie wiedzą 
gdzie się obrócić; wpadają one wówczas w sidła czyhających stręczycieli do nie 
rządu i tym podobnych indywiduów i stają się ofiarami politowanie godnemi” 14 . 
W najlepszym przypadku taka podróż kończyła się odesłaniem na koszt Komitetu 
lub Opieki społecznej do rodzinnego domu. 

Czynnik edukacyjny widzimy także w działaniach promujących dzieła literac 
kie, które podejmowały zagadnienia związane ze zwalczaniem handlu kobietami. 
Przykładem może być tu publikacja Edmunda Czaplińskiego zatytułowana „Cenny 
towar” 15 . Ta krótka powieść ukazywała jedną z metod, którą posługiwali się han 
dlarze w celu zwabienia potencjalnych ofiar swojego procederu, a zalecana była 
właśnie przez Komitet jako lektura dla młodych dziewcząt. Autor ukazał tu bezpo 
średnie zaangażowanie handlarza w sprawę pozyskania młodej, wiejskiej dziew 
czyny,  która w  jego  oczach  stanowiła  towar  „pierwsza  klasa”.  Znając  sytuacje 
ekonomiczną rodziny, przedstawił się jako bogaty człowiek, w którego posiadaniu 
było kilka kamienic w Katowicach, Poznaniu  a  także Hamburgu. Poprosił  ojca 
dziewczyny o jej rękę, jednakże postawił warunek, że ślub musi się odbyć natych 
miast, a żeby uniknąć zbędnych formalności należy to zrobić za granicą. Ojciec dał 
się zwieść obietnicom bogactwa i dobrobytu i zgodził się na ślub. Dzięki jednak 
interwencji osób trzecich udało się uratować dziewczynę z rąk handlarzy 16 . 

Metoda „ożenku” wprowadzana była w życie najczęściej w momencie, kiedy 
nie skutkował dobrowolna zachęta wyjazdu za granicę. Była to metoda niezwykle 
skuteczna,  bowiem  sytuacja  gospodarcza  i  ekonomiczna w  Polsce wytworzyła 
wśród biednych i niezamożnych dziewcząt popyt na bogatych mężów. Wielu han 
dlarzy „wyspecjalizowało się” w zawieraniu takich związków w oparciu o fałszy 
13  Pismo P. K. W. z. H. K. D, „Kronika Diecezji Łuckiej” 1925, z. XV, s. 23. 
14  Ibidem, s. 24. 
15  E. Czapliński, Cenny  towar, Warszawa 1925. 
16  P. Gołdyn, Edmund Czapliński i  jego  literacki wkład w walkę z handlem kobietami  i dziećmi, 

„Poznańskie Zeszyty Humanistyczne”  2004,  t.  III,  s.  123130. 
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we dokumenty. Po ślubie wywozili swoje „żony” za granicę i sprzedawali do do 
mów publicznych, po czym wracali w poszukiwaniu następnych 17 . 

Wspomniany wcześniej E. Czapliński w następnej swej powieści poruszającej 
zagadnienia handlu kobietami noszącej tytuł „Wesele Alfonsa” opisał nieco zmody 
fikowaną wersję metody „ożenku” 18 . Z kolei opis podobnego, autentycznego zda 
rzenia znalazł się sprawozdaniu Polskiego Katolickiego Towarzystwa Opieki nad 
Kobietami w Kaliszu przesłanym do centrali Polskiego Komitetu w Warszawie. 
Czytamy  tam: Do wsi B,  do  gospodarza,  który miał  córkę  dorodną,  przybył 
w konkury młody  człowiek,  legitymujący  się  paszportem.  Pozostał  pod  go 
ścinnym  dachem  kilka  dni,  a w  czasie  tym  odbierał  depesze,  opiewające  na 
spore  sumy  pieniędzy  12.000  zł,  7,000  zł  i  inne. Objaśnił  otoczenie,  ze  są  to 
sumy  jago  osobistego  kapitału,  który ma  do  odebrania  pod  Pleszewem  po 
znańskim.  Rodzice  panny młodej  połknęli  haczyk  i  postanowili wydać  córkę 
za  kapitalistę. Uczyniono  zrękowiny  i  dano  na  zapowiedzi  do  pobliskiej  pa 
rafii.  Odpowiednie  dokumenty miał w  pogotowi  pan młody.  Celem  zakupów 
na weselisko przybyli  rodzice z córą  i  przyszłym zięciem do Kalisza, skąd pan 
młody miał  się  udać  po  odbiór  pieniędzy  do  Pleszewa.  Kwestja  została  tak 
zręcznie postawioną, że rodzice nie mogli nie  zgodzić się na  to, by  i panienka 
towarzyszyła  narzeczonemu.  Dopiero  po wyjeździe młodych,  rodzice  przyszli 
po  rozum  do  głowy,  ze  sprawa  jest  podejrzaną. Matka młodej  przybyła  na 
Misję Dwr.,  po  radę  i  pomoc. Wysłane  natychmiast  depesze  przecięły  niecną 
intrygę. Młody  został  ujęty,  jako  oszust,  który miał  podrobione  papiery  i  za 
miar sprzedania dziewczyny za jedną z sum, na które opiewały depesze. Dziew 
czynę  szczęśliwie  oddały  nasze  panie  rodzicom 19 . 

Edmund Czapliński starał się również o pismo polecające, które pomogło by mu 
zekranizować  jeden  ze  swoich  utworów  literackich  –  „Pani Balbina  i  ska” 20 . 
Komitet bowiem przyczynił się do sfilmowania powieści Antoniego Marczyńskie 
go – „Szlakiem hańby”. 

Po raz pierwszy film ukazał się na ekranach kin 16 listopada 1929. Autorem 
scenariusza był Anatol Stern, a reżyserem Mieczysław Krawicz. Film był w wersji 
niemej 21 . Drugą adaptację  tej samej powieści wyświetlono w kinach 15 marca 
1938 r. (data premiery). Film zatytułowany „Kobiety nad przepaścią” oparto na 
scenariuszu A. Sterna a wyreżyserowany został przez Emila Chaberskiego i Mi 
chała Waszyńskiego. Tym razem był w wersji dźwiękowej 22 . 

Poza tym Komitet propagował filmy wyprodukowane poza granicami kraju, jak 
chociażby: „Strzeżcie się kobiety”, „Dziewczęta pod kontrolą” (Lilies of the Stre 

17  J. Macko, Prostytucja…, s. 351352 
18  E. Czapliński, Wesele Alfonsa, Warszawa 1930 
19  Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Opieki Społecznej,  sygn.  650,  (dalej: AAN, MOS). 
20  AAN, MOS, sygn.  241. 
21  www.filmweb.pl. 
22  Ibidem. 
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ets), „Krzyżowa droga kobiet” czy „Z oryginalnych dokumentów komisarza policji 
obyczajowej” (Białe niewolnice). Ten ostatni obraz filmowy został wyprodukowa 
ny przez Międzynarodowe Towarzystwo Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi 23 . 

Swoją działalność na tym polu Komitet uzasadniał następująco: „Komitet, pra 
cując w miarę  swych  sił  i możności napotyka  jednak w kraju na duże  trudno 
ści, wynikające  z  niedostatecznego zrozumienia  przez  ogół  niebezpieczeństwa, 
jakie mu  grozi  ze  strony  osób  uprawiających  handle żywym  towarem,  nierząd 
i  demoralizację młodego  pokolenia. Mamy więc  zamiar  (…) wyświetlić  pole 
cany  nam  gorąco  przez Niemiecki  Komitet  Zwalczania Handlu Dziewczętami 
w Berlinie  film  „Szajka  handlarzy  żywym  towarem” ,  opracowany według  rad 
i  przy  udziale  tegoż  komitetu.  (…)  Polska,  związana  jest w  tej materii  zobo 
wiązaniami międzynarodowymi,  skutkiem  swego  położenia   gospodarczego 
oraz  skutkiem  specyficznych  warunków  społecznych  dostarczająca  może 
największy  odsetek  „ żywego  towaru”  musi  w  granicach możliwości  prowa 
dzić  akcję  społeczną  zmierzającą  do  skuteczniejszego  przeciwdziałania  złu, 
zwłaszcza,  że  Liga Narodów  i  wszystkie  państwa współdziałające  interesują 
się  żywo  tym  zagadnieniem  na  terenie  Państwa  Polskiego” 24 . 

Z inicjatywy Komitetu powołano w 1925 roku w Polsce policję kobiecą, jako 
odpowiedź na rosnącą skalę przestępstw związanych z nierządem i handlem ko 
bietami i dziećmi. „Charakter tych przestępstw niejako przesądza sprawę przy 
sposobienia  kobiet  do  ich  zwalczania,  daje  bowiem  pewność,  że  do walki  tej 
wniosą  nie  tylko  surową metodę  represji,  lecz  widząc  krzywdę  swych  sióstr 
kobiet, wniosą  do  swej  służby  pierwiastek miłości  bliźniego,  łącząc  tem  sa 
mem  swą  czysto  policyjną  służbę  z  akcją  opieki  społecznej” 25 . 

Odbyło się kilka kursów przygotowujących kobiety do służby w policji. I tak na 
przykład 31 grudnia 1929 szkolenie ukończyło 36 policjantek, które w przeciągu 
sześciu tygodni odbyły zajęcia praktyczne, odwiedziły domy i zakłady zajmujące 
się upadłymi kobietami,  a  także biura pośrednictwa pracy 26 . Polskie policjantki 
znalazły także uznanie w oczach swych koleżanek z Anglii. 

Ważnym elementem w działalności Komitetu na rzecz kobiet moralnie zanie 
dbanych  były  także  biura  pośrednictwa  pracy.  Jednakże  jak  pokazuje  przykład 
Grudziądza, uruchomienie takiego biura nie należało do zadań łatwych. Pierwszy 
wniosek złożony przez Komitet grudziądzki do Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu 
został załatwiony odmownie, z uzasadnieniem, że działalność statutowa Komitetu 
nie przewiduje takich zadań 27 . Dopiero zmiany w statucie pozwoliły uzyskać zgo 

23  AAN, MOS, sygn.  241. 
24  Ibidem. 
25  J.S. Do walki z nierządem, „Na Posterunku” 1929, nr 47, s. 12. 
26  „Na posterunku” 1930, nr 1, s. 16. 
27  Archiwum  Państwowe w Toruniu,  Polski Komitet Walki  z Handlem Kobietami  i Dziećmi. 

Oddział w Grudziądzu, Protokół  z zebrania  zarządu z  dnia  30 stycznia  1931,  sygn. 1,  (dalej: 
APT,  PKWHKD). 
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dę na uruchomienie biura pośrednictwa pracy, a stało się to 1 lutego 1934 roku 28 . 
Trzy lata później, w październiku 1937 roku biuro funkcjonowało tak dobrze, że 
okazało się w pewnym momencie, iż więcej było pracodawców niż pracobiorców. 
Mankamentem były jednakże braki w edukacji i to praktycznej dziewcząt i kobiet, 
którym postarano się o pracę. Równocześnie należy nadmienić,  iż dziewczęta  te 
nadal pozostawały pod kontrolą Komitetu, który to przeprowadzał poufne wywia 
dy wśród pracodawców na  temat „prowadzenia się” swych podopiecznych 29 . 

Polski Komitet Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi wspomagał również róż 
ne instytucje, które zajmowały się zwalczaniem nierządu i handlu „żywym towa 
rem”. Pomoc ta była różnoraka. Przede wszystkim były to subwencje na działalność 
towarzystw opiekujących się upadłymi kobietami. Przykładem może być tu bogata 
korespondencja pomiędzy Komitetem a Towarzystwem Opieki na Dziewczętami 
we Lwowie. Wynika z niej, że Towarzystwo otrzymywało subwencje na prowa 
dzenie zakładu dla dziewcząt a także na prowadzenia misji dworcowej 30 . 

Innym przykładem może być interwencja Komitetu w sprawie sióstr pasterza 
nek w Białymstoku. Aby prowadzić dalszą pracę nad dziewczętami siostry potrze 
bowały większego domu. Dokonano zakupu dwóch domów przy ulicy Orzeszkowej 
5  i  5a,  jednakże były one zajęte przez  lokatorów. Siostry same podjęły starania 
o ich usunięcie, jednakże okazały się one niewystarczające. Zwróciły się o pomoc 
do Komitetu, który zgodził się zająć sprawą, jednakże mimo swego zaangażowania 
kwestię te rozwiązano dopiero po znacznym upływie czasu 31 . 

Reasumując należy stwierdzić, że działalność edukacyjnoprewencyjną prowadził 
Komitet na  trzech płaszczyznach. Pierwszą z nich było zdecydowanie wychowanie 
społeczeństwa, a zwłaszcza jego młodej części w duchu abolicjonizmu, czyli w duchu 
jednakowej odpowiedzialności  i moralności. Drugą płaszczyznę  stanowiła zapewne 
szeroko rozumiana propaganda, czyli wydawanie broszur, propagowanie filmów, od 
czyty i pogadanki. I wreszcie trzecia, ostatnia – to opieka nad osobami, którym zagra 
żało niebezpieczeństwo ze strony stręczycieli i handlarzy kobietami i dziećmi, ale także 
nad tymi kobietami, które pragnęły porzucić dotychczasową drogę nierządu 32 . 

Abstr act 

The Polish Committee for Combating the Trade in Women and Children, foun 
ded in 1923, carried on its activities on a variety of fields. Among others, it made 

28  APT, PKWHKD, Protokół z zebrania zarządu z dnia 15 września 1933, sygn. 1. 
29  P. Gołdyn, Działalność Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi w Grudziądzu 

(19301939), „Rocznik Grudziądzki” 2005, t. XVI, s. 199214. 
30  AAN, MOS, sygn.  650. 
31  D. Wielgat, Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza w latach 18951970, Lublin 1993, 

s. 101102. 
32  H. Siemieńska, Stan walki z nierządem, Warszawa 1933, s. 12. 
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efforts to make women aware of dangerous impend from „livestock” trafiic. The 
re were: papers, books and films that were used for this purpose. 

Prewencyjnoedukacyjna  działalność Polskiego Komitetu Walki  z Handlem Kobietami...



78



79 

Łukasz  Prysiński 
(Konin) 

Przewagi konkurencyjne jako główny czynnik 
rozwoju gospodarczego regionów przemysłowych 

Artykuł  koncentruje  się  na  omówieniu  znaczenia  przewag  konkurencyjnych, 
które warunkują  rozwój  gospodarczy  i  ekonomiczny  regionów  przemysłowych. 
Rozważania oparto o specyfikę regionu łódzkiego, jednak artykuł skierowany jest 
do innych regionów, które także muszą poszukiwać i rozwijać swoje potencjalne 
przewagi konkurencyjne. 

Region łódzki jest o tyle dobrym przykładem, że jest to region, który rozwijał się 
na bazie przemysłu lekkiego, konkretniej tekstylnego, a zachodzą liczne przesłanki, 
że przewagi konkurencyjne, którymi dysponuje przemysł tekstylny w regionie łódz 
kim, tracą na znaczeniu i region ten staje przed problemem poszukiwania alterna 
tywnych przewag konkurencyjnych. 

Od kilku lat przemysł tekstylny napotyka silną konkurencję w związku z eks 
pansją tekstylnych wyrobów chińskich. W chwili obecnej  łódzkie włókiennictwo 
utrzymuje przewagę konkurencyjną dzięki wysokiej technologii rodzimej produkcji 
wobec jakościowo gorszych wyrobów azjatyckich. W najbliższych okresach stan 
ten może jednak ulec zmianie w związku z nabywaniem wysokich technologii przez 
firmy włókiennicze w Chinach. 

Znaczenie łódzkiego włókiennictwa maleje, nie jest to jednak wynikiem wzro 
stu  znaczenia  innych  regionów w  tym przemyśle,  tylko ogólnie  złą  sytuacją we 
włókiennictwie spowodowaną ekspansją ze strony rynków azjatyckich. Dynamiczny 
charakter zjawiska konkurencyjności sugerować może, iż konieczne jest budowa 
nie konkurencyjności regionu łódzkiego w oparciu o inne przewagi konkurencyjne, 
o czym będzie mowa niżej. 

Przewagi konkurencyjne a teorie klastrów 

Posiadanie przewagi konkurencyjnej w gospodarce globalnej ma często  cha 
rakter lokalny, który jest wynikiem koncentracji wyspecjalizowanej wiedzy i umie 
jętności w określonym  regionie. Powyższe  stwierdzenie  autorstwa Portera 1  leży 

1  Porter M.E., Porter o konkurencji, Warszawa 2001, s.246, por.: Hoen A., Clusters:Determinants 
and Effects, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, 2001, s.5., Martin R., Sun 
ley P., Deconstructing Clusters: Chaotic Concept or Policy Panacea?, Revised Version of a Paper
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u podstaw  teorii  klastrów 2 . Zgodnie Z tą teorią  regiony gospodarcze mogą two 
rzyć skupiska (grona) działalności przemysłowej obejmujące: 
–  Powstawanie pionierskich firm bazujących na lokalnej, specyficznej wiedzy i za 

sobach 
–  Rozwój wyspecjalizowanych firm usługowych oraz rynku wysoce wykwalifi 

kowanej siły roboczej 
–  Tworzenie się nowych organizacji nastawionych na obsługiwanie firm funkcjo 

nujących w klastrze 
–  Przyciąganie do klastra wykwalifikowanych pracowników oraz firm z otocze 

nia  zewnętrznego 
–  Powstawanie pozarynkowych relacji między podmiotami działającymi w kla 

strze 3 
Z powyższego wynika, że nie każde skupisko przemysłowe może przeobrazić 

się w klaster. Kluczowe znaczenie ma  punkt  ostatni    powstawanie  pozarynko 
wych relacji między podmiotami działającymi w klastrze – ponieważ oznacza on, 
że klaster to powiązania poza biznesowe, obejmujące oprócz wymienionych wcze 
śniej zależności  także powiązania z władzami  lokalnymi, ośrodkami naukowo – 
badawczymi oraz organizacjami spoza danej dziedziny. 

Z punktu widzenia gospodarki, klastry są bardzo atrakcyjne, ponieważ niosą ze 
sobą wiele pozytywnych aspektów, takich jak: 

Presented at the Regional Studies Association Conference on Regionalising the Knowledge Eco 
nomy, London 2001, s.12. 

2  Mimo  istnienia  licznej  literatury  przedmiotu  brak  jest  jednoznacznej  definicji  klastra,  która 
w sposób dominujący funkcjonowałaby w opracowaniach i była uznawana przez ekonomistów. 
Według Roelandta i Den Hertoga klaster może być scharakteryzowany jako sieć silnie współza 
leżnych  firm połączonych  ze  sobą w procesie  produkcyjnym. Z  kolei  klaster  przemysłowy 
według Pierro Morosiniego jest to jednostka socjoekonomiczna, którą opisać można jako wspól 
notę  ludzi oraz  firm  zlokalizowanych blisko  siebie na  danym obszarze.  Inna definicja  klastra 
autorstwa Rosenfelda  podkreśla  zjawisko  synergii występujące  na danym obszarze, które  jest 
wynikiem bliskości  geograficznej oraz współzależności między  firmami. Klaster  jest w  tym 
przypadku pewną koncentracją  firm  na  danym  obszarze, która  umożliwia  powstanie  efektów 
synergicznych,  nawet wówczas,  gdy  skala  zatrudnienia  jest mało widoczna  i wyraźna. Klaster 
regionalny jest definiowany jako koncentracja niezależnych firm na danych obszarze geograficz 
nym. Rosenfeld podkreśla dwa istotne czynniki, które muszą wystąpić, aby można było mówić 
o  klastrach: po  pierwsze na  danym obszarze  geograficznym musi występować relatywnie  duża 
liczba  firm  i  pracodawców w wąskiej  grupie  sektorowej,  co  zakłada  specjalizację  tych  firm 
i powstawanie  swoistych  aglomeracji  na  tym terenie,  po  drugie  zaś  firmy w  ramach klastra 
muszą  tworzyć sieci  lokalne np.  przez system produkcji,  lub horyzontalną  (wertykalną) współ 
pracę w  ramach  jednego procesu produkcyjnego,  co nie  oznacza kooperacji  z  innymi  firmami 
z poza  klastra.  Ponadto w  ramach klastra występować muszą  kanały  przepływu  informacji 
biznesowej, bez  których nawet  duża  liczba  powiązanych  firm nie będzie  funkcjonować w  tej 
formie. W polskojęzycznych pracach na  temat klastrów  są w  użyciu  takie  terminy  jak:  grono, 
kompleks  przemysłowy, kiść,  lokalne systemy  produkcji. 

3  Opracowanie własne na podstawie: Szultka S.(red.), Klastry – innowacyjne wyzwanie dla Polski, 
IBnGR, Gdańsk 2004, s. 10. 
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–  przełamywanie sektorowej analizy gospodarki  i uzyskanie możliwości  jedno 
czesnego ujęcia zadań i ról sektora prywatnego, władz publicznych oraz insty 
tucji badawczych i stowarzyszeń. 

–  możliwość zidentyfikowania problemów i szans rozwojowych sektora publicz 
nego i prywatnego 

–  umożliwiają uchwycenie zależności między technologią, systemem informacji 
i marketingiem, które to czynniki odgrywają istotną rolę w kształtowaniu prze 
wag konkurencyjnych w globalnej gospodarce 

–  tworzenia użytecznego narzędzia do badania procesów innowacyjnych, które 
mogą  być podstawą  polityki  nakierowanej  na podnoszenie  konkurencyjności 
wybranych sektorów gospodarki i obszarów danego kraju. 4 
Do tej pory wyodrębniono ponad 700 różnych klastrów w 50 krajach świata. 

Około 380 klastrów zlokalizowano w Stanach Zjednoczonych, w których wytwa 
rza się 61% PKB a zatrudnionych jest 57% siły roboczej, we Włoszech zaś wdzię 
ki istnieniu klastrów wytwarzane jest 43 % eksportu. 

Także Unia Europejska przywiązuje znaczną wagę temu zagadnieniu. Wynika 
to z faktu, że jednym z celów strategicznych Unii jest stworzenie najbardziej kon 
kurencyjnej, opartej na wiedzy gospodarki na świecie. Aby to osiągnąć konieczne 
jest wspieranie innowacyjności i przewag konkurencyjnych tworzonych przez przed 
siębiorstwa państw członkowskich. 5 

Poniżej przedstawiono zestawienie klastrów zidentyfikowanych w krajach eu 
ropejskich. 

Tabela 1: Klastry w krajach europejskich 

Kraj  Forma  i  lokalizacja  klastra 

Austria  Biotechnologia i medycyna molekularna Wiedeń, 
meble drewniane – Górna Austria 

Belgia  Dolina multimedialna Flandria, klaster przemysłu 
tworzyw sztucznych  Flemish 

Dania  Klaster komunikacyjny – Jutlandia, klaster tekstylny 
i odzieżowy – HemingIkast 

Finlandia  Klaster technologiczny – Oulu, klaster stoczniowy 
– Turku 

Francja  Biotechnologia Evry, Dolina techniczna HauteSavoie 

4  Szultka S.(red.), Klastry – innowacyjne wyzwanie dla Polski, IBnGR, Gdańs, 2004, s. 26. 
5  Dotyczy  to  tzw. cluster oriented policy  , czyli nastawienia na  identyfikację  i wspieranie współ 

pracy między przedsiębiorstwami,  ośrodkami badawczymi  i  instytucjami  państwowymi w  celu 
zwiększenia  potencjału konkurencyjnego klastrów. 
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Niemcy  Klaster chemiczny – Północne Zagłębie Rury, 
systemy informacyjne – Dolna Saksonia, klaster 
medialny – Północna Westfalia 

Grecja  Dystrykty przemysłowe Volos i Herakleion 

Irlandia  Klaster software – Dublin oraz klaster oparty na 
przetwórstwie mleka 

Włochy  Klaster biomedyczny – EmiliaRomagna, produkcja 
okularów – Belluno County 

Lichtenstein  Klaster usług finansowych 

Luxemburg  Klaster IT, ebeusiness – CHASSIS, klaster Synergie 

Holandia  Klaster stoczniowy Conoship – Friesland i Groningen, 
klaster ICT – Eindoven/Helmond, 

Norwegia  Klaster elektroniczny – Horten, stoczniowy – Sunnmøre 

Portugalia  Obszar koncentracji produkcji butów i skarpet– 
północna i centralna część kraju, klaster przemysłu 
metalowego Leiria 

Hiszpania  Obuwniczy – Dolina Vinapoló, klaster maszyn 
i urządzeń – Kraj Basków 

Szwecja  Klaster przemysłu muzycznego Sztokholm, Dolina 
biotechnologiczna – Stränganäs 

Wielka Brytania  Klaster HighTech Cambridgeshire, klaster sportów 
motorowych – Oxfordshire/ Nordhamptondshire 

Źródło:  opracowanie własne  na podstawie:  Regional cluster  in Europe, Obserwatory of  European 
SMEs, European Commission, nr.2., 2002,s.28. 

Publicyści zajmujący się klastrami często sceptycznie odnoszą się do tego za 
gadnienia  na  terenie  Polski. Wydaje  się,  że  termin  klaster  jest w  naszym  kraju 
nadużywany i stosowany do każdego większego skupiska przemysłowego. Jednak 
w większości przypadków skupiska te nie spełniają koniecznych warunków zwią 
zanych z istnieniem klastrów i ich ewentualny rozwój wymaga dalszego przenika 
nia wzajemnych powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, ośrodkami naukowymi, 
władzami i organizacjami pracodawców. 
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Sytuacja w regionie łódzkim 

Region łódzki nie ogranicza się oczywiście tylko do działalności tekstylnej i odzie 
żowej, występuje wiele innych dziedzin działalności, z których część jest jeszcze 
nie rozwinięta, ale wykazuje dobre perspektywy rozwoju. 

Poniższy wykres przedstawia dominujące gałęzie przemysłu w Łodzi. 

Wykres 1: Dominujące gałęzie przemysłu w Łodzi, stanowiące  razem nim 75% 
przychodów ze sprzedaży 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Biuletynów WUS, Łódź 1995 – 2005. 

Poszczególne gałęzie przemysłu na powyższym wykresie dobrane zostały udzia 
łami  –  od  największego udziału w  dół w  ten  sposób,  aby  razem  stanowiły  one 
minimum 75% przychodów ze sprzedaży. 

Pomijając przemysł energetyczny, który nastawiony jest na obsługę miasta i nie 
podlega prawom wolnego rynku, największy udział wśród dominujących przemy 
słów w Łodzi posiada przemysł włókienniczy. 

Przemysł włókienniczy w Łodzi mógł  rozwijać  się w  formie  klastra,  jednak 
następująca degradacja tego przemysłu oraz brak niektórych powiązań (pozabiz 
nesowych) uniemożliwił jego rozwój. 

Zaistniało  jednakże wiele  elementów,  które  pozwoliły  na  rozwój wybranych 
branż przemysłu tekstylnego. Dlatego dla regionu łódzkiego korzystne jest wspie 
ranie części przemysłu tekstylnego, jednak istnieje konieczność poszukiwania no 
wych przewag konkurencyjnych. 
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Najbardziej rozwojowe ogniwo przewagi konkurencyjnej łódzkiego przemysłu 
tekstylnego stanowią technologie innowacyjne (surowce i wyroby włókiennicze). 
Ich rozwój może w przyszłości uczynić  region  łódzki miejscem wytwarzania na 
większą skalę wyrobów i surowców wysokich technologii (medycyna, astronomia, 
ochrona środowiska). Aby to osiągnąć konieczna jest większa więź pomiędzy ośrod 
kami naukowo – badawczymi a przedsiębiorstwami, która choć zacieśnia się, to 
jednak wciąż nie jest wystarczająca. 

Dominacja sektora tekstylnego w regionie łódzkim widoczna jest w wielu dzie 
dzinach.  Poniżej  przedstawino  dane  dotyczące  aktywności  sektora  tekstylnego 
w Łódzkiem na tle pozostałych województw. Na potwierdzenie znaczenia wyso 
kich technologii w łódzkim przemyśle tekstylnym na poniższym wykresie przedsta 
wiono zestawienie certyfikatów przyznawanych w latach 1994 – 2004 wyrobom 
włókienniczym w poszczególnych województwach. 

Wykres 2: Certyfikaty przyznane w produkcji włókienniczej według województw 
w okresie od 1994 do 2004 roku (w sztukach) 

Źródło: Zakład Certyfikacji Instytutu Technik i Technologii Dziewiarskich „Tricotextil”, Łódź 2005. 

Zaprezentowane  dane  potwierdzają  koncentrację  przemysłu włókienniczego 
w regionie łódzkim, ale także pokazują, że wysokie technologie produkcji mają naj 
większe nasilenie właśnie w Łódzkiem. Biorąc pod uwagę, że wykres 2 przedsta 
wia certyfikaty, można powiedzieć również, że w analizowanym regionie ma miejsce 
także koncentracja  standardów  jakości  i  firm,  które  stać  na utrzymywanie  tych 
standardów i płacenie za ich potwierdzanie. Wskazuje to na znaczną skłonność do 
innowacyjości, co może świadczyć o perspektywach rysujących się przed łódzkim 
włókiennictwem w przyszłości. 
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Na kolejnym wykresie zaprezentowano sumy kwot umów podpisanych przez 
firmy tekstylne (EKD 17  i 18) w  ramach dofinansowania z Unii Europejskiej – 
działanie 2.3 – bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw przez inwestycje. 

Wykres 3: Suma kwot podpisanych umów w ramach działania 2.3 
do 31.08.2006 r (w zł) 

Źródło: Dane Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Wykres 3 jednoznacznie wskazuje, że region łódzki przoduje w pozyskiwaniu 
funduszy w przemyśle tekstylnym. Warto dodać, że kwota otrzymanych w woje 
wództwie łódzkim dotacji dla przemysłu tekstylnego – 10 819 771,17 PLN przy 
znana została jedynie na podstawie 29 umów podpisanych z firmami tekstylnymi. 
Mała  liczba podpisanych umów potwierdza,  że przemysł  tekstylny w Łódzkiem 
rozwija się dynamicznie jedynie w wąskiej grupie najbardziej innowacyjnych firm 
produkujących wyroby przy użyciu zaawansowanych technologii. 

Na łódzkim rynku tekstylnym wystąpiło wiele aspektów związanych z istnie 
niem przewagi konkurencyjnej, miedzy innymi: 
–  rozwój wyspecjalizowanych firm usługowych oraz rynku wysoce wykwalifiko 

wanej siły roboczej 
–  tworzenie się nowych organizacji nastawionych na obsługę firm funkcjonują 

cych w regionie. 
–  powstawanie pozarynkowych relacji między podmiotami działającymi w regio 

nie 6 
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Niepewna sytuacja w przemyśle tekstylnym i szanse jego rozwoju jedynie  w wą 
skiej półce wyrobów wysokich technologii zmusza region łódzki do poszukiwania 
nowych  przewag  konkurencyjnych. Wydaje  się,  że  przewagi  te mogą  powstać 
w oparciu o następujące cechy charakterystyczne regionu: 
–  Atrakcyjność inwestycyjna regionu i wzrost poziomu bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych firm międzynarodowych takich jak: Bosh, Phillips, Indesit, Ari 
ston, Gillette, Dell 

–  Położenie na przecięciu szlaków komunikacyjnych północ – południe, które stwa 
rza możliwość lokalizacji na tym terenie centrów dystrybucji – centra te tworzą 
się w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, Bełchatowa i Strykowa 

–  Stosunkowo bliskie położenie Łodzi względem Warszawy, dzięki któremu re 
gion łódzki może korzystać z dopływu kadr, co pomaga w dopasowywaniu struk 
tury na rozwijającym się rynku pracy w regionie 

–  Duże zgrupowanie ośrodków akademickich w Łodzi 

Możliwości badania koncentracji przemysłu i poszukiwanie przewagi 
konkurencyjnej w innych regionach 

Istnieje potrzeba badania koncentracji działalności przemysłowej w regionach 
i poszukiwanie przewag konkurencyjnych. Jest wiele metod pozyskiwania  infor 
macji  o  zaawansowaniu  zależności w  przemyśle  różnych  regionów. Najczęściej 
stosowane zaprezentowano poniżej: 
–  Współczynnik lokalizacji, który umożliwia ocenę koncentracji aktywności go 

spodarczej na danym obszarze. Konstrukcja współczynnika lokalizacji opiera 
się na takich wielkościach ekonomicznych jak: zatrudnienie, przychody ze sprze 
daży, wielkość eksportu. 

–  Porównanie nakładów i wyników. Polega to na analizie przepływów materia 
łów i usług między poszczególnymi branżami, co umożliwia wyodrębnienie za 
leżności miedzy sektorami  i branżami, ze wskazaniem konkretnych rodzajów 
działalności. 

–  Podejście eksperckie. Bazuje ono na informacjach o strukturze regionalnej go 
spodarki, zdobytych od ekspertów (przedstawicieli instytucji publicznych, lide 
rów  branżowych,  stowarzyszeń  gospodarczych  itp.)  Jako  zalety  tej  metody 
wymienić można niski koszt przeprowadzenia tego typu badań oraz szybkość 
pozyskania  informacji. Główną wadą zaś  jest  subiektywizm, ekspertów oraz 
problemy z pomiarem danych o charakterze jakościowym. 

–  Analiza patentów i cytowań. Pozwala na określenie przewag podmiotów funk 
cjonujących na danym obszarze geograficznym (instytucji badawczych, nauko 

6  Informacja na temat działalności Trójstronnych Zespołów Branżowych w latach 2001 – 2003, 
MGPiPS, Biuro Instytucji Dialogu Społecznego, Warszawa, kwiecień 2004, s. 51 – 60. 
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7  Szultka S.(red.), Klastry  Innowacyjne wyzwanie  dla Polski,  IBnGR, Gdańsk,  2004,  s.  1417. 

wych, przedsiębiorstw). Metoda ta jest szczególnie przydatna w badaniu sekto 
rów wysokich technologii. 

–  Metodologia GEM. Jest to przypisanie wag od 1 do 10 poszczególnym elemen 
tom decydującym o przewadze danego regionu: zasobom naturalnym, kapitało 
wi  ludzkiemu,  finansowemu,  technologii  i  infrastruktury,  strukturze  firm 
i strategiom ich działania, dostawcom, gałęziom i branżom. 7 
Zaprezentowane wyżej  rozważania miały  na  celu  podkreślenie  konieczności 

kształtowania gospodarki polskiej i europejskiej na szczeblu regionalnym, bowiem 
siła i przewaga konkurencyjna regionów przesądza o sile gospodarki krajowej. 

Prezentacji dokonano w oparciu o  specyficzny region  łódzki,  który z  jednej 
strony  posiada  niewątpliwie  przewagę  konkurencyjną w  przemyśle  tekstylnym, 
jednak jej słabnąca siła powoduje konieczność specjalizacji także w innych kierun 
kach,  co  świadczy  o  tym,  że  raz  uzyskana  przewaga  nie daje  stuprocentowych 
szans  na  jej  utrzymanie  i  jest  to ważna  przesłanka  także  dla  silnych  regionów, 
takich jak Wielkopolska. 

Abstr act 

The article is to show the importance of competition supremacy in the develop 
ment of  regions. The article  is based on experiences of  the region of Łódź. The 
reason  for  this  is  that Łódź must  concentrate on  a new supremacy, because  the 
present  one  –  textile  industry  has  become  less  efficient  recenty. Many  regions 
face the problem of looking for competition supremacy. Most of them are able to 
find it develop faster. 
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Dubrovnik in War, Matica hrvatska – Dubrovnik, 
Dubrownik 2002, ss. 116 (Adam Czabański) 

Wojna, która wybuchła na Bałkanach na początku lat 90tych XX wieku wstrzą 
snęła  światową  opinią  publiczną.  Zwłaszcza mieszkańcy Europy,  doświadczeni 
okropnościami I i II wojny światowej wyrażali swoje zdumienie i przerażenie. Wojna 
na Bałkanach przyniosła cierpienie setkom tysięcy Bośniaków, Chorwatów i Ser 
bów. Światowe media skupiały się zwłaszcza na masowych mordach dokonywa 
nych  na  bezbronnej  bośniackiej  ludności  cywilnej. Uwagę  odbiorców  na  całym 
świecie przyciągały doniesienia  z oblężonego Sarajewa. W  tamtym czasie wiele 
mówiło się także o dramacie „Perły Adriatyku” – jak powszechnie nazywano Du 
brownik. 

Oblężenie Dubrownika przez armię serbską rozpoczęło się od blokady morskiej 
30 sierpnia 1991 roku. Dnia 4 listopada rozpoczęło się bombardowanie miasta przez 
serbską artylerię ulokowaną na pobliskich wzgórzach. Starówka Dubrownika zo 
stała poważnie zniszczona. Później bombardowania i ostrzał z broni lekkiej trwały 
przez długi okres czasu. 

Recenzowana książka jest wyjątkowa nie tylko, że wypełnia lukę w wiedzy na 
temat tego niedawnego konfliktu zbrojnego, ale także ze względu na to, że wydana 
została  właśnie w  tym  umęczonym wojną mieście. Książka  zawiera  szesnaście 
artykułów napisanych przez naukowców z Zagrzebia, Dubrownika, ale  także ze 
Stanów Zjednoczonych (Iwo Banac z Yale University w New Haven porównywał 
sytuację w Dubrowniku  i Vukowarze),  z  Paryża  (np. Andrč Glucksmann  – La 
lumičre noire, Colin Kaiser – Dubrovnik: When the War is over), z Oxfordu (Kath 
leen V.Wilkees – Jus in bello) oraz z Tel Avivu (Maren Frejdenberg – Dubrovnik’s 
Destiny). 

Książkę  otwiera  utrzymany w  niezwykle  emocjonalnym  tonie  artykuł Vlado 
Gotovac  – The Defence  of Dubrovnik. Autor  opisuje  atak  na Dubrownik,  jako 
wynik sił destrukcyjnych i dzikiej barbarzyńskiej furii (s. 7). 

Božidar Violić wspomina, że jako chłopiec żył pod okupacją włoską. Wówczas 
jednak Włosi nie zniszczyli zabytków w Splicie (s. 18). Tym razem Chorwaci mieli 
do czynienia z groźniejszym wrogiem, ponieważ pragnącym unicestwić ich kultu 
rowe dziedzictwo. 

Wiele artykułów ma charakter ogólnych rozważań na temat wojny i konsekwencji 
wojny dla Europy. Inne artykuły, zwłaszcza chorwackich autorów wypełnione są na 
cjonalistyczną retoryką, co jest zrozumiałe. Wszak wiele z zaprezentowanych w ni 
niejszej pracy artykułów powstało jeszcze podczas trwania wojny. 

Na próżno poszukiwać możemy w tej pracy informacji o jednostkowych losach 
obrońców i mieszkańców. Brakuje opisu skutków psychicznych i społecznych syn 
dromu  stresu pourazowego  (PTSD), który w  takich wojennych okolicznościach
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zawsze dotyka część mieszkańców oblężonego miasta. Niczego nie dowiadujemy 
się na  temat  zachowań patologicznych, które musiały pojawiać  się  także wśród 
mieszkańców ostrzeliwanego Dubrownika (kradzieże, wzrost zjawiska prostytucji, 
alkocholizmu, zjawiska samobójstw etc). 

Brakuje spojrzenia socjologicznego, opisu konkretnych postaw prospołecznych 
czy wręcz altruistycznych. Książka ma wyraźne nachylenie politologiczne uboga 
cone analizą historyczną dotyczącą Chorwacji i Dubrownika od początku XX wieku. 

Wartościowym uzupełnieniem artykułów jest dołączony do pracy chronologicz 
ny zapis wydarzeń wojennych w Dubrowniku. Jak to zwykle w takich sprawozda 
niach bywa,  ton  jest  suchy  i  pozbawiony emocji. Książka  zawiera  jednak  także 
informacje na temat strat poniesionych przez Chorwatów w okresie oblężenia (1991/ 
1992): poległo 92 cywilnych mieszkańców Dubrownika  a 225 zostało  rannych. 
Poległo także 129 żołnierzy chorwackich a 282 zostało rannych. Wiadomo także, 
że w tym okresie Serbowie umieścili w swoim obozie w Morinj przy Bileća – 361 
mieszkańców Dubrownika. Sześć osób tam osadzonych zmarło w wyniku pobicia 
i tortur. Z Dubrownika zmuszono do ucieczki 33 826 osób, głównie kobiety, dzieci 
i starszych ludzi. W wyniku oblężenia w Dubrowniku spłonęło 539 budynków a 1051 
zostało uszkodzonych. Liczne obiekty historyczne (kościoły, klasztory, cmentarze, 
muzea, fontanny i mury miejskie) zostały zniszczone bądź częściowo uszkodzone. 
W wyniku ostrzału zniszczonych zostało 750 łodzi, statków i okrętów, a także 863 
pojazdy, w  tym 593  samochody.  Sporym problemem dla  ludności powracającej 
z wygnania było stałe zagrożenie ze strony niewypałów i niewybuchów. Doliczono 
się ich 2272 na obszarze 11 km kwadratowych. Podczas oblężenia na ten obszar 
miasta spadło ponad 14 tysięcy pocisków (s. 110 – 111). 

Siłę oddziaływania niniejszej książki w istotny sposób zwiększają zawarte w niej 
liczne zdjęcia. Przedstawiają one zniszczone budynki, zasłane gruzami uliczki na 
starówce, płonące samochody osobowe i gdzieniegdzie przemykające się ludzkie 
postacie, skulone ze strachu... 

Książka godna jest polecenia. Jest  to, pomimo drobnych uwag poczynionych 
w niniejszej recenzji, najszersze kompendium wiedzy o wydarzeniach w Dubrow 
niku podczas wojny z Serbami. 

Podczas wizyty w Dubrowniku w 2002 roku miałem okazję widywać niniejszą 
książkę w każdej niemal dubrownickiej księgarni. Książkę kupiłem w roku 2005 
roku, ale musiałem długo szukać miejsca, gdzie jeszcze wystawione były pojedyn 
cze  egzemplarze. Żadnych  innych książek poświęconych analizowanej  tematyce 
nie znalazłem. Nie było też wznowień tej książki. Wszystko to wyglądało tak, jakby 
Chorwaci, którzy zdążyli odrestaurować już okaleczone miasto, chcieli o tych prze 
żytych okropnościach wojny zapomnieć. 

Adam Czabański
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Bogusław Dybaś, Na obrzeżach Rzeczypospolitej. 
Sejmik piltyński w latach 16171717 (z dziejów instytucji stanowej), 

Toruń 2004, ss. 348. (Tomasz Paluszyński) 

Wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  solidna, ob 
szerna  praca  toruńskiego  historyka Bogusława Dybania, wypełnia  istotną  lukę 
w prezentacji dziejów szlacheckiej Rzeczypospolitej. Wyjątkowo starannie napisa 
na książka jest pierwszą, całościową, a zarazem tak głęboko i wszechstronnie po 
dejmującą temat publikacją, omawiającą ten stosunkowo mało dotąd naświetlony, 
ciekawy wątek naszej historii. A kwestia warta jest analizy, zważywszy, iż w po 
tocznej  świadomości,  nawet wielu historyków, przedrozbiorowa Polska  jawi  się 
jako organizm terytorialnie zwarty i jednorodny. Tymczasem tak nie było. Do koro 
ny polskiej należały bowiem także wyodrębnione ze składu lennego względem ko 
rony polskiej Księstwa Kurlandzkiego, enklawy powiatu piltyńskiego, rozłożonego 
na obszarze Półwyspu Kurlandzkiego. Książka Bogusława Dybasia poświęcona 
została zarówno procesowi kształtowania się statusu powiatu jako składowej Rzecz 
pospolitej, jego wyodrębniania z Księstwa Kurlandzkiego, szczególnie jednak sta 
nowej,  politycznej  aktywności miejscowej  szlachty  pragnącej wyemancypować 
się spod zwierzchności książąt kurlandzkich i funkcjonować ustrojowo jako Rzecz 
pospolita (wspólnota obywatelska), oparta o sejmikową demokrację. Autor umie 
jętnie zaprezentował te kwestie na tle historii regionu. 

Publikacja musi wzbudzać respekt i szacunek swoją drobiazgowością, wszech 
stronnością  i  znawstwem  zagadnienia. Wyraźnie  czuje  się  kompetencję  autora, 
który poświęcił zagadnieniu wiele lat pracy, czego wyrazem są zresztą liczne przy 
czynkarskie, docenianie artykuły poświęcone historii regionalnej, z lat wcześniej 
szych, z których autor jest powszechnie znany. 

Książka została oparta na solidnych badaniach archiwalnych  i bibliograficz 
nych. Bogusław Dybaś wykorzystał  dokumenty  zarówno  z  archiwów  polskich 
(Archiwum Główne Akt Dawnych oraz Biblioteka Czartoryskich w Krakowie), 
jak i zagranicznych: niemieckich (BerlinDahlem, Marburg/Lahn, Drezno), łotew 
skich (Ryga), rosyjskich (Sankt Petersburg). Istotną bazę źródłową przyniosły tak 
że liczne publikowane zbiory dokumentów, z których autor obficie czerpał (ponad 
trzydzieści pozycji). Równie imponująca jest bibliografia wykorzystanych opraco 
wań,  licząca blisko dwieście  tytułów. Dominują  tu  tytuły niemieckojęzyczne  (w 
tym wiele wydanych w regionie Baltikum) oraz polskie, co jest w pełni zrozumiałe 
i zasadne zważywszy na specyfikę historii obszaru, interesującego autora okresu. 
Autor wykorzystał także pewną liczbę publikacji rosyjskich. Zarówno wykorzysta 
ne archiwalia, zbiory dokumentów jak i literatura nie budzą zastrzeżeń, świadcząc 
o głębokim rozeznaniu autora i trudno dopatrzyć się tu braków mogących istotnie 
rzutować na wartość pracy.
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Publikacja ma charakter studium historycznoprawnego, będąc w istocie ana 
lizą kształtowania się ustroju i instytucjonalnych organów władzy w powiecie. Pra 
cę podzielił autor na cztery rozdziały ujmujące zagadnienie w ujęciu chronologicznym, 
z których każdy został z kolei podzielony na podrozdziały problemowe w ramach 
danego  okresu. 

Rozdział pierwszy został poświęcony, co uważam za decyzję ze wszech miar 
słuszną, zarysowaniu historii i sytuacji prawnoustrojowej powiatu piltyńskiego, przed 
rokiem 1617, a więc przed datą jego wykształcenia się. W zasadzie sformułowanie 
„zarysowany”  nie  jest  tu  całkiem  adekwatne,  gdyż  tak  naprawdę mamy  tu  do 
czynienia z szczegółowym, kilkudziesięciostronicowym studium dziejów obszaru, 
mogącym z powodzeniem stanowić osobną publikację. Autor,  jak nikt w Polsce 
dotąd,  całościowo  zaprezentował  tę  problematykę. Mnie  osobiście,  zapewne  ze 
względu na własne zainteresowania badawcze, w tej części pracy najbardziej za 
interesowały  te partie, które poświęcono wczesnemu  stadium wyodrębniania  się 
obszaru piltyńskiego, co związane było z aktywnością duńskiego królewicza Ma 
gnusa („Króla Inflant”) w trzeciej ćwierci wieku XVI. Zresztą, w ogóle, te począt 
kowe podrozdziały, każdego rozdziału, które prezentowały tło polityczne wydarzeń 
ustrojowych każdego okresu, wzbudziły moje największe zainteresowanie. Jednak 
także kolejne podrozdziały należy ocenić bardzo wysoko, szczególnie z punktu wi 
dzenia czytelnika zainteresowanego historią ustroju. 

Rozdział drugi poświęcono sejmikowi piltyńskiemu do najazdu szwedzkiego na 
Polskę z roku 1655. Autor zajął się tu kolejno politycznymi warunkami działania 
sejmu piltyńskiego w  latach 16181655  (ponownie umiejętnie rozpoczynając od 
nakreślenia ogólnego tła politycznego okresu); organizacją sejmiku w tych latach; 
wreszcie tematyką jego obrad. Wykazał tu autor szczególną specyfikę ustrojową 
powiatu w ramach Rzeczypospolitej, jego niepowtarzalny status. 

W rozdziale trzecim: „W okresie wojny oraz sporów o unię (16561685)” skon 
centrował się autor na sytuacji Piltynia w dobie „potopu szwedzkiego” oraz nastę 
pujących  po  nim  próbach  rewindykacji  uprawnień  książęcych  nad  jednostką 
administracyjną podejmowanych przez książąt kurlandzkich, sfinalizowanych unią 
kurlandzkopiltyńską z roku 1685. 

Funkcjonowaniu obszaru w okresie tej unii, do roku 1717 poświęcony został 
ostatni, czwarty rozdział publikacji. Umiejętnie zaakcentował tu autor przeciągają 
cy się kryzys spowodowany zawirowaniami personalnymi na tronie księstwa kur 
landzkiego  pierwszej  dekady XVII wieku, wzrostem wpływów  rosyjskich  doby 
księżny (później carycy) Anny Romanowej, wreszcie Piotra I okresu trzeciej woj 
ny północnej. 

Wartość publikacji podnosi wyjątkowa staranność opracowania tematu, i wy 
ważenie z  jakim autor do niego podchodzi umiejętnie dozując zarówno szczegó 
łową analizę zagadnień, jak i ogólne ich tło. Powoduje to, iż nawet zainteresowany 
problematyką,  zorientowany w niej  czytelnik  znajdzie w książce wiele nowych,
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ciekawych informacji, nie popadając jednak zarazem w znużenie, jak i nie ulegając 
wrażeniu powierzchowności. Zwraca uwagę klarowność wypowiedzi  i przejrzy 
stość przytaczanej argumentacji. Rezultatem jest, iż książkę, mimo pełni waloru 
naukowości, po prostu dobrze, łatwo i z przyjemnością się czyta, co jest jednym 
z jej znaczących atutów. 

Warto podkreślić także staranną edycję tomu, wolnego od błędów edytorskich, 
uzupełnionego  rozbudowanym  zestawieniem sejmików  piltyńskich, niemieckoję 
zycznym streszczeniem zawartości, indeksem osób, oraz kolorowymi ilustracjami i 
mapami. 

Praca dowodzi bezspornie, iż Bogusław Dybaś jest obecnie najwybitniejszym 
w Polsce znawcą problematyki,  a dokonane przez niego  jej opracowanie,  długo 
jeszcze  zapewne czekać będzie musiało na  znaczące uzupełnienie,  jeśli  doczeka 
się go w ogóle. W zasadzie w chwili obecnej, trudno mi wręcz wskazać, na istotne 
z punktu widzenia podjętego tematu informacje, których by w publikacji zabrakło. 
Dlatego  też  traktuję prezentowaną  tu pracę  jako dzieło wybitne, o wyjątkowych 
walorach poznawczych, dowodzące profesjonalizmu merytorycznego jak i meto 
dologicznego autora. Śmiało można uznać  ją za dzieło nie  tylko fundamentalne, 
lecz  także wzorcowe  i  jako  takiemu  należą  się  książce  (a  zwłaszcza  autorowi) 
najwyższe  uznanie  i  noty. Co  za  tym  idzie,  książkę  gorąco polecam wszystkim 
osobom zainteresowanym problematyką, jak i wszelkim czytelnikom pragnący po 
szerzyć swą wiedzę o dziejach przedrozbiorowych naszego państwa. 

Tomasz Paluszyński
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