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MARTA CZY¯AK
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Oddzia³ Zbiorów Specjalnych

Legat ksi¹¿kowy archidiakona Miko³aja Kickiego dla katedry gnienieñskiej.
Przyczynek do kultury intelektualnej duchowieñstwa wielkopolskiego
w pierwszej po³owie XV wieku
The Book Bequest of Archdeacon Miko³aj Kicki to the Gniezno Cathedral. A Contribution to the
Intellectual Culture of the Wielkopolska Clergy in the First Half of the 15th Century

Legat ksi¹¿kowy archidiakona Miko³aja Kickiego doktora dekretów, wikariusza generalnego i krewnego biskupa poznañskiego Andrzeja £askarzyca, prokuratora generalnego króla polskiego w procesie polsko-krzy¿ackim przed legatem papieskim Antonim Zeno z Mediolanu  wpisuje siê w redniowieczn¹
praktykê testamentarnych legatów ksi¹¿kowych, wydaje siê jednak, w porównaniu z innymi znanymi legatami duchownych Wielkopolski z 1. po³owy XV w.,
wyj¹tkowy  ze wzglêdu na odbiorcê legatu (przede wszystkim biblioteka kapitu³y gnienieñskiej), liczbê ofiarowanych tomów prawniczych, staranny dobór
tytu³ów i wartoæ artystyczn¹ poszczególnych kodeksów1. Miko³aj Kicki legowa³
Legat – wpisany do pierwszej ksiêgi kapitu³y gnienieñskiej pod dat¹ 30 IV 1435 (Gniezno,
Archiwum Archidiecezjalne, sygn. ACap. B – dalej cytujê: B-14, k. 159v-161) opublikowa³ Boles³aw Ulanowski w Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, t. I-II, Kraków
1894-1902 (dalej cyt.: Acta capitulorum), tu t. I, nr 1646. Legaty testamentarne i dary dla biblioteki kapitulnej w Gnienie omawiaj¹ M. Hornowska, H. Zdzitowiecka-Jasieñska, Zbiory rêkopimienne w Polsce redniowiecznej, Warszawa 1947, s. 231-247; J. Ry³, Biblioteka Katedralna w Gnienie, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kocielne 32, 1976, s. 161-248 (dalej cyt: Biblioteka Katedralna
w Gnienie I); 33, 1976, s. 237-297 (dalej cyt.: Biblioteka Katedralna w Gnienie II); 36, 1978,
s. 211-265 (Aneks: Spis dzie³ Biblioteki w roku 1650), tu Biblioteka Katedralna w Gnienie I,
s. 179, 213-225. O ksiêgozbiorach i legatach ksi¹¿kowych duchownych miasta Poznania zob.
J. Wiesio³owski, Spo³eczeñstwo a ksi¹¿ka w pónoredniowiecznym miecie polskim. Poznañ i jego
osiedla przedmiejskie w XV i na pocz¹tku XVI wieku, „Studia ród³oznawcze” 23, 1978, s. 67-75.
1
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w sumie 27 tomów dzie³ boloñskich i paryskich profesorów prawa kanonicznego: 16 tomów przekaza³ bibliotece, 11 (oraz 4 prace z zakresu sztuk wyzwolonych) – bratankowi Jakuszowi. Pod wzglêdem liczby kodeksów móg³by siê
z darem archidiakona równaæ tylko legat ksi¹¿kowy biskupa krakowskiego Tomasza Strzêpiñskiego: dawny scholastyk gnienieñski i lektor prawa kanonicznego przy katedrze przeznaczy³ w testamencie z 1460 roku dla biblioteki kapitulnej 31 kodeksów ze swej licz¹cej oko³o 100 tomów biblioteki, by³y to jednak
przede wszystkim prace teologiczne: zbiory kazañ, komentarze biblijne, Sentencje Piotra Lombarda i komentarze do nich, z dzie³ prawniczych tylko 4 tomy:
komentarz do pierwszej ksiêgi Dekreta³ów Grzegorza IX, komentarz do Constitutiones Klemensa V, summa Pisani (Hugucjusza zm. 1210, Summa in Decretum
Gratiani?) i practica Alberici (Alberyka de Rosate zm. 1360, Dictionarium iuris
tam civilis quam canonici?)2. Kolejny, porównywalny, legat o znanej liczbie tomów mia³ miejsce u schy³ku stulecia: w 1497 roku 37 woluminów dzie³ przede
wszystkim prawniczych przeznaczy³ dla lektora teologii przy katedrze gnienieñskiej Jakub Boksica doktor dekretów, kanonik i oficja³ gnienieñski, lektor teologii w Gnienie3.
Zapis testamentarny Miko³aja Kickiego by³ ju¿ kilkakrotnie przywo³ywany
w literaturze przedmiotu, nigdy jednak nie powiêcono mu osobnego szkicu4.
Poniewa¿ biblioteka prawnicza archidiakona gnienieñskiego  poza wspominan¹ ju¿ wyj¹tkow¹ liczb¹ i wartoci¹ kodeksów – sta³a siê zbiorem wzorcowym
dla jego m³odszego przyjaciela i wspó³brata z kapitu³y: Jaka z Czechla  zdecydowa³am siê powiêciæ legatowi wiêcej uwagi.
Autorki pracy Zbiory rêkopimienne w Polsce redniowiecznej oceniaj¹ legaty Piotra z Zawichostu adwokata konsystorza gnienieñskiego i Miko³aja Kickiego jako najwiêksze zapisy dla biblioteki kapitulnej w 1. po³owie XV wieku5.
O legacie Piotra z Zawichostu wspomina przywilej arcybiskupa Miko³aja Tr¹by
z 22 X 1414 eryguj¹cy w katedrze, zgodnie z ostatni¹ wol¹ zmar³ego, o³tarz w.
Trójcy, NMP i Wszystkich wiêtych6. Zapis obejmowa³ 12 tytu³ów w 14 woluM. Hornowska, H. Zdzitowiecka-Jasieñska, Zbiory rêkopimienne, s. 146-152.
J. Ry³, Biblioteka Katedralna w Gnienie (I), s. 224.
4
J. Fija³ek, Polonia apud Italos scholastica saeculum XV, Cracoviae 1900, s. 51-53; M. Hornowska, H. Zdzitowiecka-Jasieñska, Zbiory rêkopimienne, s. 232-236; J. Wiesio³owski, Spo³eczeñstwo a ksi¹¿ka, s. 69; J. Ry³, Biblioteka Katedralna w Gnienie (I), s. 218, przypis 255 (edycja
czêci tekstu).
5
M. Hornowska, H. Zdzitowiecka-Jasieñska, Zbiory rêkopimienne, s. 236.
6
Piotr z Zawichostu, zob. Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski – dalej cyt.: KDW – wyd.
A. G¹siorowski [i inni], t. VI-XI, Poznañ 1982-1999, tu t. VI, nr 366, przyp. 5: adwokat konsystorza
gnienieñskiego 1398, po raz ostatni wspomniany 1412, zapewne identyczny z mistrzem Piotrem
z Zawichostu mieszczaninem gnienieñskim w 1388 r. (KDW III, wyd. I. Zakrzewski, Poznañ
1879, nr 1885) oraz z Piotrem synem Bart³omieja z Zawichostu, duchownym diecezji krakowskiej,
notariuszem imperiali auctoritate w 1380 r. (KDW VI, nr 269, przyp. 9). Zmar³ zapewne przed
2
3
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minach, by³y to m.in. najwa¿niejsze redniowieczne zbiory prawa kanonicznego: Decretales Grzegorza IX z komentarzem Innocentego IV, Liber Sextus Decretalium Bonifacego VIII i Constitutiones Klemensa V (Klementyny); ponadto
trzynastowieczne komentarze do Dekreta³ów: Henryka z Suzy Summa super titulis Decretalium w trzech tomach  jedna z najwa¿niejszych prac kanonistycznych redniowiecza; Bernarda z Botone zw. Parmensis (zm. 1266) Glossa ordinaria do Dekreta³ów; Wilhelma Duranda Repertorium super titulos Decretalium;
popularna praca Wilhelma Horborcha Decisiones Rotae Curiae Romanae (1376)
oraz czternastowieczne traktaty kanonistów boloñskich: Jana z Legnano De censura ecclesiastica i Jana Calderiniego Auctoritates Bibliae cum concordantiis
decretorum et decretalium7. Kodeksy te by³y zapewne przydatne w codziennej
pracy prokuratora konsystorza, ca³oæ nie odbiega od kanonu ksi¹g modelowej
biblioteki adwokata s¹du biskupiego z drugiej po³owy XIV wieku8.
Dla zarysowania ca³oci obrazu trzeba wspomnieæ, ¿e ksiêgi dla katedry
gnienieñskiej ofiarowa³ jeszcze za ¿ycia Piotr Kuropatwa z Grodziny, kantor
gnienieñski  zapiska w ksiêdze kapitulnej z 25 X 1410 nie wymienia niestety
przekazanych tytu³ów9. O legatach ksi¹¿kowych, przede wszystkim dla bratanków testatorów, wspominaj¹ tak¿e jedyne dwa znane testamenty kanoników
gnienieñskich: Miros³awa z Brudzewa boloñskiego doktora dekretów, prepozyta gnienieñskiego i biskupa nominata poznañskiego (zm. 1427) oraz Jaka
z Czechla dziekana kapitu³y gnienieñskiej (zm. 1444)10. Miros³aw z Brudzewa
objêciem rz¹dów w diecezji przez Miko³aja Tr¹bê, tj. przed 14 XII 1412  arcybiskup wspomina
o wiernej s³u¿bie Piotra dla jego poprzedników. Altaria zosta³a erygowana przed 12 V 1412  tego
dnia Andrzej syn Boguszy z Kruszyna wikariusz katedralny otrzyma³ prowizjê papiesk¹ na nadan¹
mu ju¿ przez Miko³aja Strzeszkowica, administratora diecezji, altariê w. Trójcy noviter erectum
(Bullarium Poloniae, wyd. S. Kura, I. Su³kowska-Kura, t. I-VII, Romae 1982  Romae-Lublini
1988-2006 – dalej cyt.: BP – tu t. III, nr 1375).
7
KDW VII, nr 737. Legat omawiaj¹ M. Hornowska, H. Zdzitowiecka-Jasieñska, Zbiory rêkopimienne, s. 232.
8
Por. J. Wiesio³owski, Spo³eczeñstwo a ksi¹¿ka, s. 68, 79.
9
Piotr Kuropatwa z Grodziny i £êkiñska herbu Szreniawa, kantor i kanonik gnienieñski
1395–1414, zm. przed 24 IV 1414, zob. M. Czy¿ak, Kapitu³a katedralna w Gnienie w wietle
metryki z lat 1408–1448, Poznañ 2003, s. 382-383; B 14, k. 11: – – magister Petrus voluntarie non
compulsus nec coactus libros infrascriptos donacione inter vivos fieri consveta legavit, donavit irrevocabiliter post mortem suam pro ecclesia Gneznensi recipiendos et ibidem iuravit, quod nunquam dictum testamentum revocabit.
10
Miros³aw z Brudzewa h. Na³êcz, zob. J. Nowacki, Brudzewski Miros³aw, w: Polski s³ownik
biograficzny (dalej cyt.: PSB), t. III (1937), s. 9-10; M. Czy¿ak, Kapitu³a, s. 375-377; O Jaku
z Czechla zob. przede wszystkim J. Wiesio³owski, Urz¹d konserwatora Uniwersytetu Krakowskiego oko³o 1442 roku, w: Munera Poznaniensia. Ksiêga pami¹tkowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla uczczenia 600-lecia za³o¿enia Uniwersytetu Jagielloñskiego, red. G. Labuda, Poznañ 1965, s. 163-168; ten¿e, Jan (Jasiek) z Czechla, w: Wielkopolski s³ownik biograficzny,
Warszawa-Poznañ 1981, s. 283; M. Czy¿ak, Kapitu³a, s. 278, 294-297, 336-337. Zob. te¿ M. Czy¿ak, „Volens de bonis et rebus suis sibi a Deo collatis anime sue saluti providere”. Testamenty ka-
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darowa³ bratankowi Niemierzy ca³y swój ksiêgozbiór prawniczy i teologiczny
znajduj¹cy siê w kraju: omnes libros suos in iure canonico et theologia in partibus existentes, testament nie wymienia jednak tytu³ów, byæ mo¿e zosta³y one
umieszczone w osobnym spisie11. Testament Jaka z Czechla wylicza legowane
kodeksy, ale tylko z zakresu prawa kanonicznego, z prac teologicznych podaje
jedynie cztery pierwsze tytu³y. Dziekan gnienieñski przeznaczy³ bratankowi
Miko³ajowi synowi Jakubowi z Czechla 14 tytu³ów dzie³ prawniczych w 18 tomach i kronikê Marcina z Opawy (Chronicon pontificum et imperatorum), przy
czym w³aciwie wszystkie tytu³y prawnicze  poza nierozpoznanymi Epistolae
triplices, komentarzem do Dekreta³ów Innocentego IV (Apparatus in quinque
libros Decretalium), Sum¹ super titulis Decretalium Henryka z Suzy i Decisiones
Rotae Romanae – znajdowa³y siê tak¿e w bibliotece Miko³aja Kickiego12.
Miko³aj syn Filipa z Kik (w ziemi sieradzkiej) zwany Kiczka herbu Godziemba, bliski krewny wiêtobliwego biskupa Andrzeja £askarzyca z Gos³awic13, rozpocz¹³ karierê jako notariusz publiczny i pisarz oficja³a gnienieñskiego Miko³aja Strzeszkowica (1402)14. By³ autorem wiêkszoci wpisów w formularzu
Formulae variae processuum et instrumentorum ex actis consistorii Gneznensis,
znanym jako Ksiêga formularzowa Miko³aja Strzeszkowica15. W latach 1405–
1408 przebywa³ w kurii rzymskiej: protekcja uczonego krewnego, Andrzeja £askarzyca, padewskiego doktora dekretów (1405), dyplomaty królewskiego, domownika (1405) i referendarza papieskiego (1407) u³atwi³a mu zapewne starania
o beneficja: w lutym 1405 r. otrzyma³ prowizjê na parafiê w Luborzycy, któr¹
papie¿ Innocenty VII posiada³ do czasu swego wyboru16. Razem z innymi polnoników i wikariuszy gnienieñskich w pierwszej po³owie XV wieku, „Roczniki Historyczne” 76,
2010, s. 106, 127-128, 133-135.
11
KDW IX, nr 1120. W Bibliotece Katedralnej w Gnienie znajduje siê rêkopis z traktatami
m.in. Fryderyka de Senis, Jana Calderiniego De interdicto ecclesiastico, Baldiego de Ubaldis
i Dominika z San Geminiano, z herbem Na³êcz na k. 1, przywieziony z soboru w Konstancji 
nale¿¹cy byæ mo¿e do Miros³awa, zob. J. Ry³, Katalog rêkopisów Biblioteki Katedralnej w Gnienie, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kocielne 45, 1982, MS 35 (s. 35-36).
12
KDW X, nr 1655; Acta capitulorum, t. II, nr 595; J. Wiesio³owski, Urz¹d konserwatora,
s. 167.
13
Tak J. Wiesio³owski, Miko³aj Kicki h. Godziemba, Wielkopolski S³ownik Biograficzny, s. 328;
wed³ug J. Nowackiego, Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. II, Poznañ 1964, s. 209: bratanek. Por.
Z.H. Nowak, Kicki Miko³aj, w: PSB XII (1966-1967), s. 392; M. Czy¿ak, Kapitu³a, s. 366-367;
zob. te¿ KDW XI, indeks, s. 388-389.
14
KDW VIII, nr 439, przyp. 8.
15
Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum, qui in Bibliotheca Jagellonica
Cracoviae asservantur, vol. 1, oprac. Z. W³odek, J. Zathey, M. Zwiercan, Vratislaviae 1980, nr 143,
s. 235-246.
16
BP III, nr 1008, 1083. K. Piotrowicz, Andrzej £askarz, w: PSB I (1935), s. 103-106;
K. O¿óg, Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweñskiej i W³adys³awa Jagie³³y (1384-1434), Kraków 2004, s. 180-181. W Padwie mistrzem £askarzyca by³ Franciszek Zabarella, który wspiera³
swego ucznia i polsk¹ delegacjê na soborze w Konstancji w sporze z Zakonem Krzy¿ackim, tam-
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skimi duchownymi pozna³ w tym czasie Oddona Colonnê, ówczesnego protonotariusza apostolskiego, przysz³ego Marcina V, który w³anie otrzyma³ urz¹d archidiakona kaliskiego: 14 V 1405 w rzymskim pa³acu Colonnów w pobli¿u kocio³a ad sanctos Apostolos jako notariusz imperiali auctoritate spisa³ instrument
notarialny powiadczaj¹cy ustanowienie przez przysz³ego papie¿a kanonika
gnienieñskiego Miko³aja z Czeszewa swym prokuratorem dla przejêcia i wykonywania urzêdu archidiakona kaliskiego17. Czy studiowa³ w odnowionym przez
Innocentego VII (1404–1406) uniwersytecie rzymskim? Jeli tak  nie uzyska³
¿adnego stopnia, nie wspominaj¹ o nim akta kapitu³y. Byæ mo¿e rozpocz¹³ studia w Padwie, gdzie Andrzej £askarzyc uzyska³ w lutym 1405 r. tytu³ doktora
dekretów18. W styczniu 1407 r. zamieni³ w kurii parafiê w Luborzycy, o któr¹
toczy³ spor z Bart³omiejem z Jas³a (nale¿¹c¹ do uposa¿enia Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Krakowskiego) na kanonie gnienieñsk¹ i ³êczyck¹19. Nied³ugo potem obj¹³ archidiakoniê gnienieñsk¹  w rezerwacji kanonii w³oc³awskiej
z 19 III 1408 nazywany jest archidiakonem, z tytu³em archidiakona wspomina
go pierwszy zachowany protokó³ z posiedzenia kapitu³y gnienieñskiej: 29 IV
1408 kolegium odwo³a³o go  nieobecnego – z funkcji swego prokuratora s¹dowego i powo³a³o nowych prokuratorów. 3 III 1409 uczestniczy³ po raz pierwszy
jako archidiakon w posiedzeniu kapitu³y20. W marcu 1409 r. jako komisarz Stolicy Apostolskiej potwierdzi³ na probê patronów fundacjê parafii w £agiewnikach z 1400 r.21. Nieobecny w Gnienie od drugiej po³owy 1414 do kwietnia
1420 r. towarzyszy³ byæ mo¿e biskupowi elektowi Andrzejowi £askarzycowi na
soborze w Konstancji, zosta³ wówczas tak¿e domownikiem Marcina V. Tak nazywaj¹ go prowizje papieskie z 1429 r.: qui tempore assumptionis nostrae ad
¿e, s. 188, 208-209. Biblioteka biskupa przesz³a na w³asnoæ jego nastêpcy, Stanis³awa Cio³ka 
nie znamy jej zawartoci, J. Wiesio³owski, Spo³eczeñstwo a ksi¹¿ka, s. 72.
17
KDW V, wyd. F. Piekosiñski, Kraków 1908, nr 75 (regest); Gniezno, Archiwum Archidiecezjalne, sygn. ACons. A (dalej cyt.: A) 5, k. 201v-202v: – – in urbe Roma in domo habitacionis
venerabilis viri dni Oddonis de Columpna, prothonotariis domini nostri pape et archidiaconi ecclesiae collegiatae sanctae Marie Kalisz, sita circa ecclesiam ad sanctos Apostolos – – constitutus
personaliter prefatus dominus Oddo – – constituit – – honorabilem dominum Nicolaum de Czesszewo canonicum Gneznensem presentem et consentientem – – in suum verum et legitimum procuratorem – – ad recipiendum nomine suo possessionem dicti archidiaconatus ipsumque regendum,
gubernandum et manutenendum, iurisdictionemque ac curam eidem archidiaconatui annexam tam
in spiritualibus quam in temporalibus exercendum – –. Presentibus – – Miroslao Kelconis altariste
Gneznensis et Angelo Nicolai clerico Penestrine diocesi familiari domini Oddonis. – – Et ego, Nicolaus Philippi de Kyki, clericus Gneznensis diocesis, publicus auctoritate imperiali notarius predictis procuratoris constitutionis […].
18
M. Frontczyk, Andrzej £askarz z Gos³awic herbu Godziemba biskup poznañski, „Nasza
Przesz³oæ” 30, 1969, s. 128.
19
BP III, nr 1008, 1083, 1136.
20
BP III, nr 1172; B 14, k. 3v, 5.
21
KDW XI, nr 1873.
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summum apostolatus apicem et post dictam assumptionem familiaris, continuus
commensalis ac etiam post assumptionem eandem referendarius noster extitit22.
Jednoczenie studiowa³ w Padwie prawo kanoniczne: w padzierniku 1417 r.
kapitu³a zwolni³a go z zap³aty 10 grzywien czynszu ratione studii, w latach
1418–1419 jako rektor studentów prawników ultra- i citramontanów uczestniczy³
w egzaminach doktorskich, najprawdopodobniej w 1419 r. uzyska³ tytu³ doktora
dekretów23. Od 1420 r. kanonik poznañski, by³ obok biskupa Andrzeja pos³em
strony polskiej do Wroc³awia na postêpowanie polubowne Zygmunta Luksemburskiego w sporze polsko-krzy¿ackim, w tym samym roku uczestniczy³ w redagowaniu statutów prowincjonalnych wieluñsko-kaliskich. W 1422 r. by³ pe³nomocnikiem W³adys³awa Jagie³³y w procesie polsko-krzy¿ackim przed legatem
papieskim Antonim z Mediolanu24. Od 1422 r. referendarz suplik papieskich25,
w latach 1422–1426 pe³ni³ funkcjê wikariusza generalnego biskupa Andrzeja, po
jego mierci zosta³ wybrany przez kapitu³ê administratorem diecezji (1426–
1428). Jednoczenie biskup nominat Miros³aw z Brudzewa mianowa³ go swym
wikariuszem generalnym (1426–1427)26. Jeden z wybitniejszych pra³atów gnienieñskich w pierwszej po³owie XV w., nazywany w aktach kapitulnych doctor
egregius, zmar³ miêdzy 26 IV 1429 a 20 V 142927. Jego anniwersarz sprawowano w katedrze gnienieñskiej w dzieñ w. Gotarda (5 maja), w kapitule poznañskiej – 22 kwietnia28. Egzekutorem jego ostatniej woli zosta³ Jasiek z Czechla,
dziekan kapitu³y gnienieñskiej.

BP IV, nr 2300, 2349. Oddo Colonna zosta³ wybrany papie¿em 17 XI 1417.
J. Fija³ek, Polonia apud Italos scholastica, s. 49-50: – – presente et astante spectabili et
egregio viro domino Nicolao de Polonia, archidiacono Polonensi, Rectore scolarium Ultramontanorum et Citramontanorum et universitatis iuristarum huius almi studii Padu(ani); M. Czy¿ak,
Studia uniwersyteckie kanoników gnienieñskich w I po³owie XV wieku, w: Ksiêga, nauka, wiara
w redniowiecznej Europie, red. T. Ratajczak, przy wspó³pr. J. Kowalskiego, Poznañ 2004, s. 106107.
24
K. O¿óg, Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweñskiej, s. 224-226, 241-249, 300-301.
25
KDW VIII, nr 951.
26
KDW VIII, nr 954; P. Dembiñski, Wykszta³cenie pra³atów i kanoników poznañskiej kapitu³y
katedralnej schy³ku wieków rednich, w: Fontes et historia. Prace dedykowane Antoniemu G¹siorowskiemu, red. T. Jurek, I. Skierska, Poznañ 2007, s. 58; K. O¿óg, Uczeni w monarchii Jadwigi
Andegaweñskiej, s. 295-297.
27
26 IV uczestniczy³ w posiedzeniu kapitu³y gnienieñskiej (B 14, k. 137), 20 V 1429 kapitu³a poznañska postanowi³a oszacowaæ wsie prestymonialne wakuj¹ce po zmar³ym Miko³aju Kickim.
Bardzo dziêkujê za tê ostatni¹ informacjê dr. Paw³owi Dembiñskiemu z Pracowni S³ownika Historyczno-Geograficznego Wielkopolski w redniowieczu Instytutu Historii PAN w Poznaniu. 30 V
1429 zosta³a asygnowana suplika o prowizjê na archidiakonat wakuj¹cy po mierci Miko³aja dla
kardyna³a Brandy Castiglione (BP IV, nr 2299).
28
B. 14, k. 147: Item domino N. Kiczka archidiaconi Gneznensi doctori egregio in die beati
Gothardi; J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. I, Poznañ 1959, s. 726: Nicolai Kiczka
doctoris.
22
23
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Miko³aja Kickiego i Jaka z Czechla ³¹czy³y jak siê zdaje wiêzy przyjani:
Jasiek uczestniczy³ jako pose³ kapitu³y w soborze w Konstancji, tam zleci³ przepisanie Allegaciones Jana Lapi z Castiglione, które przywióz³ nastêpnie w czerwcu 1418 r. do Padwy29, gdzie Miko³aj studiowa³ prawo kanoniczne. Byæ mo¿e
obaj sprowadzali ksiêgi z Konstancji? Kodeks z komentarzem Franciszka Zabarelli do Constitutiones Klemensa V, legowany przez Miko³aja Kickiego katedrze
gnienieñskiej, nosi na pierwszej stronie zagadkow¹ zapiskê: 1417 die 25 Iunii
Iohannes M. D. Nicolaus conduxit in Padua 10 Decembris 1418; z kolei Speculum iudiciale Wilhelma Duranda, darowane póniej przez Jaka w testamencie
swemu bratankowi Miko³ajowi z Czechla, zawiera notê: D. Nicolaus de Polonia
conduxit in Padua 11 novembris 14[…]30. Obaj uczestniczyli w poselstwie króla
W³adys³awa Jagie³³y do Wroc³awia na postêpowanie polubowne Zygmunta Luksemburskiego (1420). Miko³aj Kicki jako prokurator króla polskiego w procesie
przed legatem papieskim Antonim z Mediolanu (1422–1423) wyznaczy³ na swego zastêpcê m.in. Jaka z Czechla31. Jeszcze w pierwszych miesi¹cach 1429 r.
obaj jako sêdziowie polubowni doprowadzili do ugody Jana z Koziebród kanclerza kapitu³y i Paw³a z Zadusznik w sprawie so³ectwa w Marzeninie32.
Jasiek jako egzekutor testamentu Miko³aja Kickiego od 1431 do 1434 r. kupowa³ czynsze dla mansjonarzy gnienieñskich, a 30 IV 1435, szeæ lat po mierci Miko³aja, przekaza³ bibliotece kapitulnej obszerny legat ksi¹¿kowy archidiakona33. Notariusz kapitu³y katedralnej Adam ze Smolic wpisa³ wówczas do
metryki spis ofiarowanych kodeksów oraz sformu³owane przez archidiakona
w pierwszej osobie wskazówki dotycz¹ce ich przeznaczenia, przechowywania
i udostêpniania: Disposicio prefati domini N. Kyczka archidiaconi Gneznensis.
Dispono tamen et mee exstat voluntatis – – 34. Byæ mo¿e by³ to fragment w³asnorêcznego (?) testamentu Miko³aja Kickiego lub za³¹cznik do w³aciwego testamentu, dotycz¹cy legowanych ksi¹g35.
J. Ry³, Katalog rêkopisów, MS 86 (s. 68-69): Domini Lapi de Castiglione Allegaciones abbreviate per Antonium de Butrio. W kolofonie data: 27 II 1418 i informacja o spisaniu w Konstancji. Na k. 1 inicja³ ornamentalny z herbem Korab i floratur¹, na karcie ochronnej nota: D. Iohanes
conduxit in Padua 24. Iunii 1418.
30
J. Ry³, Katalog rêkopisów, zob. odpowiednio MS 79 (s. 65-66); MS 77, s. 64.
31
K. O¿óg, Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweñskiej, s. 224, 242-249.
32
B 14, k. 137v (28 IV 1429): Paulus Andree de Szadusniky tunc vero oppidanus de Cowalye
recognovit se habuisse – – ex parte venerabilis viri domini Iohannis cancelarii Gneznensis pro
advocatia in Marzenino iuxta concordiam per dominos Iohannem decanum et N. archidiaconum
factam octo marcarum – – .
33
KDW IX, nr 1271; KDW V, nr 541; KDW IX, nr 1376; KDW V, nr 557; M. Czy¿ak, Volens
de bonis et rebus suis (w druku).
34
B 14, k. 159v (= Acta capitulorum, t. I, nr 1646).
35
Podobny w³asnorêczny wykaz legowanych ksi¹g sporz¹dzi³ tak¿e Tomasz Strzêpiñski, zosta³ on wpisany do akt kapitulnych pod dat¹ 29 X 1461, zob. Acta capitulorum, t. I, nr 1924: Secuntur conscripta librorum per bone memorie Rmum patrem dnum Thomam de Strzampino Epum
29

14

MARTA CZY¯AK

Miko³aj podzieli³ swój ksiêgozbiór miêdzy bibliotekê kapituln¹ i bratanka
Jakusza syna Piotra z Kik. Katedrze gnienieñskiej przeznaczy³ 13 tytu³ów w 16
woluminach. Wymienimy je w kolejnoci podanej w metryce36:
1. Liber Decretorum. Dekret Gracjana w³aciwie Concordia discordantium
canonum, pierwsza synteza prawa kanonicznego, opracowana w latach 1140–
1150 na podstawie licznych wczeniejszych kolekcji przez boloñskiego kamedu³ê Gracjana, pocz¹tek rozwoju kanonistyki jako odrêbnej od teologii nauki37.
2. Rosarium super Decretum. Kompilacja Gwidona z Baysio Rosarium Decretorum, najwa¿niejszy trzynastowieczny komentarz do Dekretu38.
3. Directorium super officium inquisicionis. Miko³aja Eymerici Directorium
inquisitorum39.
4. Nowelle in uno volumine super primum et secundum librum. Item super
tercio, quarto et quinto in alio volumine. Jana Andrzejowego, najs³ynniejszego
z wielkich dekretalistów, Novella in quinque Decretalium libros – komentarz

Crac. in ultima sua voluntate pro ecclesia Gnezn. legatorum et manu propria conscriptorum sub
hac, qua sequitur, forma. Item primo pro ecclesia Gnezn. – – lego et dono – – .
36
W cytowanych fragmentach wprowadzono w stosunku do edycji B. Ulanowskiego drobne
poprawki.
37
Corpus iuris canonici. I. Decretum magistri Gratiani, ed. Ae. Friedberg, Lipsiae 1879. Zob.
te¿ H. Zapp, Decretum Gratiani, w: Lexikon des Mittelalters (dalej cyt.: LMA), t. 1-9, Stuttgart
1999, tu t. 3, kol. 625; W. Hartmann, K. Pennington The History of Medieval Canon Law in the
Classical Period, 1140-1234: From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX, Washington 2008,
s. 22-54; A. Adamczuk, Prawo i obraz w miniatorstwie redniowiecznym: iluminowany rêkopis
Concordia discordantium canonum Gracjana w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, Lublin 2009 (s. 13-22 omówienie stanu badañ nad Dekretem).
38
Gwidon z Baysio, zwany Archidiaconus, doktor dekretów, archidiakon i kanclerz Uniwersytetu w Bolonii, kapelan Bonifacego VIII, audytor litterarum contradictarum, zm. 1313 w Awinionie. Jego najwa¿niejsza praca: Rosarium Decretorum (1300) gromadzi³a materia³ pominiêty
w Glossa ordinaria Jana Teutonika (w opracowaniu Bart³omieja z Brescji), przede wszystkim
z Sumy Hugucjusza do Dekretu. Zachowana w wielu rêkopisach. Pierwsza edycja: Strasburg ok.
1473; ostatnio wydana na p³ycie CD: Tractatus universi iuris, ed. Gaetano Colli, Roma 2001 (edycja druku weneckiego z 1606 r.); zob. Johann F. von Schulte, Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Recht von Gratian bis auf die Gegenwart, t. I-II, Stuttgart 1875-1877, tu
t. II, Die Geschichte der Quellen und Literatur von Papst Gregor IX. bis zum Concil von Trient,
s. 186-190; A. M. Stickler, Guido de Baysio, w: Lexikon für Theologie und Kirche (dalej cyt.:
LThK), t. 1-14, Freiburg 1986, tu t. 4, kol. 1097; H. van de Wouw, Guido de Baysio, w: LMA 4,
kol. 1774; F. Soetermeer, Guido de Baysio, w: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon (dalej cyt.: BBKL), t. 22 (2003), kol. 466-471 (tam te¿ najnowsza literatura), zob. http://www.bautz.de/
bbkl/  dostêp 15.12.2010; B. Zubert, Gwidon z Baisio, w: Encyklopedia katolicka (dalej cyt.: EK),
t. 6, Lublin 1993, kol. 429-430.
39
Miko³aj Eymericus OP, bezkompromisowy inkwizytor hiszpañski, kapelan papieski w Awinionie, zm. 1399; zob. F. Merzbacher, Nicolaus Eymericus, w: LThK 7, kol. 985; M. Romanello,
Eymerich, Nicolas OP, w: LMA 4, kol. 190-191.
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(zwany Novella jako uzupe³nienie, nowela do komentarzy innych autorów) do
Dekreta³ów Grzegorza IX, w dwóch tomach40.
5. Item in tercio volumine super sexto libro Decretalium. Jana Andrzejowego Novella in Sextum – komentarz do Liber Sextus Decretalium Bonifacego VIII,
uzupe³niaj¹cy wczeniejszy, m³odzieñczy komentarz tego autora.
6. Item Racionale divinorum officiorum. Wilhelma Duranda pierwsze pe³ne
przedstawienie tzw. prawa liturgicznego (ius liturgicum), zawieraj¹ce bogaty opis
ceremonii liturgicznych41.
7. Item lecturam super sexto Decretalium domini Dominici. Dominika z San
Geminiano Commentarius in Sextum – komentarz do Liber Sextus Decretalium
Bonifacego VIII przytaczaj¹cy tak¿e glosy powsta³e w drugiej po³owie XIV w.,
nie ujête w Glossa ordinaria Jana Andrzejowego42.
8. Item lecturam super Clementinas domini Franscisci. Franciszka Zabarelli
komentarz do Klementyn, gromadz¹cy rozproszon¹ literaturê kanonistyczn¹, tak¿e – komentarze powsta³e po Glossa ordinaria Jana Andrzejowego43.
40
Corpus iuris canonici. II. Decretalium collectiones. Decretales Gregorii P. IX., Liber Sextus
Decretalium Bonifacii P. VIII., Clementis P. V. Constitutiones, Extravagantes tum viginti Ioannis
P. XXII. tum communes, ed. Ae. Friedberg, Lipsiae 1881. Jan Andrzejowy, uczeñ Gwidona z Baysio, profesor dekretów uniwersytetów w Padwie i w Bolonii, autor, obok Noweli do Dekreta³ów
(1338) i Liber Sextus (1342), tak¿e komentarzy do Liber Sextus (1301) i Klementyn (1322), recypowanych jako Glossa ordinaria (Apparaus glossarum in Sextum i Apparaus glossarum in Clementinas), zm. 1348 w Bolonii. W swych pracach zawar³ ca³oæ nauczania kanonistycznego swego
czasu, zob. J.F. von Schulte, Die Geschichte der Quellen, t. II, 218-221; A.M. Stickler, Johannes
Andreae, w: LThK 5, kol. 998; E. Wilemska, w: EK 7, Lublin 1997, kol. 880; F. W. Bautz, Andrea
Giovanni d’, w: BBKL 1 (1990), kol. 165; H. Zapp, Joannes Andreae, w: LMA 5, kol. 555.
41
Wilhelm Durand francuski kanonista, liturgista i dyplomata papieski, audytor Roty Rzymskiej (auditor generalis causarum palatii) za pontyfikatu Grzegorza X (1271–1276), biskup Mende (pd. Francja) 1285–1295, zarz¹dca (rector generalis) Pañstwa Kocielnego, zm. 1296 w Rzymie. Autor m.in. popularnego w redniowieczu Speculum iudiciale, ukoñczonego w 1276 r. (ok.
130 znanych i zachowanych rêkopisów. Reprint bazylejskiego wydania Speculum z 1574 r. ukaza³
siê w Aalen w 1975 r.) oraz Rationale divinorum officiorum (co najmniej 139 zachowanych rêkopisów, pierwsze wydanie drukiem: Mainz 1459); zob. J.F. von Schulte, Die Geschichte der Quellen, t. II, s. 144-156; E. Przekop, Durand Guillaume Starszy, w: EK 4 (1983), kol. 368-369; A.M.
Stickler, Durandus v. Mende, w: LThK 3, kol. 611; M. Hayez, H. Zapp, G. Langgärtner, Duranti(s)
Guillelmus, w: LMA 3, kol. 1469-1470; F. Soetermeer, Wilhelm Durand, w: BBKL 22 (2003), kol.
1527-1539.
42
Dominik z San Geminiano, uczeñ Antoniego z Butrio, profesor dekretów uniwersytetów
w Bolonii oraz w Sienie i we Florencji, audytor generalny Kamery Apostolskiej, uczestnik soboru
w Pizie, zm. przed 1436 w Bolonii, zob. J.F. von Schulte, Die Geschichte der Quellen, t. II, s. 294-295;
E. Przekop, Dominik z San Gemignano, w: EK 4, Lublin 1983, kol. 65; U. Mosiek, Dominicus
a S. Geminiano, w: LThK 3, kol. 482; H. van der Wouw, Dominicus a S. Geminiano, LMA 3, 1995, kol.
1191. Na probê Paw³a W³odkowica autor opinii (consilium) w procesie polsko-krzy¿ackim w Rzymie
1420–1421, zob. K. O¿óg, Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweñskiej, s. 228-229, 233-235.
43
Franciszek Zabarella najwybitniejszy kanonista swego czasu, koncyliarysta, biskup Florencji 1410, kardyna³ 1411, zw. Cardinalis Florentinus. Uczeñ Jana z Legnano w Bolonii, profesor
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9. Item lecturam super secundo Decretalium domini Anthonii de Butrio. Antoniego z Butrio komentarz do drugiej ksiêgi Dekreta³ów44.
10. Item lecturam super quinto eiusdem domini Anthonii, circa quam in uno
volumine continentur plurium Decretalium repetitiones, necnon tractatus Iohannis Caldrini De interdicto ecclesiastico, tractatus Iohannis de Lignano De censura ecclesiastica, De iusto bello, nec non Consilia domini Anthonii de Butrio et
alia pulcra notabilia.
Antoniego z Butrio komentarz do pi¹tej ksiêgi Dekreta³ów i Consilia w jednym tomie z powtarzaj¹cymi siê w kodeksach Biblioteki Katedralnej w Gnienie
traktatami Jana Calderiniego De interdicto ecclesiastico45, Jana z Legnano De
censura ecclesiastica i De iusto bello46. Tom ten zachowa³ siê w Bibliotece Katedralnej mo¿emy wiêc wejrzeæ w jego zawartoæ. Obok wymienionych tytu³ów
zawiera (okrelone w metryce ogólne jako plurium Decretalium repetitiones) komentarz Piotra z Ancharano do rubryki De testamentis et ulterius voluntatibus
z Liber Sextus47, komentarze Jana Calderiniego do wybranych rubryk Dekreta³ów (In nostra De rescriptis i Intelleximus De ordine cognitionum) oraz, tego
samego autora, Consilia48.
dekretów we Florencji i w Padwie, uczestnik soboru w Konstancji, odegra³ decyduj¹c¹ rolê w zakoñczeniu schizmy i sformu³owaniu koncyliarystycznego dekretu soborowego Haec Sancta, zm.
1417 w Konstancji. Autor m.in. Decretalium commentaria in quinque libros (1404-1410), zob.
J. Schulte, Die Geschichte der Quellen, t. II, s. 283-285; K.W. Nörr, Zabarella Franciscus, w: LThK
10, kol. 1295-1296; A. Frenken, Zabarella Franciscus, w: BBKL 14 (1998), kol. 289-292; H. Zapp,
F. Zabarella, w: LMA 4, kol. 685.
44
Antoni z Butrio, uczeñ Piotra z Ancharano, wiecki profesor dekretów Uniwersytetu
w Bolonii, zm. 1408 w Bolonii, autor Commentaria in quinque libros Decretalium, zob. J.F. von
Schulte, Die Geschichte der Quellen, t. II, s. 289-294; A. M. Stickler, Antonius de Butrio, w: LThK
1, kol. 672; P.H. Görg, Butrio Antonius de, w: BBKL 30 (2009), kol. 177-180; has³o Dekretalisten,
w: LMA 3, kol. 658-661.
45
Jan Calderinus, uczeñ Jana Andrzejowego, wiecki profesor dekretów Uniwersytetu w Bolonii, zm. 1365. Traktat De interdicto ecclesiastico nale¿a³ do jego najpoczytniejszych pism (pierwsze wydanie drukiem: Papiae 1488), podobnie Consilia i Repetitiones, zob. J.F. von Schulte, Die
Geschichte der Quellen, t. II, s. 247-253; A. M. Stickler, Johannes Calderinus, w: LThK 5, kol.
1013-1014; H. Zapp, Joannes Calderinus, w: LMA 5, kol. 559-560.
46
Jan z Legnano, wiecki profesor obojga praw Uniwersytetu w Bolonii, papieski wikariusz
generalny w tym miecie, zm. 1383. Zob. J.F. von Schulte, Die Geschichte der Quellen, t. II,
s. 257-261; E. Wilemska, Jan z Legnano, w: EK 7, Lublin 1997, kol. 916; P. Thorau, Lignano (Legnano), Johannes v., w: LMA 5, kol. 1977-1978. Edycja komentarza De iusto bello, zob. Giovanni
da Legnano, Tractatus de Bello, de Represaliis et de Duello, wyd. T.E. Holland, Oxford 1917.
47
Piotr z Ancharano, doktor obojga praw, wiecki profesor dekretów Uniwersytetóww Bolonii
(oraz w Sienie, Wenecji i w Ferrarze), uczestniczy³ z ramienia Uniwersytetu w Bolonii w soborze
w Pizie i jako pose³ Jana XXIII w soborze w Konstancji, jego liczne ekspertyzy prawne dla Bolonii,
papie¿a i soboru przynios³y mu europejski rozg³os, zm. 1416 w Bolonii. Zob. J.F. von Schulte, Die
Geschichte der Quellen, t. II, s. 278-282; N. Höhl, P. de Ancharano, w: LMA 6, kol. 1962.
48
J. Ry³, Katalog rêkopisów, MS 78 (s. 64).
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11. Item duo volumina distinccionum Henrici Bogic. Henryka Bohic Distinctiones super V libros Decretalium – dzie³o wielkiej erudycji (liczne dok³adne
cytaty z prac kanonistów i cywilistów w³oskich, zw³aszcza boloñskich oraz
z dzie³ teologicznych: Piotra Lombarda, Ryszarda od w. Wiktora, Alberta Wielkiego, Tomasza z Akwinu, Bonawentury), popularne w XIV i w XV wieku49.
12. Item summam Gothfridi. Kardyna³a Godfryda z Trano Summa super titulis Decretalium – popularny podrêcznik prawa kanonicznego o kompozycji odwzorowuj¹cej strukturê Dekreta³ów, ceniony ze wzglêdu na jasny jêzyk, zdecydowane rozstrzyganie problemów, liczne odwo³ania do prawa rzymskiego
i uwzglêdnienie praktyki Kurii Rzymskiej50.
13. Item acta concilii Constanciensis. Nieokrelony zbiór pism soboru
w Konstancji.
14. Item lecturam domini Laurencii de Pinis super Decreto, quam ipse scripsit propria manu et de ipsa legit in scolis – Wawrzyñca de Pinu Lectura super
Decretum, komentarz do Dekretu, przepisany przez Miko³aja i s³u¿¹cy mu w czasie wyk³adów51.
Item pro Iacussio de Kyky filiastro paupere scolari et orphano lego – – .
Bratankowi, pocz¹tkuj¹cemu uczniowi gnienieñskiej szko³y katedralnej, Miko³aj przeznaczy³ 11 tomów z zakresu prawa kanonicznego i 4 z zakresu gramatyki
i retoryki52. Legat obejmowa³: ksiêgê Dekreta³ów; item Sextum – Liber Sextus
Decretalium53; Klementyny; Wilhelma Duranda Speculum iudiciale – praktyczny
podrêcznik rzymskiego i kanonicznego prawa procesowego o kompilacyjnym
charakterze: przedstawiaj¹cy dawne wyk³adnie prawa i postêpowania procesowego, odwo³uj¹cy siê jednak tak¿e do znanej autorowi z autopsji praktyki Roty
Rzymskiej; Jana Andrzejowego Additiones ad Speculum; komentarz (lecturam)
Henryka z Suzy do trzeciej, czwartej i pi¹tej ksiêgi Dekreta³ów na papierze kró49
Henryk Bohic, doktor obojga praw, profesor prawa Uniwersytetu w Pary¿u, zm. ok. 1350.
Zob. J.F. von Schulte, Die Geschichte der Quellen, t. II, s. 266-270; N. Brieskorn, H. Bohic, w:
LMA 4, kol. 2137.
50
Godfryd z Trano, profesor obojga praw Uniwersytetu w Neapolu, profesor dekretów Uniwersytetu w Bolonii, audytor litterarum contradictarum kurii rzymskiej 1240, kardyna³ diakon
1244, zm. 1245 w Lyonie, krótko przed rozpoczêciem soboru. Pierwsze wydanie Sumy: Bazylea
1487, reprint wydania lyoñskiego z 1519 r. ukaza³ siê w Aalen w 1992 r., zob. J.F. von Schulte, Die
Geschichte der Quellen, t. II, s. 88-91; A.M. Stickler, Goffredo v. Trani, w: LThK 4, kol. 10361037; H. Zapp, Goffredus de Trano, w: LMA 4, kol. 1533-1534.
51
Wawrzyniec de Pinu, profesor dekretów Uniwersytetu w Bolonii, zm. 1397; zob. J. Schulte,
Die Geschichte der Quellen, t. II, s. 263.
52
Legat dla Jakusza opisuje A. Karbowiak, Dzieje wychowania i szkó³ w Polsce, t. III, Lwów
1923, s. 138, 143, 281-282; M. Hornowska, H. Zdzitowiecka-Jasiñska, Zbiory rêkopimienne,
s. 234-236.
53
Tytu³ pominiêty w edycji.
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lewskim (in papiro regali)54; kodeks z Consilia (w³aciwie: Allegationes iuris
abbreviatae per Antonium de Butrio) Jana z Castiglione wraz z najstarszymi statutami Uniwersytetu w Padwie in cartis medianis55; repertorium Piotra z Perugii
cum aliis tractatibus in papiro minori56; Repertorium super Decretum (?) razem
z omówionymi ju¿ traktatami Jana Calderiniego, Jana z Legnano et aliis pulcris
in papiro minori; Baldiego de Ubaldis uzpe³nienia (dicta seu addiciones) do komentarza Innocentego IV do Dekreta³ów, do Novella in Sextum Jana Andrzejowego i do Speculum iudiciale, tak¿e in papiro minori. Tom ten zawiera³ tak¿e
Repetitiones Jana Calderiniego do wybranych rubryk Dekreta³ów (Vestra De cohabitatione clericorum et mulierum, De causa posse[ssionis] et proprietatatis)57.
Spis wymienia³ dalej podrêczniki szkolne: rethoricam Cycerona58; gramatykê
Eberharda z Béthune Graecismus; dzie³o z kanonu szkolnych lektur literackich:
satyrê Alana z Lille De planctu naturae, piêtnuj¹c¹ ludzkie przywary59 oraz for54
Henryk z Suzy (Segusia, diecezja Turyn), papieski dyplomata i kanonista, student obojga
praw w Bolonii, profesor dekretów w Pary¿u, kapelan Innocentego IV, kardyna³ i biskup Ostii 1262
 st¹d zwany Hostiensis. Prace kanonistyczne: Summa (ok. 1253) i Lectura in quinque libros Decretalium przynios³y mu tytu³ Monarcha iuris utriusqe, zm. 1271 w Lyonie; zob. J.F. von Schulte,
Die Geschichte der Quellen, t. II, s. 123-128; A.M. Stickler, Heinrich v. Segusia (Hostiensis),
w: LThK 5, kol. 200; A. Dêbiñski, Henryk z Suzy, w: EK 6, Lublin 1993, kol. 718; N. Brieskorn,
Henricus de Segusio, w LMA 4, kol. 2138; H. van de Wouw, Dekretalisten, Dekretalistik, w: LMA
3, kol. 659; J. Müller, Hostiensis (Heinrich v. Segusio, H. v. Segusia, Ostiensis), w: BBKL 22
(2004), kol. 676-680.
55
Jan Lapus z Castiglione, uczeñ Jana Calderiniego i Jana z Legnano w Bolonii, doktor dekretów, profesor prawa kanonicznego we Florencji i w Padwie, zm. w 1381 w Rzymie, zob. J.F.
von Schulte, Die Geschichte der Quellen, t. II, s. 270-272.
56
Piotr z Perugii, brat s³ynnego Baldiego de Ubaldis, zm. po 1400, czy krewny o tym samym
imieniu? Repertorium  dzie³o nieznane, autorem Margarita seu repertorium in commentario Innocentii IV by³ Baldi de Ubaldis, zob. J.F. von Schulte, Die Geschichte der Quellen, t. II, s. 277278; K. Pennington, Medieval canonists. A bio-bibliographical Listing (praca przygotowana w ramach projektu The History of Medieval Canon Law), http://faculty.cua.edu/pennington/biobibl.htm
(dostêp: 15.12.2010).
57
Baldus de Ubaldis, po Bartolusie z Sassoferrato najwiêkszy w³oski komentator prawa rzymskiego, profesor prawa uniwersytetów w Perugii, Pizie, Florencji, Padwie i Pawii, zm. 1400 w Pawii, zob. P. Weimar, Baldus de Ubaldis, w: LMA 1 (1999), kol. 1375-1376; D. Schwenzer, Baldus
de Ubaldis (Baldus de Perusio), w: BBKL XVI (1999), kol. 66-71. Zob. te¿ K. Pennington, Medieval canonists. A bio-bibliographical Listing, http://faculty.cua.edu/pennington/biobibl.htm (dostêp:
16.12.2010).
58
De inventione (Rhetorica vetus) albo, byæ mo¿e, rozpowszechniona w redniowieczu, pseudo-Cyceroniañska Rhetorica ad Herennium (Rhetorica nova), zob. M. Markowski, Tendencje rozwojowe piêtnastowiecznej retoryki krakowskiej, w: Retoryka w XV stuleciu, red. M. FrankowskaTerlecka, Wroc³aw 1988, s. 102; K. O¿óg, Zakres i metody nauczania septem artes na Wydziale
Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku, w: Septem artes w kszta³towaniu kultury umys³owej w Polsce redniowiecznej: wybrane zagadnienia, red. T. Micha³owska, Wroc³aw 2007, s. 114.
Tam¿e o lekturach obowi¹zuj¹cych na Wydziale Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego w drugiej po³owie XV w.
59
Zob. K. Stopka, Szko³y katedralne metropolii gnienieñskiej w redniowieczu. Studia nad
kszta³ceniem kleru polskiego w wiekach rednich, Kraków 1994, s. 148-149, 152.
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mularz de stillo seculari de pulcris et ornatis formis (Tomasza z Kapui Summa
artis dictaminis, podrêcznik pisania dokumentów i listów, czy inny nieznany
zbiór formu³ artis notariae?)60 – wszystkie cztery kodeksy na pergaminie, Cyceron w oprawie (in coopertorio ligato). Ca³oæ zamyka³ komentarz do Liber Sextus nieznanego autora.
W obu zapisach, dla biblioteki katedralnej i dla Jakusza zwraca uwagê hierarchiczne uporz¹dkowanie tytu³ów: od zbiorów prawa kanonicznego i najwa¿niejszych komentarzy: Gwidona z Baysio do Dekretu, Henryka z Suzy do Dekreta³ów, Jana Andrzejowego do Dekreta³ów i Liber Sextus, Wilhelma Duranda
opracowañ prawa liturgicznego i procesowego: Rationale divinorum officiorum
i Speculum iudiciale  po prace wybitnych prawników w³oskich, o których Miko³aj s³ysza³ zapewne w czasie studiów w Padwie: Baldiego z Perugii i jego brata
Piotra oraz kanonistów Uniwersytetu w Bolonii i uczestników soborów w Pizie
i Konstancji, ówczesnych autorytetów prawa kanonicznego: Piotra z Ancharano,
Franciszka Zabarelli i Dominika z San Geminiano. Biblioteka Miko³aja sprawia
wra¿enie z rozmys³em zgromadzonego zbioru znakomitego kanonisty, zarazem
praktyka: obok klasycznych dzie³ prawa kanonicznego, zawiera tak¿e komentarze przydatne w codziennej pracy wikariusza generalnego: traktaty Jana Calderiniego De interdicto ecclesiastico i Jana z Legnano De censura ecclesiastica, oba
w dwóch egzemplarzach. Traktat pierwszego znajdowa³ siê ponadto w kodeksie
nale¿¹cym byæ mo¿e do Miros³awa z Brudzewa, a drugiego – w kodeksie Piotra
z Zawichostu.
Legat zaopatrzony zosta³ „przepisami wykonawczymi”, wiadcz¹cymi o trosce testatora o zgromadzony ksiêgozbiór i o wiadomoci jego wartoci. Ksiêgi
mia³y byæ przechowywane w bibliotece kapitu³y gnienieñskiej (in libraria ecclesiae Gneznensis)61, wypo¿yczane poza bibliotekê pod wyj¹tkowym warunkiem
z³o¿enia kaucji w wysokoci podwójnej wartoci dzie³a. Dwa tomy komentarza
Henryka Bohic do Dekreta³ów po¿yczy³ jednak wczeniej, zanim jeszcze zosta³y
przekazane bibliotece, Pawe³ W³odkowic z Brudzenia, a upominany przez egzekutora zaprzecza³, ¿e je posiada. Kodeks spisany na d³ugich kwinternionach
królewskiego papieru (in longis quinternis papiri regalis) z komentarzem do
Dekretu najbieglejszego i swego czasu s³ynnego Wawrzyñca de Pinu (que est
Tak M. Hornowska, H. Zdzitowiecka-Jasiñska, Zbiory rêkopimienne, s. 234. Wed³ug Inventarium Ecclesiae Metropolitanae Gnesnensis z 1608 r. w bibliotece kapitulnej w Gnienie znajdowa³y siê dwa formularze Tomasza z Kapui, przetrwa³ jeden, bêd¹cy najprawdopodobniej w³asnoci¹ arcybiskupa Jakuba winki, J. Ry³, Biblioteka Katedralna w Gnienie (II), s. 279; ta¿, Katalog
rêkopisów, MS 100 (s. 76-77).
61
Biblioteka kapitulna w pierwszej po³owie XV wieku mieci³a siê w skarbcu przed kaplic¹
arcybiskupa Jaros³awa Bogorii przy prawej nawie katedry, ksiêgi liturgiczne przechowywano
w zakrystii, opiekê nad ca³oci¹ sprawowa³a kapitu³a, zob. J. Ry³, Biblioteka Katedralna w Gnienie (I), s. 180-192. Tam¿e o umiejscowieniu lektorium.
60
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de compillacione peritissimi et suo tempore famosissimi viri domini), przepisany
przez Miko³aja i s³u¿¹cy mu przez blisko 20 lat do objaniania Dekretu in scolis, mia³ otrzymaæ lektor prawa kanonicznego przy katedrze, poniewa¿ jest to
dzie³o oryginalne i ród³owe, a zdolny lektor mo¿e przy jego pomocy skompilowaæ w³asny komentarz (poterit opus utilissimum fabricare). Wyk³ad Dekretu nale¿a³ do programu studiów uniwersyteckich. W jakich szko³ach Miko³aj
przez blisko 20 lat wyk³ada³ Dekret Gracjana  trudno powiedzieæ. Mo¿e rozpocz¹³ jeszcze w czasie studiów w Padwie, a póniej prowadzi³ wyk³ady z prawa kanonicznego dla duchowieñstwa katedry i miasta Gniezna, w lektorium nad
zakrysti¹ katedry?
Lektoraty teologii i prawa zosta³y powo³ane w katedrze gnienieñskiej rozporz¹dzeniem arcybiskupa Wojciecha Jastrzêbca z 14 VI 1426 roku62. W dzie³o
to zaanga¿owany by³ Jasiek z Czechla, dziekan kapitu³y gnienieñskiej63  a pewnie tak¿e Miko³aj Kicki, uczestnicz¹cy we wszystkich posiedzeniach kapitu³y,
w czasie których podejmowano decyzje w tej sprawie, wymieniany, zgodnie
z precedencj¹ pra³atów, zaraz po Jaku z Czechla. Lektoraty mia³y s³u¿yæ kszta³ceniu duchownych katedry gnienieñskiej, miasta i diecezji: pro eruditione clericorum dicte ecclesie, civitatis et diocesis. Poniewa¿ jednak na uposa¿enie przysz³ych nauczycieli przeznaczono prebendy kanonickie zajmowane aktualnie
przez kanoników  mistrz teologii i zapewne tak¿e doktor prawa otrzymywali na
pocz¹tku pensje od kapitu³y: zgodnie z jej uchwa³¹ z 28 IV 1428 mistrz Grzegorz mia³ otrzymywaæ 30 grzywien rocznie za wyk³ady teologii i za s³u¿enie rad¹
czterem katedralnym penitencjarzom64. Lektorem prawa kanonicznego by³ w cza62
KDW V, nr 442 (14 VI 1426, ordynacja W. Jastrzêbca reorganizuj¹ca s³u¿bê Bo¿¹ i duszpasterstwo w katedrze); B 14, k. 124 (19 VI 1426, konsens kapitu³y na przekazanie prebendy fundi
Chwa³kowo Miko³aja Górki dla mistrza teologii, po³owy prebendy fundi K³ecko dla doktora prawa
kanonicznego); B 14, k. 128v, Acta capitulorum, t. I, nr 1605 (16 VI 1427, wobec sprzeciwu króla
co do prebendy fundi K³ecko, kapitu³a na posiedzeniu zwo³anym przez Jaka z Czechla postanawia
przedstawiæ arcybiskupowi do wyboru dwie prebendy: Ja³brzyka z Modlnej i Miko³aja Jarockiego); B 14, k. 134 (27 IV 1428, uchwa³a arcybiskupa i kapitu³y o likwidacji dwóch kanonikatów:
Miko³aja Górki i fundi £opienno Miko³aja Jarockiego); KDW V, nr 527 (28 XI 1431, papie¿ Eugeniusz IV zatwierdza ordynacjê W. Jastrzêbca uchwalon¹ powtórnie na posiedzeniu kapitu³y 27 IV
1428  z zamian¹ prebendy fundi K³ecko przewidzianej dla lektora prawa kanonicznego na prebendê fundi £opienno. Zatwierdzenie papieskie zawiera³o transumpt niezachowanej w oryginale
ordynacji arcybiskupa); KDW X, nr 1399; 1459. Zob. te¿ J. Korytkowski, Arcybiskupi gnienieñscy, prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 a¿ do roku 1821, czyli do po³¹czenia arcybiskupstwa gnienieñskiego z biskupstwem poznañskiém, t. I-II, Gniezno 1888, tu t. II, s. 105-107;
ten¿e, Pra³aci i kanonicy katedry metropolitalnej gnienieñskiej od roku 1000 a¿ do dni naszych,
t. I-IV, Gniezno 1883, tu t. I, s. 73-79, 95-96; K. Stopka, Szko³y katedralne, s. 121-131.
63
J. Wiesio³owski, Urz¹d konserwatora, s. 165-166.
64
B 14, k. 134: Item domini consenserunt, quod magister Gregorius habeat triginta marcarum annuatim pro lectura in sacra theologia et lecciones expediet ac consilia confessoribus prebeat.
Mistrz Grzegorz  to¿samy zapewne z mistrzem Grzegorzem plebanem w Zdunach 1430, zrezy-
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sie przekazania legatu bibliotece kapitulnej najprawdopodobniej Tomasz Strzêpiñski, doktor dekretów i kanonik gnienieñski65: w drugiej po³owie 1433 r. obj¹³ on kanoniê fundi Sarb wakuj¹c¹ po mierci Adama winki oraz prebendê
przeznaczon¹ dla lektora prawa, wakuj¹c¹ po mierci Miko³aja Jarockiego66: na
posiedzeniu kapitu³y by³ obecny po raz pierwszy 25 IV 1436 po powrocie z soboru w Bazylei, z³o¿y³ wówczas przysiêgê kapituln¹; 30 X 1437 jako lektor zobowi¹za³ siê przekazywaæ swemu wikariuszowi czêæ dochodów nale¿¹cych do
tej prebendy67. W latach 1438–1440 jako lektor prawa wspominany jest Stanis³aw z Ucia Solnego, mistrz sztuk Uniwersytetu Krakowskiego (1411), doktor
dekretów (1434), profesor i rektor Uniwersytetu Krakowskiego (1434), oficja³
i wikariusz generalny arcybiskupa Wincentego Kota (1438–1440)68.
Volo autem et ita dispono – . Wykonawc¹ legatu dla Jakusza testator uczyni³
Jana Lichiñskiego69  mia³ on przechowywaæ ksiêgi do czasu, kiedy ch³opiec
doronie i, jeli tylko oka¿e siê zdolny (si erit aptus), rozpocznie studia prawnicze, a potem przekazywaæ mu kolejne tytu³y: najpierw Dekreta³y, po dwóch
latach: Liber Sextum i Klementyny, po ukoñczeniu szóstego roku studiów pozosta³e ksiêgi, a podrêczniki szkolne  wed³ug ¿yczenia ch³opca. Jakusz nie spe³ni³
gnowa³ przed 1431 (A 13, k. 61, A 14, k. 8v) oraz z Grzegorzem kapelanem arcybiskupa 6 V 1427
(B 14, k. 128). Znany jest tak¿e Grzegorz lektor franciszkanów gnienieñskich: 28 VII 1430 Grzegorz lektor franciszkanów i kaznodzieja katedralny zezna³ w konsystorzu, ¿e po¿yczy³ 10 grzywien
od Pielgrzyma z Pêpic, zastawi³ ksiêgi, trzy srebrne ³y¿ki, dwa no¿yki zdobione srebrem
i dwa talerze podobnie zdobione, ksiêgi mia³ odebraæ, gdy sp³aci d³ug dum de via Christo […] venerit po 6 miesi¹cach (A 13, k. 79).
65
Tomasz syn Prêdoty ze Strzêpina herbu Prus, wybitny koncyliarysta, mistrz sztuk wyzwolonych 1427, doktor dekretów 1431, doktor teologii 1443, rektor Uniwersytetu Krakowskiego 1432–
1433 i 1443–1444, kanonik gnienieñski 1433–1455, scholastyk 1446–1449, lektor prawa kanonicznego w Gnienie 1436–1438?, podkanclerzy koronny 1454–1455, biskup krakowski
1455–1460, zm. 1460; zob. Jan Korytkowski, Pra³aci i kanonicy, t. IV, s. 27-38; M. Czy¿ak, Kapitu³a, s. 398-399; L. Korczak, Strzêpiñski Tomasz, w: PSB XLV (2007), s. 80-84.
66
Biogramy Adama winki i Miko³aja Jarockiego zob. M. Czy¿ak, Kapitu³a, s. 312, 365-367.
Ubys³aw, wikariusz Tomasza Strzêpiñskiego [prebendy fundi £opienno], wspominany jest w aktach konsystorza gnienieñskiego 3 XII 1433 (A 15, k. 184v). 30 X 1437 Tomasz Strzêpiñski zobowi¹za³ siê przekazywaæ Ubys³awowi swemu wikariuszowi czêæ dochodów nale¿¹cych do prebendy fundi £opienno (B 14, k. 188v).
67
B 14, k. 188v: Vincencius archiepiscopus Gneznansis invenit cum dominis superdescriptis
et de consensu magistro Thome de Strzampino decretorum doctoris, lectoris, quod dominus Ubislaus vicarius et sui successores habeat opcionem pro salario suo recipere decimam in Lopyenno
vel quinque marcarum a dicto lectore – – paratarum recipere.
68
Zob. S. Hain, Wincenty Kot prymas Polski 1436-1448, Poznañ 1948, s. 92; K. Stopka, Szko³y katedralne, s. 128; M. Czy¿ak, Kapitu³a, s. 395-396; M. Zwiercan, Stanis³aw z Ucia, w: PSB
XLII (2003-2004), s. 94–96.
69
Jan Licheñski (Lichiñski) h. Godziemba (zm. 1448/1449), syn Dziers³awa ³owczego kaliskiego, bratanek biskupa poznañskiego Andrzeja £askarzyca, czenik kaliski (1412–1420), kasztelan remski (1422–1430), wojewoda brzeski (1430), zob. A. G¹siorowski, Licheñski (Lichiñski) Jan
h. Godziemba, w: PSB XVII (1972), s. 294-295.
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jednak oczekiwañ stryja: w kwietniu 1435 r., kiedy testament Miko³aja zosta³
wpisany do metryki kapitu³y, uczy³by siê w szkole katedralnej ju¿ szósty rok.
W rzeczywistoci zrezygnowa³ z nauki: 3 IX 1436 zezna³ w konsystorzu, ¿e ju¿
wczeniej rzuci³ szko³y  i powo³uj¹c siê na klauzul¹ zawart¹ w testamencie: si
studere noluerit zrzek³ siê legatu na rzecz biblioteki kapitulnej70.
Z ca³ego legatu ocala³o w Bibliotece Katedralnej w Gnienie przynajmniej
8 woluminów: traktat inkwizytorski Miko³aja Eymerici71, komentarze Antoniego
z Butrio do drugiej (w dwóch tomach) i pi¹tej ksiêgi Dekreta³ów (ten ostatni razem z traktatami Jana z Legnano i Jana Calderiniego)72, nowela Jana Andrzejowego do Liber Sextus, przepisana w skryptorium w Padwie73, Franciszka Zabarelli Lectura super Clementinas (skryptorium w Padwie)74, Wilhelma Duranda
Speculum iudiciale oraz kodeks zawieraj¹cy Jana Lapi Allegationes iuris i Statuty Uniwersytetu w Padwie z 1331 roku (skryptorium w Padwie)75.
Miko³aj Kicki w spisanym w³asnorêcznie lub podyktowanym spisie ksi¹g
przeznaczonych dla Jakusza podawa³ niekiedy formaty ksi¹¿ek: Allegationes
Jana Lapi zosta³y spisane in cartis medianis (w rzeczywistoci: 33,5 x 24 cm),
komentarz Henryka z Suzy do Dekreta³ów i komentarz Wawrzyñca de Pinu do
Dekretu  na papierze królewskim o niemal dwukrotnie wiêkszym ni¿ wspomniany wy¿ej formacie76. Widaæ, ¿e wa¿na by³a dla ofiarodawcy postaæ zewnêtrzna
ksiêgi. Kodeksy z legatu Miko³aja zachowane w Bibliotece Katedralnej posiadaj¹ skromne, ale pomocne przy lekturze i ciesz¹ce oko czytelnika zdobienia: iniA 17, k. 111v: Item veniens in iudicium Jacobus Kiczski, nepos olim domini N. Kiczka decretorum doctoris domino Iohanni officiali pro tribunali sedente, sponte et libere, ac per nullum
super hoc ut asserebat inductus recognovit – – se iam dudum scolas et studium postposuisse et
oblivisse – – ideo voluit et consensit, quatenus libri omnes et singuli per prefatum dominum olim
N. Kiczkam decretorum doctorem suum patruum testamentaliter sibi sub[…] (subiectis?), expressis
in eodem testamento, scriptis condicionibus videlicet “si studuisset” donatis, ecclesie Gneznensi
donentur seu ipsa ecclesia pro usu suo recipiat, prout in eodem prefati domini N. Kiczka testamento continentur, a qua donationi taliter sibi facta coram prefato domino officiali et me Mathia notario recessit et eidem renunciavit – – .
71
J. Ry³, Katalog rêkopisów, MS 36 (s. 36-37).
72
Tam¿e, MS 78 (s. 64-65), MS 81 (s. 66-67), MS 87 (s. 69).
73
Tam¿e, MS 80 (s. 66). Jako autor podany b³êdnie Antonii z Butrio; o miejscu powstania
kodeksów J. Ry³, Biblioteka Katedralna w Gnienie (II), s. 245.
74
J. Ry³, Katalog rêkopisów, MS 79 (s. 65-66).
75
Tam¿e, MS 83 (s. 67), MS 180 (s. 110-111).
76
By³o to zapewne wielkie folio (arkusz raz z³amany tworzy sk³adkê o dwóch kartach, tzw.
folio – 2o) o wymiarach arkusza ok. 61,5 x 44,5 cm, zob. Encyklopedia wiedzy o ksi¹¿ce, red.
A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wroc³aw  Warszawa  Kraków 1971, has³a: Format bibliograficzny; Format ksi¹¿ki; Format papieru, kol. 722-726, kol. 723: Format ksiêgi rêkopimiennej oznaczano nazwami: in maiori, in mediocri, in minori forma, kol. 724: Najstarsze przekazy o formacie papieru siêgaj¹ koñca XIV w., pochodz¹ z Bolonii i wymieniaj¹ nastêpuj¹ce nazwy
dla arkuszy: imperialle 74 x 50 cm; realle 61,5 x 44,5 cm; mecome 51,5 x 34,5 cm; recute 45 x
31,5 cm.
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cja³y malarskie, ornamentalne, zazwyczaj na pierwszej karcie ksiêgi, oraz liczne
inicja³y kaligraficzne, na przemian czerwone i b³êkitne, sygnalizuj¹ce kolejne
rozdzia³y (MS 78 – 81, 87). Wyró¿nia siê wród nich boloñskie zapewne Speculum iudiciale z pocz¹tku XIV w. z trzema samodzielnymi miniaturami, 162 inicja³ami ornamentalnymi i licznymi inicja³ami kaligraficznymi, czerwonymi i b³êkitnymi. Niezachowany formularz Tomasza z Kapui zosta³ opisany jako kodeks
o piêknej i ozdobnej formie (de pulcris et ornatis formis).
Legat i towarzysz¹ce mu przepisy wiadcz¹ o wysokiej kulturze intelektualnej i ksi¹¿kowej, sporej wra¿liwoci artystycznej i zdecydowanej woli zabezpieczenia cennego ksiêgozbioru dla przysz³ych czytelników – w³aciciela biblioteki, znakomitego prawnika, bibliofila, wychowanego u boku biskupa Andrzeja
£askarzyca, cz³owieka o wielkich walorach umys³u i ducha77. Wpisany do ksiêgi
kapitulnej fragment ostatniej woli Miko³aja Kickiego szczêliwie ocala³ i pozwala poznaæ stosunek w³aciciela do zgromadzonej kolekcji.

SUMMARY
The article presents the book bequest of the archdeacon of Gniezno Miko³aj Kicki (died in
1429) for the chapter library in Gniezno, registered in the chapter book under the date 30 April
1435. Emphasis is placed on the uniqueness of this bequest in the 1st half of the 15th century  due
to the number of the given legal codes, careful selection of titles and the artistic value of each
volume. A brief biography of the owner of the collection is presented: he was the doctor of canon
law (Padua 1419), vicar-general of the bishop of Poznañ Andrzej £askarzyc (1422-1426), the
administrator of the diocese of Poznañ (1426-1428) and one of the most eminent prelates of the
Gniezno chapter. It examines also his relationship with the above mentioned bishop, and his impact
on his friend: dean of the Gniezno chapter Jasiek of Czechel, who formed his collection of books
on the model of Miko³aj. The contents of the bequest are discussed, emphasizing the importance
of each title in the history of canon law. Miko³aj Kicki bequeathed 27 volumes of Bologna and Paris
canon law professors: 16 volumes to the chapter library, 11 (and 4 works of liberal arts)  to his
nephew Jakub Kicki. The article also presents Miko³ajs recommendations on the books, formulated
in the first person and showing his concern for the collection and his awareness of its scientific and
artistic value. At the end it lists eight codes still preserved in the cathedral library in Gniezno.

Key words:
the cathedral chapter in Gniezno, archdeacon Miko³aj Kicki, book bequest, chapter library,
canon law, intellectual culture
M. Frontczak, Andrzej £askarz z Gos³awic, s. 132; Joannis Dlugossii Vitae episcoporum
Poloniae, w: Joannis Dlugossii Senioris canonici Cracoviensis Opera omnia, t. I, wyd. I. Polkowski, ¯. Pauli, Kraków 1887, s. 508.
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Miko³aj Auerhan  z³otnik poznañski z IV æw. XV wieku i jego oeuvre
Miko³aj Auerhan  A Goldsmith from Poznañ Active in the 4th Quarter of the 15th Century and his Oeuvre

W latach 80. XV wieku z³otnictwo w Wielkopolsce wesz³o w fazê rozkwitu.
wiadczy o tym wiêksza liczba zabytków z tego okresu znanych obecnie, w stosunku do stanu zachowania z poprzednich dziesiêcioleci. G³ównym orodkiem
produkcyjnym regionu by³ Poznañ. (Tadeusz No¿yñski przypuszcza, ¿e z³otnicy
mogli dzia³aæ tu ju¿ w XIV wieku, brak jednak na to konkretnych dowodów1.
Najstarsze ród³a, wymieniaj¹ce z³otników poznañskich, pochodz¹ z 1411 roku
 byli nimi Jan i Lodowig2). O¿ywienie dzia³alnoci poznañskich warsztatów,
przypadaj¹ce na koniec XV stulecia, ma te¿ potwierdzenie we wzrastaj¹cej liczbie rzemielników, choæ tylko nielicznym sporód nich przypisujemy konkretne
realizacje. Do mistrzów takich nale¿¹: Mateusz Russek (zm. 1504)3, Jakub Barth
(zm. 1519)4, Piotr I Gelhor (zm. 1543)5 oraz Miko³aj Auerhan. Z tym ostatnim
1
Badania nad z³otnictwem prowadzone s¹ przez autorkê w ramach przygotowywanej pracy
doktorskiej pt. Gotyckie z³otnictwo w Wielkopolsce, pisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Józefa
Poklewskiego. Praca naukowa finansowana ze rodków na naukê w l. 20062008 jako projekt badawczy.
No¿yñski przypuszcza, ¿e warsztaty z³otnicze w Poznaniu mog³y dzia³aæ na potrzeby dworu
ksi¹¿êcego, który prawdopodobnie przyci¹ga³ rzemielników. Zob. T. No¿yñski, Z³otnictwo poznañskie do koñca XVII wieku, Studia i Materia³y do Dziejów Wielkopolski i Pomorza”, VI: 1960,
z. 1, s. 7.
2
Tam¿e.
3
A. Wasilkowska, Russek Maciej, w: Wielkopolski S³ownik Biograficzny, Warszawa–Poznañ
1981, s. 632-633.
4
Ta¿, Bart Jakub, dz. cyt., s. 38.
5
Ta¿, Gelhor Piotr, dz. cyt., s. 199.
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mistrzem, czynnym w latach 147714986, wi¹zana jest w literaturze przedmiotu
doæ liczna grupa dzie³, pochodz¹cych z ostatnich lat XV wieku. W tym miejscu
nale¿y podkreliæ, ¿e jest to przypadek odosobniony  w dziejach polskiego rzemios³a artystycznego odnotowano niewielu mistrzów, o których istnieniu wspominaj¹ archiwalia i którym jednoczenie mo¿na przypisaæ tak rozbudowane oeuvre.
Metoda atrybucji opiera siê na analizie stylistyczno-formalnej.
Z materia³ów ród³owych wiemy, ¿e Miko³aj Auerhan (Nickel Awerhan) by³
notowany w Poznaniu od 1477 do 1486 roku. Jego dzia³alnoæ na tym terenie
datowaæ mo¿na a¿ do 1498 roku, a to na podstawie inskrypcji na jednym z jego
dzie³. W latach 14831486 czterokrotnie wybrano go starszym cechu z³otników.
By³ dwukrotnie ¿onaty, najpierw z Ma³gorzat¹  wzmiankowan¹ jedynie w 1477
roku, natomiast w roku 1484 o¿eni³ siê prawdopodobnie z Barbar¹. Wiadomo
równie¿, ¿e w 1485 roku kupi³ dom przed Bram¹ Wronieck¹, a w 1488 roku
grunt przy ulicy Tkackiej. W tym samym roku, co zas³uguje na szczególn¹ uwagê, odnotowany zosta³ jako w³aciciel domu przy ulicy Wielkiej  po³o¿onego
obok domów z³otników Macieja Russka oraz Paw³a7. Nabyte nieruchomoci potwierdzaj¹ wysok¹ pozycjê spo³eczn¹ Auerhana w Poznaniu, gdy¿  jak stwierdzi³ Jacek Wiesio³owski  ul. Wielka by³a swoist¹ osi¹ z³otnicz¹ miasta, na której skupia³y siê wszystkie licz¹ce siê warsztaty. Lokalizacja warsztatu w danym
punkcie miasta niew¹tpliwie by³a istotnym wyk³adnikiem statusu spo³ecznego8.
Tylko jedno dzie³o potwierdzone jest w materia³ach archiwalnych jako praca
Auerhana  kielich z W¹growca. Umowê na wykonanie go zawar³ ze z³otnikiem
pleban Pawe³ z W¹growca, skarbnik arcybiskupi w 1490 roku, przekazuj¹c na
ten cel trzy grzywny i pó³szósta skojca srebra oraz dwa z³ote dukaty na poz³ocenie kielicha. Auerhan zobowi¹za³ siê wykonaæ kielich do najbli¿szej Wielkanocy
pod grob¹ pozbawienia go w³asnoci ruchomej i nieruchomej a tak¿e domostwa9. Warto podkreliæ, ¿e wzmianka ta jest wa¿nym dowodem na aktywnoæ
Ta¿, Auerhan Miko³aj, dz. cyt., s. 30-31.
Ta¿. Zapewne datê koñcow¹ dzia³alnoci Auerhana, pocz¹wszy od Chrz¹szczewskiej, wyznaczyli inni autorzy na podstawie najpóniej datowanego inskrypcj¹ kielicha z W¹growca.
8
J. Wiesio³owski, Pozycja spo³eczna rzemios³ artystycznych w redniowiecznym Poznaniu,
Sprawozdania PTPN za rok 1976, nr 94, Poznañ 1978, s. 25. O silnej pozycji Auerhana w Poznaniu wspomina te¿ Korduba, zob. P. Korduba, Nieznany kielich Miko³aja Auerhana w Farze poznañskiej, w: Z³otnicy, „Kronika Miasta Poznania”, Poznañ 2000, s. 43.
9
Umowê zawart¹ miêdzy Miko³ajem Auerhanem a plebanem Paw³em opublikowa³ Kazimierz
Kaczmarczyk cyt. za: K. Kaczmarczyk, Akta Radzieckie Poznañskie, t. II, 1931, s. 215, nr 1519.
„Nicolaus aurifaber de Paulo thezaurario archiepiscopi. Veniens personaliter providus Nicolaus
aurifaber, dictus Awerhan sponte et voluntarie ac per expressum recongnovit se recepisse a honorabili domino Paulo plebano in Wangrowyecz tres mrc. argenti cum sexto dimidio scotto et duos
nobiles aureos, de quibus tribus mrc. argenti et sexto dimidio scoto prefatus Nicolaus aurifaber se
summisit et presentibus submittit prefato domino Paulo, reverendissimi domini archiepiscopi thezaurario, laborare calicem infra hinc et festum Pasche proximum et eundem cum dictis nobilibus
6

7
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tego artysty w okolicach Poznania. Wed³ug literatury przedmiotu omawiany zabytek do roku 1939 mia³ siê znajdowaæ w kociele w W¹growcu, póniej uznano go za zaginiony. Na podstawie analizy porównawczej z pozosta³ymi srebrami
przypisywanymi mistrzowi10, uwa¿am zachowany do dzi w W¹growcu kielich
za to¿samy z tym wykonanym w koñcu XV wieku przez Auerhana, mimo ¿e
pozbawiony jest on nodusa i koronki na koszyczku czary. Przy aktualnym stanie
znajomoci róde³ do dziejów poznañskiego z³otnictwa niemo¿liwe jest archiwalne powi¹zanie z warsztatem Miko³aja Auerhana ¿adnego innego zabytku, poza
kielichem w¹growieckim.
Jednak¿e, w oparciu o analizy porównawcze, w dotychczasowej literaturze
wykreowano pokane oeuvre z³otnika. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e dokonane atrybucje
nie s¹ pozbawione b³êdów, które na obecnym etapie zaawansowania badañ nad
z³otnictwem wielkopolskim trzeba poddaæ rewizji. Julius Kohte jako pierwszy
opublikowa³ pod koniec XIX wieku kielichy z: Dêbna11, dwa kielichy z Krobi12,
z Leszna13, Obrzycka14 i W¹growca15, powiêcaj¹c ka¿demu krótki opis. Nie
wskazywa³ jednak autorstwa tych dzie³, ani nie powi¹za³ ich ze sob¹. Jadwiga
Chrz¹szczewska wydoby³a na wiat³o dzienne i wprowadzi³a do literatury warsztat kierowany przez mistrza Miko³aja, czynnego w latach 14771498. £¹czy³a
z nim kielichy z kocio³ów w: Dêbnie nad Wart¹, Krobi16, Lesznie i W¹growduobus deaurare, prout decet, sub privacione omnium bonorum suorum mobilium et immobilium
et principaliter de curia sua ante portam Summi(!) retro cuprifabrum. Casu, quo negligens fuerit,
extunc quod ipse iam dictus dominus Paulus de eadem se intromittere poterit per se aut suum procuratorem sine omni strepitu iuris, tamquam omni iure conquisita essent, omnibus aliis creditoribus et eorum impeticionibus non obstantibus”. Serdecznie dziêkujê Markowi Janickiemu za przet³umaczenie niniejszej umowy; T. No¿yñski, Z³otnictwo poznañskie do koñca XVII wieku , s. 15.
Wed³ug Kohtego kielich by³ ufundowany przez mieszczanina Paw³a. Zob. J. Kohte, Verzeichnis der
Kunstdenkmäler der Provinz Posen. Die Kunstdenkmäler der Regierungsbezirks Bromberg, t. IV,
Berlin 1897, s. 153.
10
Punktem wyjcia jest praca Jadwigi Chrz¹szczewskiej, która zna³a zapewne z autopsji kielich z W¹growca, jeszcze przed wspominanym w literaturze zaginiêciem, i jako pierwsza stworzy³a oeuvre z³otnika przypisuj¹c mu jeszcze cztery inne kielichy. Zob. J. Chrz¹szczewska, Gotyckie
z³otnictwo kocielne w Wielkopolsce i poznañskie warsztaty z³otnicze, „Sprawozdania z czynnoci
i posiedzeñ PAU, XLIV: 1939, nr 1, s. 23.
11
J. Kohte, Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Posen. Die Kunstdenkmäler der
Landkreise des Regierungsbezirks Posen, t. III, Berlin 1896, s. 297.
12
Tam¿e, s. 251. Kohte b³êdnie odczyta³ datê z inskrypcji fundacyjnej na kielichu sprawionym przez Jakuba z Kominka jako: 1509”(a jest: „1496”). Kielich ufundowany przez Jakuba
z Kominka bêdzie okrelany  kielichem w Krobi I, drugi, bez inskrypcji  kielichem w Krobi II.
13
Tam¿e, s. 215, il. 146 (na prawo).
14
Tam¿e, s. 42.
15
J. Kohte, Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Posen…, t. IV, Berlin 1897, s. 153.
16
Chrz¹szczewska stwierdzi³a, ¿e Auerhan jest mistrzem piêciu kielichów, nastêpnie wymieni³a cztery miejscowoci, z których pochodz¹ zabytki: wynika z tego, ¿e ³¹czy z nim oba kielichy
krobskie.
17
J. Chrz¹szczewska, dz. cyt., s. 23.
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cu17. Te same przedmioty przypisa³a mu Joanna Eckhardt. Zaliczy³a te¿ do kielichów typu auerhanowskiego dzie³o z kocio³a parafialnego w Sobocie18. Jest to
jednak b³êdna identyfikacja pochodzenia, gdy¿ kielich ten pochodzi z Obrzycka,
ale byæ mo¿e w czasie powojennej zawieruchy znajdowa³ siê przez jaki czas
w kociele w Sobocie. Zabytek z Obrzycka reprodukuj¹ w Polskim rzemiole artystycznym wieków rednich Adam Bochnak i Julian Pagaczewski, traktuj¹c go
jako kielich wielkopolski, a miejscowoæ, z której pochodzi, okrelaj¹ jako niewiadom¹19. Prócz tego wspominaj¹ jeszcze kielich z Leszna i tak¿e wi¹¿¹ go ze
rodowiskiem poznañskim. Wymienieni autorzy zwrócili równie¿ uwagê, ¿e oba
zabytki maj¹ w górnej partii stopy plastyczn¹ koronkê, która wskazuje na oddzia³ywanie z³otnictwa Prus Królewskich20.
Eckhardt umieci³a dzia³alnoæ mistrza w latach 14831495 oraz jako pierwsza okreli³a cechy kielichów pochodz¹cych z jego warsztatu. Stwierdzi³a, ¿e
pos³uguj¹ siê tym samym kszta³tem i technik¹ dekoracji oraz schematem zdobniczym rytowanego cyklu figuralnego na czo³ach stopy, wprowadzonym do z³otnictwa poznañskiego przez kielichy z 1414 i 1427 roku oraz ¿e w oparciu
o tradycjê pierwszej po³owy stulecia, utrwalaj¹ siê swoiste cechy poznañskiego
kielicha, które bêd¹ miarodajne dla ca³ego okresu gotyckiego21.
Do wymienionej wy¿ej grupy dzie³ Aleksandra Wasilkowska s³usznie doda³a kielich z Obrzycka. Wspomnia³a równie¿ sygnaturê A, która mia³aby znajdowaæ siê na kielichu, ufundowanym przez Jakuba z Kominka22, co z kolei by³o
identyfikacj¹ b³êdn¹. Autorka zapewne uzna³a jedn¹ z liter na guzie nodusa, tworz¹c¹ napis S. Maria, za znak z³otnika.
Kielichy mistrza Miko³aja s¹ te¿ publikowane w znacz¹cej pracy Johanna
Michaela Fritza na temat pónogotyckich grawerunków na dzie³ach z³otniczych23. Nieco wiêcej miejsca powiêci³ im w monumentalnym opracowaniu
18
J. Eckhardt, Rzemios³o artystyczne do koñca XIX w. Z³otnictwo, w: Dziesiêæ wieków miasta
Poznania, t. III, Poznañ  Warszawa 1956, s. 195; ten¿e, Z³otnictwo poznañskie w dobie Odrodzenia, „Studia Muzealne”, II: 1957, s. 173.
19
A. Bochnak, J. Pagaczewski, Polskie rzemios³o artystyczne wieków rednich, Kraków 1959,
s. 153, il. 112.
20
Tam¿e, s. 153, 154, il. 112.
21
J. Eckhardt, Rzemios³o artystyczne do koñca XIX w , s. 195.
22
A. Wasilkowska, Auerhan Miko³aj, dz. cyt., s. 30-31.
23
J.M. Fritz, Gestochene Bilder. Gravierungen auf Deutschen Goldschmiedearbeiten der
Spätgotik, Köln 1966, s. 334, kat. 159; kat. 404; kat. 569, il. 354; kat. 798. Autor powiêci³ noty
katalogowe kielichom: z Dêbna; z Krobi  fundacji Jakuba z Kominka, z b³êdnie odczytan¹ dat¹
1509(w³aciwa: 1496); z Obrzycka (publikuje jego zdjêcie, miejsce pochodzenia okrela jako
nieznane, stwierdza te¿ wp³ywy pomorskie); z W¹growca. Ten ostatni zabytek znalaz³ tu miejsce
nie ze wzglêdu na wnikliwoæ autora, lecz dziêki odwo³aniu siê jedynie do XIX-wiecznej inwentaryzacji Kohtego (w polskiej literaturze powojennej uznany za zaginiony). Noty s¹ ograniczone
do podania miejsca pochodzenia, datowania, techniki, przedstawieñ na stopie i ewentualnej inskrypcji.
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Goldschmiedekunst der Gotik in Mitteleuropa z 1982 roku, w którym opublikowa³ zdjêcie kielicha z Obrzycka, wskazuj¹c na jego podobieñstwo do kielicha
w Krobi I (wykonanego zapewne przez M. Auerhana) i w Dêbnie. Zwróci³ równie¿ uwagê, ¿e wszystkie te zabytki wykazuj¹ pewne pokrewieñstwo ze z³otnictwem dawnego Pañstwa Zakonnego24. Równie¿ Kinga Szczepkowska-Naliwajek
w dekoracji kielicha z Obrzycka i Krobi I zauwa¿y³a zwi¹zki ze z³otnictwem pruskim. Stwierdzi³a ponadto, ¿e z³otnictwo Prus Królewskich inspirowa³o g³ównie
Wielkopolskê i przywo³a³a poza wspomnianymi kielichami tak¿e zabytek w W¹growcu25.
Z kolei Jan Samek wprowadzi³ mylnie do literatury rzekomy kielich
z Komina jako zwi¹zany z Auerhanem26. W swoich pracach, powiêconych z³otnictwu i rzemios³u w Polsce, autor krótko scharakteryzowa³ tê grupê zabytków.
Zwróci³ uwagê na ich szlachetne i doskonale wywa¿one proporcje, a tak¿e na
stosowan¹ z umiarem dekoracjê  grawerunki figuralne i plastyczn¹ dekoracjê
rolinn¹ oraz nodusy, o¿ywiane czêsto maswerkami i przeroczami. Wed³ug
Samka kielichy auerhanowskie w niczym nie ustêpuj¹ pónogotyckim kielichom
ma³opolskim27.
Czêæ z omawianych zabytków publikowana by³a równie¿ w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce od 1961 do 1998 roku i ka¿dy z nich wi¹zany by³ z mistrzem
Miko³ajem28. Zofia Kurzawa i Andrzej Kusztelski wzbogacili oeuvre artysty o kielich z fary poznañskiej. Piotr Korduba powiêci³ temu dzie³u artyku³, w którym
porówna³ go z dwoma kielichami z Krobi i z kielichem obrzyckim. Wysun¹³ przypuszczenie, ¿e wszystkie pochodz¹ z jednego warsztatu  Miko³aja Auerhana
i datowa³ je na czas pomiêdzy po³ow¹ lat 80. a po³ow¹ lat 90. XV wieku. Kielich
poznañski uzna³ za wyrób najwy¿szej jakoci, o czym ma wiadczyæ wieloæ trudnych technicznie, a¿urowych dekoracji i doskonale dobrane proporcje naczynia.
Wed³ug Korduby jest to nie tylko wybitna praca Auerhana, ale i jeden z najlepszych wyrobów pónogotyckiego z³otnictwa wielkopolskiego29.
J.M. Fritz, Goldschmiedekunst der Gotik in Mitteleuropa, München 1982, kat. 833.
K. Szczepkowska-Naliwajek, Z³otnictwo gotyckie Pomorza Gdañskiego, Ziemi Che³miñskiej
i Warmii, Studia z Historii Sztuki Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, t. XL, Wroc³aw-Warszawa 1987, s. 80, 159, il. 128, 129.
26
J. Samek, Polskie z³otnictwo, Wroc³aw, Warszawa, Kraków, Gdañsk, £ód 1988, s. 72.
27
Tam¿e; J. Samek, Polskie rzemios³o artystyczne. redniowiecze, Warszawa 2000, s. 194196.
28
Kielich z Dêbna: KZSWP, t. V, Woj. poznañskie, z. 5, Pow. jarociñski, red. A. Korudowa,
1969, s. 3, il. 70; I i II kielich z Krobi: KZSWP, t. V, Woj. poznañskie, z. 4, Pow. gostyñski, red.
Z. Bia³³owicz-Krygierowa, 1961, s. 26, il. 136, 138; kielich z fary poznañskiej: KZSWP, t. VII,
seria nowa, cz. II, z. 1, Miasto Poznañ, Kocio³y i klasztory ródmiecia, red. Z. Kurzawa, A. Kusztelski, 1998, s. 27, il. 552; kielich z Obrzycka: KZSWP, t. V, Woj. poznañskie, z. 23, Pow. szamotulski, red. R. i T. Juraszowie, T. Ruszczyñska i A. S³awska, 1966, s. 11, il. 138.
29
P. Korduba, dz. cyt., s. 43-48. Podobnie datuj¹ go na koniec XV wieku i ³¹cz¹ z Auerhanem Kurzawa i Pudelska. Zob. Z. Kurzawa, A. Pudelska, Skarby kocio³ów Poznania, Wystawa
24
25
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Tak¿e kielich z Krobi z 1496 roku doczeka³ siê bardziej szczegó³owego opracowania przez Renatê Sobczak-Jaskulsk¹ i Zygmunta Dolczewskiego. Autorzy
uwagê powiêcili g³ównie osobie Jakuba z Kominka. Zinterpretowali intencje fundatora, który poprzez uczyniony dar pragn¹³ zapewniæ sobie i rodzicom wieczne
zbawienie. Zwrócili te¿ uwagê na w¹tek chrystologiczny, mariologiczny oraz ideê
wstawiennictwa wiêtych, bêd¹ce wiadectwem pobo¿noci Jakuba. Podkrelili
tak¿e, ¿e sama fundacja do kocio³a krobskiego nie by³a przypadkowa, gdy¿ wynika³a z kultu dla patrona parafii w. Miko³aja (patrona jego ojca i notariuszy). Co
do autorstwa, zwi¹zali kielich z warsztatem Miko³aja Auerhana30.
Wielu innych autorów publikowa³o wspomniane kielichy, powtarzaj¹c atrybucje g³ównie za Chrz¹szczewsk¹ czy Eckhardt. Pozycje te w zasadzie nie wnosz¹ nic nowego do badañ nad sylwetk¹ poznañskiego z³otnika31. Dzia³alnoæ
Auerhana jest zaledwie wspominana w opracowaniach przekrojowych powiêconych sztuce w Wielkopolsce32 czy w Poznaniu33. Przytoczone wzmianki i opracowania wskazuj¹ na zainteresowanie dzie³ami mistrza Miko³aja, jednak ¿aden
z badaczy nie podejmuje siê g³êbszej analizy twórczoci tego artysty, która do
tej pory nie doczeka³a siê monografii. Przypomnijmy, ¿e Miko³aj Auerhan nale¿y do czo³owych mistrzów poznañskich i jego dzia³alnoæ ma znaczenie dla ca³ego pejza¿u artystycznego z³otnictwa pónogotyckiego w Wielkopolsce.
Powy¿sze ustalenia pozwalaj¹ wskazaæ grupê dzie³ wi¹zanych z Miko³ajem
Auerhanem, któr¹ tworzy siedem kielichów mszalnych: w kociele w Dêbnie nad
Wart¹ fundacji Ambro¿ego Pampowskiego z 1498 roku34 (il. 1); w kociele
zorganizowana przez Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu w dniach 24 czerwca  30 wrzenia
2003, red. Z. Kurzawa, A. Pudelska, kat. 7, s. 13.
30
Z. Dolczewski, R. Sobczak-Jaskulska, has³o w: Ornamenta Ecclesiae Poloniae, Skarby sztuki sakralnej wiek X-XVIII, Katalog wystawy, Zamek Królewski w Warszawie 15 maja – 8 sierpnia
1999, red. P. Mrozowski, A. Badach, kat. XXXIX; Z. Dolczewski, R. Sobczak-Jaskulska, Kielich
z Krobi fundacji Jakuba Miko³aja z Kominka, w: Z³otnicy, dz. cyt., Poznañ 2000, s. 49-51.
31
A. Bochnak, K. Buczkowski, Rzemios³o artystyczne w Polsce, Warszawa 1971, s. 19; autorzy wspominaj¹ kielich z Leszna i koronkê z lilii w górnej partii stopy, która jest przejawem wp³ywu z³otnictwa Prus Królewskich; L. Wetesko, Maior Polonia Sacra, Sztuka sakralna w redniowiecznej Wielkopolsce, Historia pewnych tematów, Katalog wystawy, Gniezno 1997, kat. kat. B.
54; kat. nr B 55, il. 34; kat. nr B 57; kat. B. 57 [58]; M. Gradowski, M. Pielas, Katalog z³otnictwa
w zbiorze dokumentacji specjalistycznej Krajowego Orodka Badañ i Dokumentacji Zabytków
w Warszawie, kat. 91/1; 258/1, il. 76; kat. 258/2; kat. 375/3; kat. 645/2. W dwóch ostatnich pozycjach opublikowane s¹ krótkie noty katalogowe.
32
A. Kar³owska-Kamzowa, Z. Bia³³owicz-Krygierowa, Rzemios³o artystyczne. Sztuka gotycka, w: Dzieje Wielkopolski do roku 1793, t. I, Poznañ 1969, s. 444.
33
A. Kar³owska-Kamzowa, Sztuka gotycka w Poznaniu, Sztuki plastyczne (pónogotyckie),
w: Dzieje Poznania do roku 1793, t. I, red. J. Topolski, Warszawa-Poznañ 1988, s. 391.
34
Kielich w kociele par. pw. Wniebowziêcia N. P. Marii w Dêbnie wykonany jest ze z³oconego srebra, wysokoæ 21,5 cm; rednica stopy 14,3 cm; rednica czary 10,5 cm. Na spodzie, na
brzegu stopy wyryta data 1498 i nowy napis Parafia Dêbno n. Wart¹. Uto¿samienie Ambro¿ego
Papowskiego z fundacj¹ kielicha dla kocio³a w Dêbnie zawdziêczamy Joannie Eckhardt, a okre-
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1. Kielich, koció³ par. w Dêbnie nad Wart¹,
1498 r., fot. M. Janiszewska

2. Kielich I, koció³ par. w Krobi, 1496 r.,
fot. M. Janiszewska

3. Kielich II koció³ par. w Krobi, przed 1500 r.,
fot. M. Janiszewska

4. Kielich, koció³ w. Jana w Lesznie,
przed 1500 r., fot. wg J. Kohte, fragment
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w Krobi, z 1496 roku, ufundowany przez Jakuba z Kominka35 (il. 2); drugi kielich w tym¿e kociele36 (il. 3); kielich z kocio³a w. Jana w Lesznie, obecnie zaginiony37 (il. 4); kielich w kociele w Obrzycku38 (il. 5); kielich w farze poznañskiej39 (il. 6); wreszcie kielich w kociele w W¹growcu z 1496 roku40, sprawiony
lenie jego herbu (Poronia) Jackowi Wiesio³owskiemu zob. J. Eckhardt, Rzemios³o artystyczne do
koñca XIX w…, s. 195; J. Wiesio³owski, Pampowski Ambro¿y, Wielkopolski S³ownik Biograficzny,
dz. cyt., s. 551-552. Zob. J. Wiesio³owski, Ambro¿y Pampowski  starosta Jagiellonów, Z dziejów
awansu spo³ecznego na prze³omie redniowiecza i odrodzenia, Wroc³aw, Warszawa, Kraków,
Gdañsk 1976, s. 146, 150-155.
35
Kielich I w kociele par. pw. w. Miko³aja w Krobi wykonany jest ze z³oconego srebra,
wysokoæ 20,7 cm; rednica stopy 13,7 cm; rednica czary 10,4 cm. Na czarze ryta inskrypcja pisana kapita³¹ „ISTE CALIX (com)P(ar)AT(us) E(st) P(er) JACOBV(m) DE COZMINEK P(ro)
SVA(m) PARE(n)TV(m)Q(ue) SVOR(um) A(e)T(e)R(ne) SALVE 1496”. Na spodzie stopy nowy
napis „Krobia”.
36
Kielich II w kociele par. pw. w. Miko³aja w Krobi wykonany jest ze z³oconego srebra,
wysokoæ 19,7 cm; rednica stopy 13,5 cm; rednica czary 10,1 cm. Na spodzie stopy nowy napis
Krobia.
37
Kielich pochodzi³ z kocio³a Braci Czeskich pw. w. Jana w Lesznie, wykonany by³ ze z³oconego srebra, wysokoæ 20,5 cm (za: Kohte). W czasie II wojny wiatowej Niemcy wywieli
z Leszna do Herrnhut oprócz archiwaliów i biblioteki równie¿ najcenniejsze zabytki z kocio³a w.
Jana. Zbiory te powróci³y do Polski w 1962 roku na mocy umów rewindykacyjnych miêdzy Polsk¹
a NRD. Niestety, kielich Auerhana nie powróci³. Wed³ug Aleksandry Wasilkowskiej kielich by³
przechowywany w Muzeum Okrêgowym w Lesznie. Obecnie najstarszy kielich przechowywany
w tamtejszym Muzeum pochodzi z roku 1564. zob. J. liziñski, Powrót Jana Amosa Komeñskiego
do Polski, „Polsko-czeskie sympozjum komeniologów”, Leszno 1979, s. 111; A. Wasilkowska,
1981, dz. cyt., s. 30; K. Szymañska, ród³a i materia³y do dziejów braci czeskich w zbiorach Muzeum Okrêgowego w Lesznie, „Biblioteka” 9 (18): 2005, s. 166, 168. Jedyna znana mi fotografia
tego kielicha znajduje siê w inwentaryzacji J. Kohte, Verzeichnis der Kunstdenkmäler…, t. III,
Berlin 1896, s. 215, il. 146, na prawo. Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na za³o¿yæ, ¿e omawiany kielich by³ ufundowany do gotyckiego kocio³a w. Miko³aja w Lesznie, który w koñcu XVI
wieku Leszczyñscy przekazali Braciom Czeskim. Byæ mo¿e Bracia Czescy przenosz¹c siê do nowo
wybudowanego kocio³a w. Jana, zabrali ze sob¹ czêæ wyposa¿enia z gotyckiej wi¹tyni. Serdecznie dziêkujê Ma³gorzacie Gniazdowskiej za uwagê dotycz¹c¹ pierwotnego pochodzenia kielicha z Leszna oraz wskazanie literatury. Zob. J. £ukaszewicz, Krótki opis historyczny kocio³ów ,
Poznañ 1859, t. 2, s. 291-292.
38
Kielich w kociele pw. w. Piotra i w. Paw³a w Obrzycku jest wykonany ze z³oconego srebra, wysokoæ 22,8 cm; rednica stopy 15,1 cm; rednica czary 11,3 cm. Na spodzie stopy nowy
napis Parafia Obrzycko.
39
Kielich w kolegiacie farnej pw. w. Stanis³awa bpa w Poznaniu wykonany jest ze z³oconego srebra, wysokoæ 19 cm; rednica stopy 14 cm; rednica czary 10 cm. Nie wiadomo kiedy znalaz³ siê w farze i czy w ogóle pochodzi z tego kocio³a. W 1882 roku by³ restaurowany. Wed³ug
Zofii Kurzawy i Andrzeja Kusztelskiego byæ mo¿e pochodzi z dawnej kolegiaty farnej pw. w.
Marii Magdaleny. zob. KZSWP, t. VII, cz. II, 1 (seria nowa), 1998, dz. cyt., s. 27. Serdecznie dziêkujê Micha³owi B³aszczyñskiemu za udostêpnienie fotografii z grawerunkami na stopie kielicha
poznañskiego.
40
Kielich w kociele w. Jakuba w W¹growcu wykonany jest ze z³oconego srebra, wysokoæ
19,5 cm; rednica stopy 13,5 cm; rednica czary 10,2 cm. Talerzyk stopy obiega inskrypcja: „(*) ..
JESVS(?) */ ERAT * (OPIFEX )* O CON/DITOR * ORBIS * PRESBI/TERI * SVMMAS * OR-
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5. Kielich, koció³ par. w Obrzycku,
przed 1500 r., fot. M. Janiszewska

6. Kielich, koció³ farny w Poznaniu,
przed 1500 r., fot. M. Janiszewska

7. Kielich, koció³ par. w W¹growcu, 1496 r.,
fot. M. Janiszewska

8. Kielich, nieznany koció³ w powiecie
¿niñskim, przed 1500 r., fot. Kappel
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przez tamtejszego proboszcza Paw³a41 (il. 7). Wydaje siê s³usznym, aby czas powstania dzie³ wi¹zanych z Aurhanem, nie datowanych inskrypcj¹ okrelaæ do
koñca XV wieku, gdy¿ na podstawie dotychczasowych ustaleñ wiemy, ¿e mistrz
by³ czynny do 1498 roku. Do grupy dzie³ mistrza Auerhana lub te¿ jego najbli¿szego krêgu nale¿y jeszcze dodaæ kielich obecnie zaginiony, a znajduj¹cy siê
niegdy na terenie powiatu ¿niñskiego (il. 8) (nie znamy dok³adnego miejsca
pochodzenia zabytku, bêdziemy go okrelaæ jako kielich ze ¯nina)42.
Wymienione kielichy wykazuj¹ bliskie podobieñstwa w zakresie formy, techniki, proporcji i szczegó³ów dekoracji. Wykonane s¹ ze z³oconego srebra, repusowane, grawerowane, z elementami odlewanymi, kutymi i z kameryzacj¹43, na
kielichu w Dêbnie pojawia siê równie¿ emalia ¿³obkowa44. Stopy kielichów omawianej grupy s¹ doæ wysokie (wysokoæ stopy równa jest mniej wiêcej wysokoci czary), maj¹ szeciolistny obrys i spoczywaj¹ na wydatnym talerzyku, oddzielonym pere³kowanym sznureczkiem od coko³u, zdobionego sztancowanym
(Dêbno, Krobie I i II, Leszno, W¹growiec, ¯nin) lub rytym (Obrzycko, Poznañ)
laskowaniem. Pola stopy w miejscu ich styku rozdzielone s¹ pere³kowaniem,
a ich pó³koliste zamkniêcie otacza plastyczny profil. Jedynie na kielichu
w Obrzycku u¿yty zosta³ skrêcony, pere³kowany sznureczek, okalaj¹cy ca³kowiGIA/ * SACRA * CVIVS * PAVLVS/ * ANO * SALVTIS * 1*4*9*6*/”. Serdecznie dziêkujê
Markowi Janickiemu za sczytanie niniejszej inskrypcji; Na spodzie stopy nowy napis W¹growiec
 Fara”. W po³owie wysokoci czarê obiega majusku³owy napis: SANGWIS VERE EST PRO
KARO MEA VERE EST CIBUS”.
41
T. No¿yñski, Z³otnictwo poznañskie , s. 15.
42
Informacje i fotografia pochodz¹ z karty inwentaryzacyjnej, znajduj¹cej siê w Muzeum
Narodowym w Poznaniu, opracowanej przez Joannê Eckhardt. Na jej podstawie wiadomo, ¿e
w 1943 roku kielich by³ sk³adowany w Muzeum Wielkopolskim w Poznaniu, zaw³aszczonym przez
okupanta. Pod koniec 1944 roku zabytki z³otnictwa, przechowywane w nowo utworzonym Kaiser
Friedrich Musem Posen, wywieziono w g³¹b Rzeszy. Mo¿emy przypuszczaæ, ¿e ten los spotka³
omawiany tu kielich. Prawdopodobnie nie powróci³ on do Polski z dzie³ami odzyskanymi w 1946
roku, a zwróconymi Kocio³owi katolickiemu po 1956 roku. Zob. T. £uczak, Wojenne straty dzie³
sztuki Kocio³a katolickiego w Wielkopolsce, „Ochrona Zabytków”, nr 1/2 2004, s. 119-120; Karta
inwentaryzacyjna, Muzeum Narodowe w Poznaniu, oprac. J. Eckhardt, 1958, nr inw. KFM. 816.
11/816, fot. Kappel 1943. Pozosta³e informacje: wys. 22 cm, kielich srebrny, z³ocony, trybowany;
szko³a poznañska; 1. æw. XVI w.; Joanna Eckhardt równie¿ zamieci³a nastêpuj¹c¹ uwagê: Porównaj kielich gotycki z pierwszej æw. XVI w. z miejscowoci nieznanej nr 6/19. Rewindykacja
Zbiory Pañstwowe Wawel. Dzi wiemy, ¿e jest to kielich z Obrzycka, zwrócony do tego¿ kocio³a
parafialnego. Serdecznie dziêkujê Renacie Sobczak-Jaskulskiej za ¿yczliw¹ pomoc, a szczególnie
za udostêpnienie dokumentacji i weryfikowanie informacji dotycz¹cych kielicha. Warto zwróciæ
uwagê, ¿e na polu stopy przytwierdzony jest nowszy medalion w formie wielolicia, równie¿ sama
czara kielicha wydaje siê byæ wtórna.
43
Kameryzacja obecnie zachowana jest tylko na nodusie kielicha z Obrzycka i kielichach
z Krobi.
44
Jedno z pól stopy kielicha w Dêbnie zdobi przedstawienie wykonane technik¹ emalii ¿³obkowej: Maria z Dzieci¹tkiem, a ni¿ej herb Poronia w tarczy herbowej zwieñczonej klejnotem z labrami w postaci lici.
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cie ka¿de pole stopy. W dwóch kielichach Auerhana pojawia siê krzy¿, przytwierdzony do jednego z pól stopy. W II kielichu z Krobi jest on p³aski, w kielichu poznañskim  rozbudowany do plastycznej grupy Ukrzy¿owania. Motyw ten
ma metrykê pomorsk¹45.
Pocz¹wszy od grupy dzie³ wi¹zanych z mistrzem Auerhanem w z³otnictwie
poznañskim pojawia siê plastyczna koronka, umieszczana w górnej partii stopy
kielichów. Jest to element przejêty ze z³otnictwa dawnych Prus Królewskich, na
co zwrócili ju¿ uwagê wczeniejsi autorzy46. Koronka ta stanowi jedn¹ z g³ównych cech pruskich kielichów, w których wystêpuje w dwóch wariantach  drobnych lub du¿ych, p³askich lici zakrywaj¹cych prawie ca³¹ górn¹ partiê stopy47.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e w kielichach wielkopolskich rzadziej wystêpuje koronka o drobnych formach, czêciej pojawia siê koronka nieco wy¿sza i bardziej
plastyczna. Uk³ad jej lici jest symetryczny, jednak nie jest ona tak wysoka, p³aska i zgeometryzowana, jak w dzie³ach pomorskich. Joanna Eckhardt zauwa¿y³a, ¿e prawie wszystkie kielichy z tamtego czasu maj¹ charakterystyczny motyw akcentuj¹cy zakoñczenie stopy pod trzonem w formie obrêczy z a¿urow¹
koronk¹, na³o¿on¹ w miejscu spojenia stopy z trzonem”48. Nie mo¿na do koñca
zgodziæ siê z t¹ uwag¹. Owszem zdobienie takie pojawia siê, jednak dotyczy ono
tylko oko³o czterdziestu procent z zachowanej produkcji. Autorka stwierdzi³a
tak¿e, ¿e element ten jest jakby zdrobnia³ym wêz³em w kszta³cie koron, które
wystêpuj¹ w z³otnictwie poznañskim. Wspomniana obrêcz z koronki stanowi,
wed³ug Eckhardt, odpowiednik koszyczka na czarze kielicha, równie¿ zakoñczonego koronk¹49. Ten ostatni element nie jest jednak zawsze konsekwentnie wprowadzany. Musimy te¿ rozró¿niæ plastyczn¹ koronkê, wieñcz¹c¹ górn¹ partiê stopy, która wystêpuje w kilkunastu srebrach, pocz¹wszy od twórczoci Auerhana50,
Zob. A. Bochnak, J. Pagaczewski, dz. cyt., s. 149.
Pierwsi zwrócili na to uwagê A. Bochnak, J. Pagaczewski 1959, dz. cyt., s. 154.
47
Po raz pierwszy wyst¹pi³a w kielichu z kocio³a Mariackiego w Gdañsku z 1426 roku. Zob.
K. Szczepkowska-Naliwajek, Z³otnictwo gotyckie Pomorza , s. 76, kat. 55.
48
J. Eckhardt, Z³otnictwo poznañskie w dobie Odrodzenia , s. 173.
49
Zob. J. Eckhardt, tam¿e, s. 173-174.
50
Plastyczna koronka z lici pojawia siê na nastêpuj¹cych kielichach: kielich w kociele par.
w Godziesze, zob. KZSWP, t. V, Woj. poznañskie, z. 6, Pow. kaliski, red. T. Ruszczyñska, A. S³awska, Z. Winiarz, 1960, s. 7, il. 152; kielich w kociele par. w Kramsku, zob. KZSWP, t. V, Woj.
poznañskie, z. 8, Pow. kolski, red. J. Rutkowska, 1968, s. 12, il. 75; kielich w kociele par. w Maniewie, zob. KZSWP, t. V, Woj. poznañskie, z. 15, Pow. obornicki, red. I. Galicka, I. Kaczorowska,
H. Sygietyñska, 1965, s. 4, il. 64; kielich w kociele katedralnym w. Jana Ewangelisty i w. Donata w Mini, przez Fritza s³usznie uznany za wyrób poznañski, zob. J.M. Fritz, Das evangelische
Abendmahlsgerät in Deutschland. Vom Mittelalter bis zum Ende des Alten Reiches, Leipzig 2004,
kat. 24, il. 58; kielich niegdy znajduj¹cy siê w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu, obecnie
zaginiony, pochodzenie nieznane, zdjêcie niepublikowane, zob. M. Gradowski, M. Pielas, dz. cyt.,
kat. 456/9; kielich w kociele par. w remie, zob. KZSWP, t. V, z. 25, s. 48, il. 104; kielich w kociele poklasztornym w Trzemesznie, obecnie zaginiony, zob. A. Bochnak, J. Pagaczewski, dz. cyt.,
45
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i plastyczne piercienie z wimperg, zdobi¹ce inne okazy z Wielkopolski51. To
w³anie owe piercienie wydaj¹ siê byæ odpowiednikiem koronowych nodusów52.
Piercieñ utworzony z plastycznych wimperg wyst¹pi³ po raz pierwszy na kielichu fundacji Barbary Cheofaminy de Lacia z 1486 we Wschowie53. Nale¿y podkreliæ, ¿e wszystkie omówione formy zdobnicze pojawi³y siê w ostatnim dwudziestoleciu XV wieku54 i stanowi³y czêæ tendencji o wiêkszym zakresie,
obejmuj¹cej ca³e z³otnictwo sakralne w Wielkopolsce. Nurt lokalny, który przybra³ wówczas na sile, ma potwierdzenie nie tylko w iloci zjawisk, ale i w iloci
zachowanych przedmiotów55.
s. 154, il. 114; kielich z Wa³kowa, niegdy znajduj¹cy siê w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu, w 1981 roku skradziony z Muzeum (informacjê tê zawdziêczam Micha³owi B³aszczyñskiemu,
któremu serdecznie dziêkujê) zdjêcia niepublikowane, zob. M. Gradowski, M. Pielas, dz. cyt., kat.
456/10; kielich z kocio³a we W³oszakowicach z 1542 r. zob. KZSWP, t. V, Woj. poznañskie, z. 12,
Pow. leszczyñski, red. R. i T. Juraszowie, T. Ruszczyñska, A. S³awska, 1975, s. 101, il. 295; kielich
w kociele w Wysocku Wielkim, obecnie zaginiony, zob. A. Bochnak, J. Pagaczewski, dz. cyt.,
s. 154, il. 115.
51
Plastyczny piercieñ z wimperg wystêpuje na kielichu w Chrzypsku Wielkim, zob. J. Kohte, Verzeichnis der Kunstdenkmäler…, t. III, Berlin 1896, s. 80, zdjêcie niepublikowane; w KZSWP,
publikowany tylko drugi kielich gotycki z tego kocio³a z dat¹ 1509 zob. KZSWP, t. V, Woj. poznañskie, z. 13, Pow. miêdzychodzki, red. T. Ruszczyñska, A. S³awska, 1968, s. 2, il. 91; kielichu
w kociele par. w Dusznikach, obecnie zaginiony, zob. KZSWP, t. V, z. 23, 4, il. 139; kielichu w kociele par. w Krerowie, zdjêcie niepublikowane, piercieñ z wimperg obecnie znajduje siê
pod czar¹ kielicha, zapewne zosta³ le z³o¿ony podczas konserwacji, zob. Samek, Polskie rzemios³o , s. 191-192; kielichu w kolegiacie w Pu³tusku z 1499 r., zob. K. Szczepkowska-Naliwajek,
Skarbce katedry p³ockiej i kolegiaty pu³tuskiej. Uwagi o kilku zabytkach z³otnictwa redniowiecznego, w: Dziedzictwo kulturowe Mazowsza, Sztuka, literatura, muzyka, historia, red. Marian So³tysiak, Andrzej Stawarz, t. II, Warszawa 2002, s. 73, il. 10; kielichu Marcina Osztreka z katedry w.
Jana w Warszawie, ob. Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie, zob. G. Regulska, has³o w: Ornamenta Ecclesiae Poloniae, kat. XLI; kielichu w kociele par. w Wielichowie, zob. KZSWP. t. V,
Woj. poznañskie, z. 10, Pow. kociañski, red. T. Ruszczyñska, A. S³awska, P. Skubiszewski, 1980,
s. 111, il. 399.
52
Liczne przyk³ady nodusów koronowych w z³otnictwie wielkopolskim cytowane s¹
w: M. Janiszewska, Pónogotycki krzy¿ relikwiarzowy opata Jana Wronowskiego z kocio³a poklasztornego w Trzemesznie, w: Visibilia et invisibilia w sztuce redniowiecza, Ksiêga powiêcona
pamiêci Profesor Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek, red. A. Badach, M. Janiszewska, M. Tarkowska, Warszawa 2009, s. 463-464.
53
Kielich znajduje siê w kociele w. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika we Wschowie, pochodzi z 1486 r., zob. A. Bochnak, J. Pagaczewski, dz. cyt., s. 149, il. 110. Srebro, z³ocenie, kucie,
repusowanie, grawerowanie, odlewanie, wys. 23, 2 cm, rednica stopy 14, 8 cm, rednica czary 11,
6 cm. Na czarze wygrawerowana inskrypcja: „hoc opus fecit freri Barbara cheophamina de lacia
hic sepvlta Anno 1486”.
54
Wród zachowanych i datowanych zabytków ze wspomnianymi elementami mamy: kielich
z piercieniem z wimperg w górnej partii stopy we Wschowie z 1486 r.; kielich z koronk¹ w górnej
partii stopy w Krobi z 1496 r.; krzy¿ relikwiarzowy z nodusem koronowym z Trzemeszna z 1491 r.
55
Innym przyk³adem charakteryzuj¹cym lokaln¹ twórczoæ s¹ np. omiolistne lub omiodzielne stopy w monstrancjach, krzy¿ach relikwiarzowych i równie¿ w kielichach, czy dekoracja w formie repusowanych pukli, która pojawia siê g³ównie na stopach monstrancji i krzy¿y, zob. M. Janiszewska, dz. cyt., s. 463.
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Partia trzonu z nodusem jest najni¿sz¹ z trzech g³ównych czêci w omawianych kielichach. Szecioboczny trzon zdobiony jest biforialnymi, a¿urowymi oknami56 i oddzielony od stopy szeciobocznym p³askim talerzykiem. Kolumienki ujmuj¹ce naro¿a trzonu s¹ motywem, który pojawi³ siê wczeniej, bo ju¿ w drugiej
po³owie XV wieku na terenie Pomorza57 i zaadaptowany zosta³ nie tylko w z³otnictwie w Wielkopolsce. Element ten mia³ znaczenie wy³¹cznie dekoracyjne.
W poznañskich warsztatach z³otniczych z krêgu Auerhana wykszta³ci³ siê
charakterystyczny typ nodusa, którego wyró¿niaj¹c¹ cech¹ jest a¿urowa i dekoracyjna struktura. Wêz³y maj¹ kszta³t doæ mocno sp³aszczonej kuli, od wierzchu i spodu zdobionej p³atkami, które wype³niaj¹ a¿urowe maswerki czy motywy a¿urowego, wiruj¹cego, rybiego pêcherza58. Dodatkowo nodus dekoruj¹
wydatne, szecioboczne guzy, które wystêpuj¹ w dwóch wariantach: jako guzy
o profilowanych bokach i czo³ach zdobionych grawerowanymi literami na zmatowionym tle, które tworz¹ imiê Maria (Dêbno, Krobia I) czy rozetkami (Krobia II, Leszno?) lub jako guzy o oryginalnej strukturze, z bokami zdobionymi
plastyczn¹ wici¹ rolinn¹, o czo³ach wype³nionych ozdobnymi, plastycznymi
i bogato skomponowanymi rozetkami z wici (il. 9) (Obrzycko, Poznañ, ¯nin)59.
Miêdzy rombami znajduj¹ siê kamienie jubilerskie oprawione w prostsze formy
(Krobia I) lub w kwiaty o skrêconych p³atkach (Leszno, Krobia II, Obrzycko)60.
W omawianych kielichach znamienne s¹ owe a¿urowe guzy, z³o¿one z plastycznej wici rolinnej. Moim zdaniem ten typ wêz³ów wykszta³ci³ siê w pracowni
Auerhana i jest jego indywidualnym rozwi¹zaniem. W takiej wersji pojawiaj¹ siê
jeszcze w grupie tzw. kielichów poauerhanowskich: kielichu z kocio³a parafialnego w Dusznikach z oko³o 1500 roku, kielichu w Kosztowie z 1. æw. XVI wieku61, kielichu w kolegiacie pu³tuskiej z 1499 roku, kielichu z pocz¹tku XVI
wieku z kocio³a w Pyzdrach (obecnie Victoria and Albert Museum62); kielichu
Czêsto a¿urowe okna przes³oniête s¹ przez wewnêtrzny trzpieñ konstrukcyjny.
K. Szczepkowska-Naliwajek, Z³otnictwo gotyckie Pomorza , s. 84.
58
Póniej w kielichach wielkopolskich te¿ przewa¿a forma nodusa w kszta³cie sp³aszczonej
kuli, architektoniczne wêz³y pojawiaj¹ siê wyj¹tkowo, np.: nodus w kszta³cie kapliczki ma kielich:
w kociele w Wieluniu z koñca XV wieku, zob. J. Samek, Polskie rzemios³o , s. 189-190, il. 135;
z kocio³a w Skoraszewicach z ok. 1500 roku, obecnie w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu,
zob. Wetesko, dz. cyt., kat. 53; kielich z kocio³a w Witkowie 1561 roku, zob. Wetesko, dz. cyt.,
kat. 56.
59
S¹ to a¿urowe formy. Gdy przewity nie s¹ widoczne to a¿ur na³o¿ony jest na szkielet
konstrukcyjny.
60
Na nodusie kielicha w Dêbnie i w Poznaniu brakuje plastycznych rozetek, w których
umieszczone by³y kamienie jubilerskie w oprawach, po których pozosta³y puste otwory, a na kielichu ¿niñskim nie by³o tego elementu zdobniczego.
61
Zob. KZSWP, t. XI, Woj. bydgoskie, z. 15, Pow. wiecki, red. T. Chrzanowski, T. ¯urkowska, 1970, s. 15, il. 101, 114.
62
Nr inw. 1437-1882, zob. J.M. Fritz, Goldschmiedekunst der Gotik , kat. 833. Równie¿:
http://collections.vam.ac.uk/item/O376990/object/
56
57
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Marcina Osztreka z katedry warszawskiej z pocz¹tku XVI wieku, kielichu z nieznanej miejscowoci, z pocz¹tku XVI stulecia63.
Czary kielichów Auerhana s¹ wysokie, rozszerzaj¹ siê ku górze, za od do³u
s¹ zaokr¹glone i ujête w doæ wysoki koszyczek, który wraz z wieñcz¹c¹ je koronk¹ siêga do oko³o po³owy wysokoci czary. Sam koszyczek zdobiony jest w dwojaki sposób  rytowan¹ promienist¹ glori¹ (Krobia II, Leszno, Obrzycko) lub plastyczn¹ wici¹ rolinn¹ (Dêbno, Krobia I, Poznañ, W¹growiec, ¯nin)64. W ostatnim
przypadku koszyczki zbudowane s¹ z powtarzaj¹cego siê motywu wici ulistnionej
na zakoñczeniu ka¿dego pêdu, wyrastaj¹cej jakby ze spodu czary, w uk³adzie promienistym (il. 10). Ka¿da z ga³¹zek pnie siê ku górze prosto, a z jej boku wyrastaj¹ pojedyncze zwoje, zawiniête pó³kolicie pod spód, dziêki czemu s¹siednie witki
tworz¹ antytetyczne, sercowate uk³ady. S¹ to wyj¹tkowe kompozycje, cechuj¹ce
zabytki pochodz¹ce z poznañskiego warsztatu mistrza Miko³aja.
Problem plastycznych koszyczków, które s¹ elementem wyró¿niaj¹cym miejscow¹ produkcjê z³otnicz¹, nie by³ do tej pory eksponowany w literaturze65.
Z wyj¹tkiem koszyczków w piêciu kielichach mistrza Miko³aja, wszystkie inne
wielkopolskie srebra z omawianym motywem zdobniczym stanowi¹ niepowtarzalne rozwi¹zania i s¹ wiadectwem kunsztu miejscowych pracowni. Po raz
pierwszy plastyczny koszyczek pojawi³ siê we wspominanym ju¿ kielichu ze
Wschowy z 1486 roku, gdzie zastosowano rozwi¹zanie dwustrefowe (plastyczna
gloria promienista i pas wici rolinnej) a ca³oæ zwieñczono wysok¹, gêst¹ koronk¹. Inne koszyczki plastyczne, zwieñczone koronk¹, znajdujemy w kielichach: w Dusznikach z oko³o 1500 roku (dwie strefy wype³nia wiæ rolinna);
w Kosztowie z 1. æw. XVI wielu (w dolnej strefie ryta gloria promienista, w górnej plastyczna wiæ); w Wieluniu z oko³o 1500 roku, w Witkowie z 1561 roku
oraz w remie z 1. æw. XVI stulecia (jednostrefowe).

Zob. Album dzie³ sztuki zastosowanej do przemys³u z wystawy urz¹dzonej przez Muzeum
Przemys³u i Rolnictwa w Warszawie 1881 r. [Warszawa 1881], tabl. XXXVI. Za zwrócenie uwagi
na istnienie tego kielicha i udostêpnienie literatury serdecznie dziêkujê Dariuszowi Nowackiemu.
Zabytek ten jest bardzo bliski kielichowi z kocio³a poklasztornego w Trzemesznie z ok. 1500 roku,
obecnie zaginiony, zob. A. Bochnak, J. Pagaczewski, dz. cyt., s. 154, il. 114. A¿urowy nodus
z guzami przeprutymi maswerkami ma te¿ kielich z Wielunia, jednak dekoracyjny a¿ur jest odmiennie skomponowany, zob. J. Samek, Polskie rzemios³o , s. 188, il. 134.
64
Przed Auerhanem plastyczny koszyczek nieco inaczej zbudowany pojawi³ siê na kielichu
ze Wschowy z 1486 roku. Póniej wystêpuj¹ na czarach kielichów powsta³ych w pracowni Miko³aja Auerhana: kielichu z Krobi fundacji Jakuba z Kominka, z Dêbna i z poznañskiej fary, z W¹growca  pozbawiony jest koronki. Pewne analogie s¹ widoczne w stosunku do uk³adów na koszyczku kielicha z kocio³a w remie, Pyzdrach i Dusznikach.
65
Obok plastycznych koszyczków pojawiaj¹ siê te¿ typowe dla wielu regionów koszyczki
z grawerowan¹ promienist¹ glori¹ oraz z ryt¹ dekoracj¹ maswerkow¹.
63
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9. Nodus kielicha, koció³ par. w Obrzycku,
przed 1500 r., fot. M. Janiszewska

10. Czara kielicha, koció³ par. w Krobi, 1496 r.,
fot. M. Janiszewska

11. Stopa kielicha, postaæ w. Barbary,
koció³ par. w W¹growcu, 1496 r.,
fot. M. Janiszewska

12. Stopa kielicha, postaæ w. Jakuba M³.,
koció³ farny w Poznaniu, przed 1500 r.,
fot. M. Janiszewska
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Warto jeszcze wspomnieæ grupê kielichów z koszyczkami, utworzonymi
z plastycznych motywów maswerkowych66. Takiemu zdobieniu koszyczków towarzyszy czêsto taka sama dekoracja na stopie. Czasem pojawia siê ona równie¿
niezale¿nie. Problemem plastycznego ornamentu pokrywaj¹cego stopê, trzon
i nodus zajmowa³ siê Tadeusz Adamek, który jednak nie wspomina³ o czarach
kielichów, zdobionych t¹ technik¹. Tak dekorowane zabytki uzna³ za produkcjê
polsk¹, powsta³¹ pod wp³ywem wêgierskim67.
Wieñcz¹ca koszyczki plastyczna koronka wsparta jest na pere³kowanym lub
skrêconym sznureczku, dodatkowo bywa jeszcze otoczona powy¿ej listw¹. Jest
doæ wysoka, z³o¿ona z bujnych, miêkko splataj¹cych siê trójlici o cechach w³aciwych dla pónego gotyku. Element ten pozostaje równie¿ typowym komponentem w pracach z krêgu mistrza Auerhana i jest w nich konsekwentnie stosowany (w ¯ninie licie siê nie splataj¹, ale s¹ niezmiernie bujne).
Analogicznie ukszta³towana koronka pojawia siê na nieco póniejszym pruskim kielichu z kocio³a katedralnego w Che³m¿y z 1503 roku z daru biskupa
Miko³aja III Crapitza68. Kinga Szczepkowska-Naliwajek omawiaj¹c ten zabytek
stwierdzi³a, ¿e jest to dzie³o warsztatu o doæ rozleg³ej produkcji, którego wyroby by³y eksportowane m.in. do Wielkopolski. Wspomnia³a tak¿e dzie³a z jednego z poznañskich warsztatów  kielich z Krobi z 1496 roku i Obrzycka 
w których stosowano koszyczki na czarze utworzone z miêkko uk³adaj¹cych siê,
splecionych ze sob¹ pêdów rolinnych, identycznie skomponowane jak w kielichu z 1503 roku z Che³m¿y. Autorka mia³a zapewne na myli koronkê wieñcz¹c¹ owe koszyczki. Zasugerowa³a w ten sposób wp³yw z³otnictwa pomorskiego na omawiany element. Nasze kielichy s¹ jednak nieco wczeniejsze, co
wyklucza zale¿noæ od zabytku z Che³m¿y69, poza tym motyw ten jest bardzo
typowy dla krêgu twórczoci mistrza Auerhana i konsekwentnie przezeñ realizowany. U¿ycie takiej koronki mo¿na jeszcze wskazaæ w pojedynczych przypadkach, ale nie w ca³ych zespo³ach zabytków, jak u Auerhana. Pojawia siê ona
przyk³adowo na wêgierskim kielichu ze skarbca katedralnego w Akwizgranie,
z pocz¹tku XVI wieku70. Wydaje siê jednak, i¿ wspominany kszta³t i charakter
Kielich z Konina z 1536 r., zob. KZSWP, t. V, Woj. poznañskie, z. 9, Pow. kolski, red.
J. Rutkowska, A. S³awska, s. 9, il. 76 ; kielich w Krerowie z ok. 1500 r., zob. J. Samek, Polskie
rzemios³o , s. 191-192, zdjêcie niepublikowane; kielich w Marzeninie z 1. po³owy XVI w., zob.
KZSWP, t. V, Woj. poznañskie, z. 9, Pow. koniñski, red. J. Eckhardtówna, J. Orañska, 1952, s. 9, il.
64; kielich z katedry w P³ocku fundacji Jana z Radzanowa, zob. K. Szczepkowska-Naliwajek, Skarbiec katedry p³ockiej…, s. 69, il. 1.
67
T. Adamek, Zwi¹zki polsko-wêgierskie w zakresie z³otnictwa gotyckiego, „Roczniki Humanistyczne”, t. XXI, z. 4, 1973, s. 19-20.
68
K. Szczepkowska-Naliwajek, Z³otnictwo gotyckie Pomorza , s. 89, kat. 15.
69
Mo¿na postawiæ hipotezê, ¿e inspiracje p³yn¹ce z warsztatu pruskiego na dzia³alnoæ Auerhana zaczê³y siê wczeniej, jednak nie zachowa³y siê dzie³a bêd¹ce ogniwem je ³¹cz¹cym.
70
Zob. J.M. Fritz, Goldschmiedekunst der Gotik…, kat. 839; por. bliska w stylistyce jest wy66
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koronki wystêpuje niezale¿nie równie¿ w innych orodkach. Przy obecnym, doæ
przypadkowym, stanie zachowania z³otnictwa gotyckiego trudno okreliæ proweniencjê tego motywu. Byæ mo¿e by³ on raczej wynikiem pewnych ogólnych tendencji, charakterystycznych dla schy³ku gotyku p³omienistego, ani¿eli wzajemnych zale¿noci miêdzy orodkami wytwórczoci z³otniczej. Sam motyw
przeplataj¹cych siê lici w koronce pojawia siê od oko³o 1500 roku, czêsto towarzysz¹ im winne grona71.
Wp³yw z³otnictwa pomorskiego na wielkopolskie jest niekwestionowany, ale
nie mo¿na mu przypisaæ fundamentalnej roli. Równie¿ archiwalia potwierdzaj¹,
¿e istnia³y silne stosunki handlowe miêdzy miastami pruskimi a Wielkopolsk¹.
Kontakty te mia³y charakter raczej jednostronny i nasilone by³y zw³aszcza
w koñcu XV wieku. Wiadomo, ¿e to dobrze rozwiniête warsztaty pruskie oddzia³ywa³y na z³otnictwo polskie. W tym samym kierunku odbywa³ siê równie¿ eksport w dziedzinie rzemios³a72. Zale¿noci te uchwytne s¹ dopiero w koñcu XV
wieku i dotycz¹ tylko detali, jak np. kolumienek na trzonie, koronki w górnej
partii stopy czy krzy¿a umieszczanego na jednym z pól stopy. Same proporcje
i kszta³t poszczególnych czêci naczyñ ze wspomnianych regionów nale¿¹ do
ró¿nych estetyk. Niestety, niemo¿liwe jest formu³owanie generalizuj¹cych s¹dów
dotycz¹cych ca³ej twórczoci XV-wiecznej, bo niewiele mamy zachowanych
dzie³ z tego okresu. S¹ wród nich jedynie: kielich prepozyta Andrzeja z 1414
roku, z kocio³a poklasztornego w Trzemesznie (obecnie zaginiony), który uwagrawerowana koronka na czarze wroc³awskiego kielicha z kocio³a w. El¿biety z 1516 roku 
zob. Regulska, dz. cyt., kat. 110; Bujne licie utrzymane w tej konwencji tworz¹ce bardzo wysok¹
koronkê znajduj¹ siê te¿ na kielichu w kociele w. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu z 1518 r.,
zob. Z. Dolczewski, R. Sobczak-Jaskulska, has³o w: Ornamenta Ecclesiae Poloniae, kat. XL.
71
Motywy takie pojawiaj¹ siê na kielichu w Koszutach z 1. po³owy XVI w., zob. KZSWP,
t. V, Woj. poznañskie, z. 24, Pow. redzki, 1964, red. T. Ruszczyñska, A. S³awska, z. 24, s. 12, zdjêcie niepublikowane; w Kosztowie z 1. æw. XVI  przeplecione ga³¹zki wieñczy winne grono zob.
KZSWP, t. XI, Woj. bydgoskie, z. 20, Wyrzysk, Nak³o i okolice, red. T. Chrzanowski, M. Kornecki,
1970, s. 15, il. 101, 114; taka sama koronka zob. kielich w katedrze w £om¿y z ok. 1500 r. i 1544 r.
zob. KZSW, t. IX, Woj. ³om¿yñskie, z. 1, £om¿a i okolice, red. M. Ka³amajska-Saed, 1982, s. 27,
il. 215, 217; kielich w kociele w P³oniawach z pocz. XVI w., zob. KZSWP, t. X, Woj. warszawskie, z. 7, Maków Mazowiecki i okolice, red. I. Galicka, H. Sygietyñska, 1982, s. 16, il. 50; kielich
w kociele w Wieluniu z ok. 1500 r., zob. J. Samek, Polskie rzemios³o , s. 189-190, il. 135; kielich z Wysocka Wielkiego, obecnie zaginiony z 1538 r., A. Bochnak, J. Pagaczewski, dz. cyt.,
s. 154, il. 115; na kielichu w kociele w remie z 1. æw. XVI w. z tym ¿e winne grona zast¹pione
zosta³y przez g³ówki anielskie zob. KZSWP, t. V, z. 25, s. 48, il. 104. Taka w³anie koronka z przeplecionych ga³¹zek z winnymi gronami pojawia siê równie¿ w z³otnictwie ma³opolskim i l¹skim.
Same listki przeplecione wyst¹pi³y te¿ w kielichu pruskim zob. K. Szczepkowska-Naliwajek, Z³otnictwo gotyckie Pomorza , kat. 150.
72
A. Bochnak, Eksport z miast pruskich w g³¹b Polski w zakresie rzemios³a artystycznego,
Studia Pomorskie, t. II, Wroc³aw-Kraków 1957, s. 7 nn; Szczepkowska-Naliwajek, Z³otnictwo
gotyckie Pomorza , s. 158-159.

46

MONIKA JANISZEWSKA

¿am za najwczeniejszy wyrób warsztatów wielkopolskich73; kielich z klasztoru
sióstr Urszulanek w Poznaniu z 1427 roku74 (obecnie zaginiony); kielich z Borys³awic Zamkowych z drugiej æwierci XV wieku75; kielich w kociele w Czarnkowie z lat po 1450 roku76. Na podstawie szczup³ego stanu zachowania zabytków
z lat póniejszych mo¿na by przypuszczaæ, i¿ nast¹pi³ wtedy ciemny okres
w z³otnictwie wielkopolskim. Przecz¹ temu jednak archiwalia, z których wynika, ¿e Poznañ by³ wówczas prê¿nym orodkiem rzemios³a z³otniczego (znamy
liczne nazwiska z³otników)77. Dopiero dzie³a z koñca XV wieku powiadczaj¹ istnienie w Poznaniu jednego z g³ównych centrów z³otnictwa w Polsce78. Mo¿emy
postawiæ hipotezê, ¿e z³otnictwo pomorskie zaczê³o silniej oddzia³ywaæ na
warsztaty wielkopolskie dopiero w drugiej po³owie XV stulecia, gdy¿ wspomniane, nielicznie znane nam przedmioty z miejscowych pracowni z pierwszej po³owy wieku zdaj¹ siê kroczyæ w³asn¹ drog¹ rozwojow¹, niezale¿nie do innych rodowisk. Charakteryzuj¹ siê wyranie ukszta³towanymi cechami lokalnymi,
których continuum widzimy te¿ w nastêpnym stuleciu. Z kolei w dzie³ach z koñca XV wieku wspomniane importowane motywy s¹ ju¿ zaszczepione i dostosowane do twórczoci miejscowej, prze³om zatem prawdopodobnie dokonywa³
siê intensywniej w trzeciej æwierci wieku.
Dokonuj¹c rekapitulacji niniejszego wywodu stwierdzamy, ¿e styl mistrza
Miko³aja by³ silnie skrystalizowany i jednorodny, mimo doæ szerokiego reperZob. A. Przedziecki, E. Rastawiecki, Wzory sztuki redniowiecznej i z epoki Odrodzenia
po koniec XVIII wieku w dawnej Polsce, t. II , z. XXII , tab. XX, Warszawa-Pary¿ 1855-1858.
74
J. Samek, Polskie rzemios³o , s. 96, il. 66. Nale¿y podkreliæ trafn¹ uwagê Bochnaka
i Pagaczewskiego, którzy stwierdzili, ¿e Typ reprezentowany przez trzemeszeñski kielich prepozyta Andrzeja z r. 1414 rozpowszechnia siê bardzo w epoce pónego gotyku i nie zanika jeszcze
d³ugo w XVI w. Z biegiem czasu ten typ siê na ogó³ wzbogaca. Zob. J. Bochnak, J. Pagaczewski,
dz. cyt., s. 98.
75
KZSWP, t. XI, Woj. bydgoskie, z. 18, W³oc³awek i okolice, red. M. Padzior, W. Puget,
T. Chrzanowski, M. Kornecki, Z. Rozanow, 1988, s. 36. il. 395.
76
KZSWP, t. V, z. 2, s. 6, il. 72; W KZSWP okrelony zosta³ jako pónogotycki i opublikowany z dat¹ 1601 r. Autorzy nie zwrócili jednak uwagi, ¿e data z inskrypcji na medalionie, na stopie pochodzi z czasu wtórnej fundacji.
77
Dysponujemy spisem starszych cechu z³otniczego od 1453 do 1790 roku. zob. T. No¿yñski, dz. cyt., s. 52-61; oraz imiennym spisem z³otników poznañskich od XV do XVIII w. zob.
T. No¿yñski, Materia³y do dziejów z³otnictwa poznañskiego, w: Przegl¹d Zachodni nr 9/10, 1953,
s. 239-250; Spis ten uzupe³ni³ i opublikowa³ Zygmunt Dolczewski  zob. Spis z³otników poznañskich od XV do XVIII wieku wg Tadeusza No¿yñskiego, Materia³y do dziejów z³otnictwa poznañskiego, w: Z³otnicy, Poznañ 2000, s. 7-35. Dolczewski opracowa³ równie¿ spis z³otników dotycz¹cy lat póniejszych zob. Spis z³otników poznañskich w XIX wieku  do pocz. XX w., w: Z³otnicy,
s. 143-152.
78
Fakt, ¿e kapitu³a gnienieñska zamówi³a z³oty relikwiarz puszkowy na g³owê w. Wojciecha u poznañskiego z³otnika Jakuba Bartha w 1494 roku jest potwierdzeniem wysokiej pozycji
miasta i poziomu jego rzemios³a w koñcu XV wieku. Zob. K. Szczepkowska-Naliwajek, Relikwiarze redniowiecznej Europy od IV do pocz¹tku XVI wieku. Geneza, treci, styl i techniki wykonania, Warszawa 1996, s. 231.
73
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tuaru stosowanych form. Jego kielichy tkwi¹ w konwencji XV-wiecznego z³otnictwa wielkopolskiego  opartego jeszcze na dzie³ach z pierwszej po³owy stulecia, ale i jemu wspó³czesnych (wzajemne proporcje poszczególnych czêci kielicha, wypiêtrzone stopy, grawerunki), przy równoleg³ym stosowaniu elementów
o proweniencji pomorskiej. Repertuar tych ostatnich by³ doæ ograniczony, a zarazem przetworzony i dostosowany do w³asnej estetyki, za to systematycznie
u¿ywany (szczególnie plastyczna koronka w górnej partii stopy i kolumienki ujmuj¹ce trzon kielicha, rzadko plastyczny krzy¿ na stopie). Konsekwentnie stosowane, wypracowane przez jego warsztat motywy pozwalaj¹ wyodrêbniæ dzia³alnoæ mistrza z ca³ej zachowanej wielkopolskiej wytwórczoci z³otniczej  oko³o
siedemdziesiêciu kielichów. S¹ to bogato zdobione, a¿urowe nodusy, a¿urowe
guzy, plastyczne koszyczki o specyficznych uk³adach i wieñcz¹ca je bujna koronka. Jego twórczoæ oddzia³a³a równie¿ na miejscow¹ produkcjê. Widoczne
jest to szczególnie we wspominanych oryginalnych detalach, bêd¹cych w pewnym sensie znakiem z³otniczym mistrza. Motywy te odnajdujemy w grupie kilkunastu kielichów tzw. „po-auerhanowskich”.
Odrêbne zagadnienie stanowi¹ grawerunki figuralne, pokrywaj¹ce prawie
wszystkie pola na stopach kielichów – wykonane zapewne przez innych mistrzów ni¿ same naczynia. Analizie poddam cykle figuralne wystêpuj¹ce na kielichu z Poznania oraz z Dêbna, W¹growca, Krobi fundacji Jakuba z Kominka,
Obrzycka79. Przedstawienia te prawie nie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ pod wzglêdem
ikonograficznym (z wyj¹tkiem wyobra¿eñ na kielichu z Poznania). Sk³adaj¹ siê
one z ca³opostaciowych figur, ukazanych en face lub en trois quarts ze swoimi
atrybutami: Chrystusa jako Mê¿a Boleci (w Krobi zast¹pione przedstawieniem
Chrystusa Zmartwychwsta³ego); Panny Marii z Dzieci¹tkiem, Aposto³ów i w.
Dziewic80. Kolejnoæ postaci w cyklach jest zmienna. Nieco bardziej rozbudowane s¹ przedstawienia Chrystusa ukazanego w grobie. T³o jest g³adkie  tylko
w kielichu z Krobi I zaznaczony jest w¹ski pas ziemi, a na kielichu poznañskim
postacie ukazano na tle ukonej posadzki81. Wokó³ postaci jest doæ du¿o przestrzeni. Górna partia pola stopy jest pusta, jedynie na polach kielicha z Obrzycka
i Poznania wype³niona rytym maswerkiem. Postacie o stypizowanych twarzach,
w aureolach lub koronach na g³owie, spowite s¹ w suknie i szerokie p³aszcze,
pod którymi gubi siê kszta³t sylwetki. Osobne miejsce zajmuje kielich z Krobi
II, na którego stopie wyryto Arma Christi. Wydaje siê, ¿e rytowane sceny zdoZ powodu braku materia³u ilustracyjnego w analizie musimy pomin¹æ wyobra¿enia na zaginionym kielichu z Leszna.
80
Na stopach kielichów wyobra¿ono kolejno w. Barbarê – na kielichu z Obrzycka zast¹pi³a
j¹ w. Dorota; w. Katarzynê; w. Piotra; w. Paw³a. Wed³ug opisu Kohtego na stopie kielicha
w Lesznie znajduj¹ siê grawerunki z wyobra¿eniem Chrystusa ukazuj¹cego rany, w. Piotra i w.
Paw³a. Zob. J. Kohte, Verzeichnis der Kunstdenkmäler…, t. III, dz. cyt., s. 215.
81
Na jednym z pól stopy poznañskiego kielicha znajduje siê plastyczna grupa Ukrzy¿owania.
79
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bi¹ce pola stopy kielichów pe³ni³y drugorzêdn¹ rolê dekoracyjn¹ dla prowadz¹cych warsztat, a mo¿e i dla odbiorców. Grawerunki na kielichach s¹ p³ytkie, jakby szkicowo zaznaczone i nie dorównuj¹ elementom plastycznym oraz bogatej
strukturze kielichów. Nieco g³êbszy rysunek zdobi jedynie kielich z Dêbna, który jednak by³ kilkakrotnie poprawiany. Natomiast na kielichu poznañskim ryt
cechuje siê pewniejsz¹ kresk¹, artystycznie ustêpuje on jedynie przedstawieniom
na kielichu w W¹growcu, i nieco s³abszym od niego rytom na kielichu w Krobi.
Grawerzy mieli te¿ trudnoci z wkomponowaniem postaci w poszczególne pola
stóp kielicha. St¹d bior¹ siê nieporadne skróty perspektywiczne, widoczny jest
te¿ brak umiejêtnoci i niestarannoæ w budowaniu figury ludzkiej, prowadz¹cy
do zniekszta³ceñ. Najjaskrawszy przyk³ad tych deformacji stanowi¹ ryty na kielichu obrzyckim, wykonane przez domoros³ego twórcê, cechuj¹ce siê jednak
swoist¹ ekspresj¹ (rytownik stara³ siê wype³niæ ca³e pole stopy, a postacie grawerowane s¹ z rozmachem). Mimo wielu niedoci¹gniêæ i doæ s³abego poziomu
artystycznego, ryte przedstawienia na omawianych kielichach zachowuj¹ indywidualny charakter i posiadaj¹ pewien ³adunek ekspresji emocjonalnej, nadany
im przez krótkie, nerwowe poci¹gniêcia rylcem.
Przedstawienia na kielichu z Krobi fundacji Jakuba z Kominka i na kielichu z W¹growca s¹ bardzo zbli¿one pod wzglêdem tak kompozycyjnym, jak i stylistycznym, co czytelne jest zw³aszcza w przestawieniach w. Piotra, w. Paw³a,
w. Katarzyny i w. Barbary. Wykona³ je na obu kielichach ten sam rytownik.
Uda³o siê ustaliæ, ¿e korzysta³ on z pierwowzorów graficznych Marcina Schongauera, wprowadzi³ jednak pewne uproszczenia w kompozycji i uk³adzie szat.
Przy komponowaniu postaci w. Barbary pos³u¿y³a zapewne rycina L. 6882 (il.
11), dla postaci w. Katarzyny  L. 7083. W kompozycji postaci w. Piotra widaæ
zale¿noæ od sztychu z postaci¹ tego wiêtego  L. 4184, a w. Paw³a od ryciny
ukazuj¹cej w. Szymona Aposto³a  L. 5185. Rytownik, dekoruj¹cy stopê kielicha w Dêbnie, korzysta³ z tych samych pierwowzorów, jednak jeszcze silniej je
uproci³, a czêciowo wrêcz sprymityzowa³86. Postacie na stopie kielicha poznañskiego by³y b³êdnie rozpoznane w literaturze jako w. Dziewice87. Tymczasem
82
J.C. Hutchison, The illustrated Bartsch. Early German Artists, New York 1980, t. 6, cz. 1,
s. 270. Na polu stopy kielicha z W¹growca z wyobra¿eniem w. Barbary nast¹pi³a zmiana w stosunku do pierwowzoru  ze wzglêdów kompozycyjnych wie¿a zosta³a przesuniêta na drug¹ stronê.
83
Tam¿e, s. 271.
84
Tam¿e, s. 248.
85
Tam¿e, s. 252.
86
W przypadku wczeniejszych kielichów postacie lepiej siê mieci³y w swoich polach. Tutaj
pozbawione s¹ stóp albo nóg nieco poni¿ej kolan.
87
Zofia Kurzawa i Andrzej Kusztelski okrelili postacie jako w. Barbarê, w. Katarzynê, w.
Dorotê, w. Agnieszkê, nieokrelon¹ wiêt¹ zob. KZSWP, t. VII, cz. II, 1 (seria nowa), 1998,
dz. cyt., s. 27. Wed³ug Korduby s¹ to: w. Barbara, w. Katarzyna, w. Dorota oraz dwie nierozpoznane wiête.
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wygrawerowani s¹ na niej Aposto³owie. W tym przypadku rytownik pos³u¿y³ siê
rycin¹ Mistrz E.S.  L  137 przedstawiaj¹c¹ Chrystusa tronuj¹cego w otoczeniu
dwunastu Aposto³ów88. Porównanie grafiki z przedstawieniami na stopie pozwala stwierdziæ, ¿e s¹ to kolejno: w. Jan z kielichem i ksiêg¹; w. Filip z krzy¿em
na drzewcu i ksiêg¹ w oprawie sakwowej; w. Mateusz z maczug¹; w. Maciej
z toporem; w. Jakub M³. z prêtem foluszniczym89 (il. 12). Mo¿emy przypuszczaæ, ¿e dobór wiêtych podyktowany by³ przez zleceniodawcê dzie³a.
Znamy trzech fundatorów kielichów mistrza Miko³aja. Pierwszego (Jakuba
z Kominka) identyfikujemy na podstawie inskrypcji wygrawerowanej na czarze kielicha, drugiego (Ambro¿ego Papowskiego) na podstawie herbu na stopie
kielicha, a trzeci (proboszcz Pawe³ z W¹growca) wymieniony zosta³ w umowie
zawartej ze z³otnikiem w 1490 roku. O tym ostatnim wiadomo jedynie, ¿e by³
podskarbim arcybiskupim90.
Uto¿samienie Jakuba z Kominka, fundatora kielicha dla kocio³a w Krobi,
z konkretn¹ osob¹  jej pozycj¹ i sprawowanymi urzêdami  zawdziêczamy Renacie Sobczak-Jaskulskiej i Zygmuntowi Dolczewskiemu91. Zapewne by³ to Jakub z Komina syn Miko³aja, notariusz publiczny w konsystorzu krakowskim
(1480). Odnotowany zosta³ wielokrotnie w aktach, najpierw jako kleryk w Poznaniu (1477, 1478); potem jako notariusz publiczny przy oficjale gnienieñskim
(1481 i 1488); pisarz przy biskupie Urielu Górce (1489); altarzysta  w Gostyniu (1489, 1493) i Strzelcach Wielkich ko³o Gostynia (1505–1527), w katedrze
poznañskiej (1496–1510); subkolektor wiêtopietrza (1506); pleban w M¹drem
(1498) oraz w Tulcach i Krerowie (1505–1527). Zmar³ w 1527 roku. Wiadomo
równie¿, ¿e podpisywa³ siê s³owami Maria virgo / Nicolaides Jacobus92.
Jego liczne funkcje kocielne i beneficja pozwoli³y mu sprawiæ kielich do
kocio³a w Krobi. Fundacja ta wynika³a z jego naturalnego kultu dla patrona
parafii w. Miko³aja, jako patrona notariuszy, a jednoczenie i jego ojca93. Przypomnijmy te¿, ¿e w roku fundacji zacz¹³ pe³niæ funkcjê altarzysty w Poznaniu,
gdzie znajdowa³a siê pracownia Auerhana, który zapewne by³ znany w krêgach
miejscowego duchowieñstwa.
Najbardziej znamienitym i zapewne dlatego najlepiej znanym fundatorem
dzie³a Auerhana by³ Ambro¿y Pampowski h. Poronia (zm. 1510), który pochoJ.C. Hutchison, dz. cyt., s. 81.
Zob. te¿ R. Knapiñski, Credo Apostolorum w redniowiecznej i nowo¿ytnej ikonografii kocielnej, w: Symbolika Apostolska w nauczaniu i sztuce kocio³a do soboru trydenckiego, red.
R. Knapiñski, Lublin 1997, s. il. 2.
90
T. No¿yñski, Z³otnictwo poznañskie do koñca XVII wieku…, 15.
91
Z. Dolczewski, R. Sobczak-Jaskulska, Kielich z Krobi…, s. 49-51.
92
A. G¹siorowski, Notariusze publiczni w Wielkopolsce schy³ku wieków rednich, Poznañ
1993, s. 26, poz. 149.
93
Z. Dolczewski, R. Sobczak-Jaskulska, Kielich z Krobi…, s. 50.
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dzi³ z Pêpowa i by³ synem Jana. Pampowski wychowywa³ siê w rodowisku prowincjonalnym, nie maj¹cym wiêkszych dowiadczeñ kulturalnych czy politycznych. Decyduj¹cy wp³yw na jego póniejsz¹ formacjê intelektualn¹ mia³o rodowisko uniwersyteckie, otoczenie kancelarii i dworu królewskiego oraz mo¿ni
wielkopolscy, którzy posiadali bogate tradycje kulturalne z zakresu plastyki
i poezji.
W 1457 roku Ambro¿y Pampowski wpisany zosta³ na Akademiê Krakowsk¹, póniej (1469) wst¹pi³ do kancelarii królewskiej. By³ wojewod¹ sieradzkim,
starost¹ generalnym wielkopolskim i starost¹ malborskim. Jego pierwsz¹ ¿on¹
by³a Zofia z Dêbna (zm. 1493), drug¹ Anna z Grodca (zm. 1505). Maj¹tek Pampowskiego nale¿a³ do jednego z najwiêkszych w Wielkopolsce. Swoj¹ karierê
polityczn¹ zawdziêcza³ poparciu Kurozwêckich. ¯ywo interesowa³ siê sprawami
kulturalnymi, poezj¹, sztuk¹, astrologi¹ i muzyk¹. Wiemy te¿, ¿e utrzymywa³
w³asn¹ orkiestrê. Jest równie¿ autorem najstarszego z zachowanych pamiêtników
diariuszowych94. Ufundowa³ liczne dzie³a m.in. sprawi³ o³tarz do kocio³a
w Dêbnie i o³tarz wotywny do kocio³a w rodzie, tu te¿ zamówi³ swój nagrobek wzorowany na rycinie Dürera. Ten wybór pozwala szczególnie wysoko oceniæ jego smak artystyczny. Dla kolegiaty redzkiej poleci³ równie¿ wykonanie
relikwiarza na g³owê w. Krystyny, który zosta³ zrobiony prawdopodobnie
w Gdañsku95. W testamencie przekaza³ bli¿ej nieznany nam kielich swojemu
przyjacielowi i egzekutorowi testamentu Janowi £askiemu. Zdaniem Jacka Wiesio³owskiego, autora monografii Ambro¿ego Pampowskiego: Program maryjny
widoczny w przedstawieniach poliptyku [Santa Conversatione] i kielicha zwi¹zany jest z wezwaniem prepozytury w Dêbnie. Mo¿e fundacja kielicha ma charakter votum i by³a zwi¹zana z przys¹dzeniem Pampowskiemu dóbr ponieckich
lub nominacj¹ na starostê generalnego Wielkopolski96. Fundacje Pampowskiego wiadcz¹, ¿e nale¿a³ on do wiadomych zleceniodawców, o wyrobionym gucie artystycznym. Z kolei fakt, ¿e zamówi³ kielich w warsztacie Auerhana, potwierdza czo³ow¹ pozycjê z³otnika wród mistrzów tego czasu.
Podsumowuj¹c analizê grupy kielichów bezporednio wi¹zanych z krêgiem
twórczoci poznañskiego z³otnika Miko³aja Auerhana stwierdzamy, ¿e charakteJ. Wiesio³owski, Pampowski Ambro¿y, w: Polski S³ownik Biograficzny, t. XXV/1, 198, s.
105-107; Wroc³aw, Warszawa, Kraków 1980; J. Wiesio³owski, Pampowski Ambro¿y, Wielkopolski
S³ownik Biograficzny, dz. cyt., s. 551-552.
95
Pampowski jako starosta i w³aciciel Skarszew od 1506 roku poleci³ wykonanie relikwiarza, gdzie znajdowa³y siê relikwie w. Krystyny. Testamentem za poleci³ je przenieæ do kolegiaty
w rodzie. Wiadomo, ¿e wola Pampowskiego nie zosta³a od razu spe³niona przez jego syna Jana
Pampowskiego. W wyniku sprzeda¿y Skarszew Jerzemu Ba¿yñskiemu pojawi³y siê trudnoci z wydaniem relikwii. W efekcie Jan Pampowski wytoczy³ proces w konsystorzu wroc³awskim. Zob.
J. Wiesio³owski, Ambro¿y Pampowski  starosta Jagiellonów, Z dziejów awansu spo³ecznego na prze³omie redniowiecza i odrodzenia, Wroc³aw, Warszawa, Kraków, Gdañsk 1976, s. 146, 150-155.
96
Tam¿e, s. 152-156.
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ryzuj¹ je dobre proporcje przedmiotu. Równowagê i lekkoæ osi¹gniêto przez
motywy a¿urowe i umiar w dekoracji plastycznej. Uda³o siê unikn¹æ efektu horror vacui, jaki czêsto pojawia siê na kielichach warsztatów ma³opolskich. Elementy odlewane, g³ównie ornamenty, wykonane s¹ z precyzj¹ i starannoci¹, co
uderza w zestawieniu ze znacznie s³abszymi rytami, przy których pracowa³o kilku grawerów. W tych ostatnich, co warto podkreliæ, wzorowano siê czêciowo
na rycinach Marcina Schongauera i mistrza E.S. Z³otnik operuje silnie ju¿ sformu³owanym i doæ jednorodnym stylem, repertuar form jest powtarzalny, akceptowany i chêtnie zamawiany przez fundatorów.
„Fenomen Auerhana” nie polega jedynie na dobrym poziomie i szczególnym
charakterze jego prac, osadzonych w tradycji lokalnego z³otnictwa i równoczenie cechuj¹cych siê indywidualnym stylem. Wynika on przede wszystkim z faktu, ¿e dzia³alnoæ tego artysty jest powiadczona archiwalnie. Ponadto ród³owo
potwierdzone zosta³o tak¿e jedno jego zachowane dzie³o, a osiem innych uda³o
mu siê przypisaæ w sposób przekonywaj¹cy na podstawie analizy porównawczej.
Podkrelmy jeszcze raz, ¿e wyj¹tkowa pozycja, któr¹ zajmuje twórczoæ
Miko³aja Auerhana w ca³ym pejza¿u z³otnictwa pónogotyckiego w Polsce polega na stosunkowo licznie zachowanych jego dzie³ach oraz jednoczesnym oparciu w ród³ach archiwalnych.
SUMMARY
The artistic style of master Miko³aj was fully-developed and homogenous, despite
quite a large repertoire of applied forms. His chalices followed the 15th century convention
of goldsmithery from Wielkopolska (i.e. Greater Poland Province), however they also contain
elements of Pomeranian provenance. Motifs consistently used and elaborated by his workshop
include: richly decorated openwork nodes, openwork buttons, little baskets crowned by thick lace
and engravings (based partially on the prints of Marcin Schongauer and master E.S.) The
exceptional position of Auerhans works against the background of the whole goldsmithery in
Poland in late Gothic lies in his relatively many preserved works all of which are quoted in the
archives.

Key words:
goldsmithery, Gothic, Poznañ, goldsmith, chalices, style, founder
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Poreformacki koció³ pw. w. Micha³a Archanio³a w Choczu.
Dzieje, architektura i organizacja przestrzeni sakralnej,
problematyka konserwatorska1
The Former Reformed Franciscan Church of St. Michael the Archangel in Chocz.
History, Architecture and Organization of Sacral Space  Restoration Issues

Niewielka, le¿¹ca w Wielkopolsce, miejscowoæ Chocz zosta³a opisana
w XIX w. przez Edwarda Raczyñskiego jako miasteczko nikczemne w okolicy
piaszczystej, nad rzeczk¹ niesp³awn¹ po³o¿one, ¿adnem wa¿niejszem nie ws³awione zdarzeniem, nie zas³ugiwa³oby prawie na wspomnienie, gdyby mu pamiêæ cnót
obywatelskich Andrzeja Lipskiego, biskupa krakowskiego, niejakiej wagi w dziejach narodu naszego nie dawa³a2. Kilkusetletnie dzieje tej miejscowoci zwi¹zane by³y w znacznym stopniu z wyznaniem i religijnoci¹, a szczególnym okresem w historii Chocza, czasem rozwoju i o¿ywienia, by³ wiek XVI i XVII, gdy
panuj¹ca w Polsce reformacja i kontrreformacja odcisnê³y piêtno na stosunkach
spo³ecznych, gospodarce, kulturze, sztuce, a przede wszystkim na sferze duchowoci Polaków. Ród Lipskich zwi¹zany by³ z Choczem od XVII w. Wybitna
postaæ polskiej historii, biskup Andrzej Lipski3, dziêki nowo nadanym przywileArtyku³ wspó³finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w ramach
grantu nr N N105 248638. Za udzielenie wskazówek merytorycznych i bibliograficznych podziêkowania zechce przyj¹æ prof. dr hab. Józef Poklewski-Kozie³³. Za pomoc w translacji ³aciñskiej
dziêkujê dr Katarzynie Micha³owskiej.
2
E. Raczyñski, Wspomnienia Wielkopolski, T. 2, Poznañ 1843, s. 265.
3
Andrzej z Lipy Lipski herbu Grabie, ur. w 1572 r. w Rzepinie. Urodzi³ siê w rodzinie kalwiñskiej, po studiach przeszed³ na katolicyzm i podj¹³ karierê duchown¹. By³ prawnikiem, scholastykiem p³ockim, proboszczem rzepliñskim, sekretarzem królewskim (1600 r.), kanonikiem krakowskim (1603 r.), kustoszem gnienieñskim (1605 r.), scholastykiem krakowskim (1612 r.),
asesorem s¹dów zadwornych, pos³em na sejm Rzeszy do Ratyzbony, biskupem ³uckim (1617 r.),
1
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jom oraz zmianie op³at i podatków, przyczyni³ siê do znacznej poprawy stanu gospodarki w miejscowoci. Do spucizny pozosta³ej po nim nale¿y równie¿ za³o¿ony w Choczu zespó³ obiektów sakralnych, których budowa mia³a na celu przywrócenie, a nastêpnie umocnienie katolicyzmu w miecie i okolicy. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje koció³ pw. w. Micha³a Archanio³a  wi¹tynia zakonu
reformatów osiad³ych w Choczu na pocz. XVII w.
Chocz istnieje od XIII w., pierwotnie jako gród ksi¹¿êcy, póniej jako miasto rz¹dowe, z zamkiem obronnym wzniesionym w XIV w. dla Kazimierza III
Wielkiego. Od nastêpnego stulecia a¿ do XIX w. sta³ siê w³asnoci¹ prywatn¹,
m.in. rodu Chodeckich, Ostrorogów, Marszewskich, Mycielskich, Lipskich, Raczyñskich4.
Wed³ug opisu miasta w osiemnastowiecznych ród³ach reformackich, Chocz,
dawniej zwany Chodecz, le¿a³ na terenie powiatu kaliskiego, natomiast w zakresie administracji kocielnej znajdowa³ siê pod zwierzchnictwem kolegiaty lipskiej
w Choczu. Mimo, ¿e miasteczko to by³o w³asnoci¹ prywatn¹, okalaj¹ce je miejscowoci nale¿a³y do miast królewskich. Od pó³nocy Chocz otacza³y rosn¹ce na
podmok³ych terenach lasy olchowe i iglaste, rozpocieraj¹ce siê 3 mile w kierunku Zagórowa, 2 mile do Pyzdr, tyle¿ samo do Królikowa, milê ku folwarkom
Lipie i Jankowo, gdzie znajdowa³o siê gospodarstwo chockiego proboszcza. Na
po³udnie od Chocza przep³ywa³a rzeczka Prosna, „nie³atwa do przejcia jesieni¹
i zim¹”, która obfitowa³a w wiele gatunków ryb. W miecie istnia³y wówczas
3 kocio³y rzymskokatolickie: parafialny, drewniany koció³ pw. w. Wawrzyñca
Mêczennika, zwany „na Piaskach, z plebani¹ i cmentarzem  obiekt ten wymaga³ ju¿ w XVIII w. powa¿nych prac remontowych. Drug¹ wi¹tyni¹ by³a zlokalizowana nad Prosn¹, w po³udniowej czêci miasta, kolegiata lipska pw. w. Andrzeja bpa, wzniesiona na pocz. XVII w. jako wi¹tynia murowana. Trzecim
obiektem sakralnym by³ klasztor reformatów5.
Po okresie rozkwitu w czasach nowo¿ytnoci, miasteczko znacznie podupad³o, staj¹c siê w XIX w., po utracie praw miejskich (1870 r.), wsi¹ o lokalnym
znaczeniu. Obecnie Chocz jest du¿¹ wsi¹, rozbudowan¹ na prawym brzegu rzeki
Prosny, przy trasie z Kalisza do Wrzeni, na skrzy¿owaniu lokalnych dróg z Pleszewa do Starej Kominki.

podkanclerzym (1618 r.), kanclerzem wielkim koronnym (1620 r.), biskupem kujawskim (1623 r.),
krakowskim (1630 r.). A. Boniecki, Herbarz polski, cz. I, Wiadomoci historyczno-genealogiczne
o rodach szlacheckich, T, XIV, Warszawa 1911, s. 330-331.
4
E. Raczyñski, Wspomnienia…, s. 265.
5
Archivum Conventus Chocensis PP. Reformatorum S. Patris Francisci Strictoris Observantiae transumptum ex Originalibus Authographis sparsim digestis nunc in hunc librum realiter congestis ad memoriam Posterorum inscriptum Die 18 Mensis Augusti 1778, Archiwum Prowincji
Reformatów w Krakowie, s. 1-2.
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W czasie najwiêkszego rozwoju miasteczka, w okresie reformacji wyznaniowej, w XVII i XVIII w., obok Kominka i Marszewa, Chocz by³ najstarsz¹ siedzib¹ Braci Czeskich w powiecie kaliskim6. W³aciciele dóbr chockich  Marszewscy herbu Rogala, byli protektorami innowierców7. Wojciech Marszewski,
luteranin, a od 1548 r. Brat Czeski, odda³ chock¹ farê swoim wspó³wyznawcom
przyby³ym do Wielkopolski w pierwszej fazie emigracji czeskich innowierców,
w po³owie XVI wieku8.
Kolejny w³aciciel dóbr chockich, bp Andrzej Lipski, oddali³ Braci Czeskich
i dla wzmocnienia katolicyzmu i zapobie¿enia powrotu do Chocza innowierców,
wybudowa³ w 1620 r. kolegiatê, a trzy lata póniej sprowadzi³ zakonników reformackich i ufundowa³ dla nich koció³ z klasztorem9, tworz¹c w ten sposób
kompleks religijnych instytucji w jednej czêci miasteczka.
Zakon reformatów stanowi³ konserwatywn¹ i rygorystyczn¹ ga³¹ franciszkanów, wyodrêbnion¹ z bernardynów. Ich powstanie by³o zwi¹zane z nasilaj¹cymi siê w XVI i XVII w. tendencjami reformistycznymi w zakonie. Do Polski
zostali sprowadzeni za zgod¹ króla Zygmunta III Wazy, w celu zmniejszenia zasiêgu wyznañ protestanckich w kraju. Pierwsze konwenty w Polsce powsta³y
w latach 20. XVII w. Chocz by³ trzeci¹ w kolejnoci fundacj¹ reformatów w nowo powsta³ej kustodii wielkopolskiej (1623 r.).
Ojcowie reformaci otrzymali od fundatora drewniany koció³ bez prebendy
pw. w. Mateusza, przy którym zbudowali konwent. Koció³ usytuowany by³
w naro¿u rynku miasta, jako zamkniêcie od zachodu wyd³u¿onego placu rynku,
przy szerokiej ulicy wiod¹cej z rynku do kocio³a kolegiackiego, pomiêdzy kuri¹
biskupi¹ a mieszkaniem wikariuszy10. Z powodu niskiego poziomu urbanizacji
i ruralizacji miejscowoci, pozosta³a po konwencie zabudowa obecnie znajduje
siê równie¿ w centrum Chocza, w otoczeniu niewysokiej zabudowy mieszkalnej,
wród wysokiego drzewostanu, oddzielona od ulicy wysokim, murowanym
i drewnianym parkanem.
Dzieje Wielkopolski, t. I, Do roku 1793, pod red. J. Topolskiego, Poznañ 1969, s. 557. Pocz¹tkowo, w XVI w. by³o tu 10 cz³onków zboru wywodz¹cych siê z mieszczan. Tam¿e, s. 561, za:
Rejestr cz³onków zboru w Choczu, Biblioteka Raczyñskich, rêkopis 194, f. 4.
7
S. Tync, Szko³a w Lesznie w okresie renesansu (1555-1656), w: Sesja Naukowa w Lesznie
w czterechsetn¹ rocznicê powstania Gimnazjum i trzechsetn¹ wydania „Opera didactica omnia”
J.A. Komeñskiego, Wroc³aw-Warszawa 1957, s. 18-21.
8
O. Kolberg, Lud. Jego zwyczaje, sposób ¿ycia, mowa, podania, przys³owia, obrzêdy, gus³a,
zabawy, pieni, muzyka i tañce, Serya XXIII, z rycin¹, Kaliskie, cz. I, Kraków 1890, s. 5. Tê darowiznê potwierdzi³ jego syn Jan Marszewski w 1575 r. M. Adamczewski, Lipscy herbu Grabie
w wietle róde³ epigraficznych w kolegiacie w Choczu, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica” 50, Studia z dziejów feudalizmu, red. S.M. Zaj¹czkowski, £ód 1994, s. 107.
9
Archivum Conventus Chocensis…, s. 3. Biskup jako fundator da³ zakonnikom czêæ swojej
ziemi pod konwent i ogrody, ustanowi³ swobodê ³owienia ryb w rzeczce Pronie i korzystania
z drewna w lesie. Tam¿e, s. 7.
10
Archiwum Conventus Chocensis…, s. 14.
6
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W tym miejscu reformaci przebywali przez dwanacie lat, a¿ w 1636 r. zostali przemoc¹ usuniêci, jak podaje kronika klasztoru chockiego  ze wzglêdu na
zewiecczenie konwentu. Zakonnicy nie rozproszyli siê, ale przenieli do Pleszewa, gdzie zajêli usytuowany poza murami miasta, niewielkich rozmiarów murowany koció³ek pw. w. Floriana Mêczennika. Notowany oko³o 1635 r. remont
tego kocio³a prawdopodobnie by³ zwi¹zany z planowanym przybyciem zakonników do wi¹tyni. Aby miejsce dostosowaæ do ¿ycia zakonnego, ojcowie najpierw wznieli drewnian¹ zabudowê mieszkaln¹. Specjalnie do swojej liturgii
poczynili zmiany w wystroju kocio³a; […] wybudowali o³tarz g³ówny zgodnie
z w³asnym zwyczajem11, w którym znalaz³y siê przedstawienia wiêtych regu³y reformackiej, wstawili w nim po obu bokach poni¿ej skrzyde³ o³tarzowych drzwi,
dogodne w przystosowaniu ich do u¿ycia przy wychodzeniu zakonników przed
o³tarz w czasie komunii w. i podczas procesji12. Znana jest problematyka modelowego wyposa¿enia kocio³ów reformackich w XVIII w. Jednak¿e na pocz¹tku
XVII w. wzory stolarki sakralnej reformatów nie by³y jeszcze dok³adnie okrelone przez kapitu³ê prowincji, zatem zdanie mówi¹ce, ¿e o³tarz zosta³ wybudowany przez ojców swoim zwyczajem mo¿e odnosiæ siê nie do formy tego sprzêtu, ale do specyfiki liturgii zakonnej, wymagaj¹cej aby o³tarz g³ówny by³
odsuniêty od ciany wschodniej prezbiterium, w celu utworzenia tam oratorium,
dla umo¿liwienia zakonnikom odprawiania liturgii.
Ju¿ 18 sierpnia 1637 r. zakonnicy otrzymali od kanonika w Choczu Marcina
Kaliñskiego pismo z prob¹ o powrót, w którym m.in. wspomina on, ¿e bracia
uciekli z Chocza przed przeladowaniem: Opuszczenie osiad³oci waszey y przeniesienie siê zt¹d do miasta Pleszewa ma prawda powód swoi na Ewangeliczney
radzie zas¹dzony gdzie Naywiêtszy Jezus mówi: Jeli wy bylibycie przeladowani w tym miecie, uciekajcie do drugiego […]13. Kanonik w swoim pimie
prosi³ zakonników o powrót do ich pierwotnej siedziby i pe³nienie tak jak wczeniej pos³ug sakralnych: Powrócenie Wasze do opuszczonego Mieysca pewnym
Iey bêdzie oswobodzeniem. Azatym gdy ¿¹dania y proby nasze nie s¹ tey wa¿noci abymy was na starosiedlinach ogl¹daæ mogli. Niech te wyra¿one przyczyny
skuteczn¹ pobudk¹ bêd¹ do tego abymy was kochani Oycowie powitali […]14.
Reformaci wrócili do swojej siedziby w Choczu w 1640 r.15. Po powrocie zakonnicy odzyskali ca³kowicie koció³, konwent i wszystkie dobra materialne, jak
równie¿ dotychczasow¹ pozycjê w spo³ecznoci lokalnej i oparcie w nowym fun-

11
Forma gramatyczna w ³aciñskim opisie archiwalnym wskazuje, ¿e obiekt ten nie zosta³ przeniesiony, a wzniesiony na nowo.
12
Archivum Conventus Chocensis , APR Kraków, s. 8.
13
Tam¿e, s. 9-10.
14
Tam¿e, s. 11.
15
Tam¿e.
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Fragment kroniki prowincji reformatów wielkopolskich.
Erectiones Omnium Almae Antonianae Provinciae Maioris Poloniae
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datorze i darczyñcy kanoniku kolegiaty lipskiej  wiêtos³awie Lipskim16. Dziêki temu mogli kontynuowaæ swoj¹ dzia³alnoæ.
Pobyt reformatów w kociele w Pleszewie sta³ siê przyczyn¹ modernizacji
tej wi¹tyni, przy czym najwiêkszym zmianom uleg³o wyposa¿enie sakralne, które wymieniono na nowe. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e obecny barokowy o³tarz
g³ówny z bramkami i przedstawieniami m.in. dwóch nieznanych zakonników,
stanowi w czêci pozosta³oæ po ówczesnym o³tarzu. Jednak takie przypuszczenia mog¹ potwierdziæ jedynie szczegó³owe badania konserwatorskie. Trudno tak¿e rozstrzygn¹æ, czy by³a to wymiana zu¿ytych sprzêtów, czy jednak próba dostosowania do trydenckiej liturgii, o której mówimy, np. w przypadku usuniêcia
redniowiecznej przegrody lektoryjnej.
Nasuwa siê pytanie o wspomniane zewiecczenie konwentu w Choczu. Có¿
mog³o staæ siê przyczyn¹ takiego stanu rzeczy w miejscowoci posiadaj¹cej trzy
kocio³y katolickie, w prywatnych dobrach duchownego, wiêc wolnej od wp³ywów innowierczych? Otó¿ wyjanienie tego problemu wi¹¿e siê nie z rozpowszechnionymi wówczas w Polsce i silnymi wyznaniami ró¿nowierczymi, ale
z zaistnieniem g³êbokiego konfliktu pomiêdzy reformatami i bernardynami. Kronika reformatów w Choczu mówi jasno o przeladowaniach zagniewanych braci z rodziny. Aby problem nawietliæ nale¿y siêgn¹æ wstecz do historii wprowadzenia cilejszej obserwy wród bernardynów w Polsce, a tym samym do
wprowadzenia reformatów na teren Rzeczpospolitej.
Inicjator ruchu reformackiego w Polsce, o. Gabriel z Gródka, d¹¿y³ do pozyskania dla reformy zakonu bernardynów. Jednak kiedy mu siê to nie uda³o, od 1605 roku
zmieni³ sposób dzia³ania. W oparciu o brewe papie¿y Klemensa VII z 1532 r. i Klemensa VIII z 1593 r., które nakazywa³y, aby w ka¿dej prowincji obserwantów zwolennicy cilejszej obserwy mieli przynajmniej trzy klasztory do w³asnej dyspozycji,
o. Gabriel z Gródka czyni³ starania, by bernardyni oddali reformatom chocia¿ jeden
klasztor, w którym mogliby prowadziæ ¿ycie wed³ug w³asnych, zreformowanych
wzorów. Ta proba nie da³a ¿adnych rezultatów, wiêc od 1606 roku ojcowie rozpoczêli poparte przez Stolicê Apostolsk¹ d¹¿enia do za³o¿enia w³asnych klasztorów. Po
wprowadzeniu reformatów do Polski i fundacji nowych konwentów, rozbie¿noæ
pomiêdzy obydwiema grupami zakonnymi powoli zagasa³a. Jednak z powodu obioru na stanowiska zarz¹du kustodii osób nieumiejêtnie decyduj¹cych o sprawach zakonu, krótko po mierci sprzyjaj¹cego reformatom Zygmunta III, konflikt rozgorza³
na nowo w ostrzejszej formie. Skoñczy³ siê niechcian¹ przez reformatów uni¹ z bernardynami, która faktycznie oznacza³a przejêcie, za zgod¹ papie¿a i króla W³adys³awa IV, wszystkich konwentów reformackich przez obserwantów i likwidacjê ca³ej
rodziny zakonnej17.
Archivum Conventus Chocensis , s. 11.
A.H. B³a¿kiewicz, Powstanie Ma³opolskiej Prowincji Reformatów (1587-1639), Nasza
Przesz³oæ, 1961, t. 14, s. 53, 127-128.
16
17
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Chocz, koció³ poreformacki pw. w. Micha³a Archanio³a,
widok na fasadê i elewacjê po³udniow¹, fot. Monika D¹bkowska, 2009 r.

Chocz, koció³ poreformacki pw. w. Micha³a Archanio³a,
widok na fasadê od zachodu, fot. Monika D¹bkowska, 2009 r.

59

60

MONIKA D¥BKOWSKA

Zamkniêto wówczas kilka konwentów w kustodii wielkopolskiej, m.in.
w Choczu, Brzezinach, Wieluniu i Koninie18. Po kilku latach, na skutek starañ
reformatów, po³¹czenie to zosta³o rozwi¹zane, w 1639 roku ojcowie uzyskali samodzielnoæ, odrodzi³y siê te¿ dwie utworzone wczeniej kustodie19.
W koñcu XVII w. reformaci choccy podjêli decyzjê o wzniesieniu nowego,
murowanego kocio³a, na ten cel w 1684 roku przekaza³ 4 000 fl. pol. kanonik
wiêtos³aw Lipski. Pozosta³e rodki da³ kolejny prepozyt kolegiaty  Stanis³aw
Lipski, a tak¿e inni darczyñcy: Stanis³aw Linowski, kasztelan rogoziñski Adam
Komiñski, Helena Jaruchowska, Adalbert Radziñski, Stanis³aw Miniszewski,
Prokop Lipski, Stefan Godlewski, Aleksander Kierski, Stanis³aw Meier, Stanis³aw Pawêski, Bart³omiej Cywiñski, stolnik kaliski Józef Molski oraz Piotr Komiñski. Budowê kocio³a rozpoczêto w 1699 roku, a ukoñczono w 1725 roku20.
Budynek zosta³ zbudowany, jak wzmiankuje kronika konwentu, na jednym fundamencie. Sk³ada³ siê z prezbiterium i nawy, nad któr¹ wzniesiono wie¿yczkê na
dwa dzwony. Wewn¹trz znajdowa³a siê drewniana posadzka z tarcicy dêbowej,
prawdopodobnie uk³adana jak we flizy, czyli naladuj¹ca posadzkê kamienn¹,
ponadto w chórze zakonnym znajdowa³y siê polichromie wykonane przez zakonnika, brata Bonifacego Jatkowskiego. Konsekracja kocio³a i o³tarzy odby³a siê
23 sierpnia 1723 roku21.
W 1710 roku rozpoczêto wznoszenie murowanego klasztoru, którego fundatorami byli wojewoda inowroc³awski, genera³ wielkopolski Mateusz Radomski,
Adam z Iwanowic Komiñski, Józef Molski, Barbara Godlewska, bp krakowski
Jan Aleksander Lipski i inni, nie wymienieni z nazwiska darczyñcy. ród³a reformackie podaj¹, ¿e budowê tê ukoñczono w 1725 roku. Prace prawdopodobnie
trwa³y kilka lat d³u¿ej, poniewa¿ wiadomo o udziale w procesie budowlanym
klasztoru, w 1733 r., jako nadzorcy budowlanego, brata Mateusza Osieckiego22.
Archivum Conventus Chocensis , s. 8-9. Additament do Kronik Braci Mnieyszych albo Genealogia, APR Kraków, s. 14.
19
Schematyzm Prowincji Matki Bo¿ej Anielskiej OO. Franciszkanów-Reformatów w Polsce,
1971, Kraków 1971, s. 33.
20
Kronika konwentu notuje datki na budowê kocio³a i klasztoru lub kontynuacjê fabryki do
1731 r., od 1724 r. wzmiankowane s¹ datki na wyposa¿enie kocio³a. Archivum Conventus Chocensis, passim.
21
Chronica Conventus Chocensis, s. 13-14, 17, tak¿e w rozdziale „Nomina Fundatorum et Benefactorum”. Brat Bonifacy Jatkowski by³ malarzem zakonnym w prowincji wielkopolskiej, wykona³ malowid³a w kocio³ach w Kaliszu, Lutomiersku, Poznaniu, Choczu, Osiecznej, Wieluniu,
Koninie i Miejskiej Górce. A.J. B³achut, S³ownik artystów reformackich w Polsce, Warszawa 2006,
has³o: Jatkowski Bonifacy, s. 66-67.
22
Erectiones Omnium Almae Antonianae Provinciae Majoris Poloniae, APR Kraków, s. 6; Archivum Conventus Chocensis…, s. 13; A.J. B³achut, S³ownik…, has³o: Osiecki Mateusz, s. 105.
Trudno odnieæ siê do stwierdzenia autora jakoby brat Mateusz realizowa³ prace wed³ug w³asnego
projektu. Zgodnie z informacjami zawartymi w ród³ach, budowa klasztoru trwa³a od 1710 r. Ma18
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Chocz, koció³ poreformacki pw. w. Micha³a Archanio³a,
widok na prezbiterium, fot. Monika D¹bkowska, 2009 r.

Chocz, koció³ poreformacki pw. w. Micha³a Archanio³a,
widok na emporê organow¹, fot. Monika D¹bkowska, 2009 r.
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W tym¿e roku ukoñczono ca³kowicie wszelkie prace budowlane, pozosta³o jedynie dokoñczenie murowanego parkanu23.
Koció³, jak wszystkie budowle reformackie, wzniesiono jako jednonawowy,
z wê¿szym, ni¿szym prezbiterium, oddzielonym od nawy wykrojonym w murze
³ukiem têczy. Czteroprzês³owa nawa w ostatnim od wschodu przêle ma wyodrêbnion¹ kruchtê na dwóch filarach, nad któr¹ znajduje siê empora organowa.
Zamkniêcie dwuprzês³owego prezbiterium zosta³o rozwi¹zane podobnie jak
w wielu wczesnych kocio³ach reformackich  trójbocznie. Ca³e wnêtrze przekryto kolebkowymi sklepieniami na kozubach, przy czym poszczególne przês³a
oddzielone zosta³y pasami gurtów.
Budowla charakteryzuje siê zastosowaniem dwóch ró¿nych rodzajów organizacji przestrzennej: w nawie p³askie pilastry w porz¹dku toskañskim dziel¹
poszczególne przês³a, w których znajduj¹ siê p³ytkie, arkadowe nisze. Masywne
belkowanie dziel¹ce ciany nawy od sklepienia nadaje wnêtrzu horyzontalnoæ.
Taka forma konstrukcyjno-plastyczna wnêtrza okrelana jest w architekturze jako
ciennofilarowa w odmianie wnêkowej. ciany prezbiterium s¹ artyku³owane
w zupe³nie inny sposób, poprzez podzia³ przêse³ za pomoc¹ prostych lizen pozbawionych coko³ów. Lizeny, dziêki powi¹zaniu z gurtami sklepiennymi, sta³y
siê g³ównymi elementami dziel¹cymi wnêtrze wertykalnie. Tê ró¿nicê pomiêdzy
naw¹ a prezbiterium podkrela ponadto artykulacja cian na zewn¹trz: w nawie
ramowa, charakterystyczna i czêsto stosowana w architekturze nowo¿ytnej, natomiast w prezbiterium ciany pozbawione s¹ artykulacji. Takie zasadnicze zró¿nicowanie sprawia wra¿enie, ¿e budynek powsta³ w dwóch etapach  jako pierwsze prezbiterium o gotycyzuj¹cych cechach, a du¿o póniej barokowa nawa.
Jednak¿e ród³a dotycz¹ce kocio³a jednoznacznie informuj¹, ¿e obiekt powsta³
„na jednym fundamencie. Zbli¿on¹ artykulacj¹ obu przestrzeni charakteryzuje
siê koció³ poreformacki w Brzezinach £ódzkich, z ró¿nic¹ zastosowania tam
nieklasycznych porz¹dków architektonicznych i przypór na zewn¹trz. Bardzo
podobn¹ artykulacjê obu przestrzeni sakralnych, jak równie¿ analogiczne rozplanowanie i rzuty wnêtrz, posiada koció³ poreformacki w Kaliszu.
Fasada kocio³a chockiego, jako jedna z nielicznych wród reformackich
wi¹tyñ prowincji wielkopolskiej i pruskiej, ma dwie kondygnacje. Mimo zastosowania istotnych dla horyzontalizacji wysokich belkowañ w obu kondygnacjach, jest ona wertykalna poprzez wprowadzenie mocnego pionowego akcentu,
jakim s¹ spiêtrzone, podwójne pilastry ci¹gn¹ce siê przez obie kondygnacje
i przechodz¹ce na szczyt. Podobn¹ formê ma fasada kocio³a reformackiego
teusz Osiecki zacz¹³ realizowaæ pierwsze samodzielne prace dopiero od 1719 r. – remontuj¹c sklepienie w kociele w £¹kach Bratiañskich. Tam¿e, s. 105.
23
O. Mys³kowski, Dalszy Ci¹g Przydatku do Kronik Braci Mnieyszych Sgo Franciszka Czyli
Rys Genealogii Reformy, 1806, APR Kraków, s. 20.
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w Wonikach, jednak tam dla wzmocnienia wertykalizmu zastosowano pilastry
zdwojone, przerwane belkowanie i nieco zbyt smuk³e proporcje. Ponadto fasada
kocio³a chockiego charakteryzuje siê brakiem plastycznoci, „p³askoci¹, brak
w niej nawet charakterystycznych dla wi¹tyñ nowo¿ytnych arkadowych, sferycznych nisz na rzebione postacie wiêtych, zamiast których wprowadzono
p³ytkie arkady przeznaczone na malowid³a z postaciami wiêtych.
Ju¿ od po³. XVIII w. konieczne by³o przeprowadzenie wielu remontów i napraw kocio³a w ró¿nym zakresie. Jedne z pierwszych prac wykonano w zwi¹zku
z wizytacj¹ prymasa Krzysztofa Szembeka w 1747 roku. W 1760 roku podczas
burzy sp³onê³a sygnaturka, jeszcze tego samego roku wzniesiono now¹ i pokryto
j¹ miedzi¹ i ¿elazem. Ca³kowity koszt prac wyniós³ 2214 fl. pol. 10 gr24. W 1763
roku zbudowano na nowo, zniszczony parkan przy dziedziñcu kocielnym oraz
przy prezbiterium. W latach 1778–1780 wymieniono posadzkê kocieln¹, zamiast
dotychczasowej drewnianej, po³o¿ono kamienn¹ z 990 flizów, prace te wykona³
Micha³ Warszczeñski z Krotoszyna. Ju¿ w latach 1789–90 kronika konwentu
wzmiankuje, ¿e koció³ wymaga³ powa¿niejszego remontu. Prace podjêto ju¿
w kolejnym roku, pocz¹tkowo dotyczy³y one naprawy i wymiany pokrycia dachu
nad naw¹, do tego u¿yto dachówek karpiówek. Koszt robót i materia³u wyniós³ 54
fl. pol. W nastêpnym roku wykonano prace naprawcze dachu nad prezbiterium
i wie¿yczki. Roboty powierzono dekarzowi Józefowi Wendlowi. Kolejne prace remontowe przeprowadzone zosta³y w I po³. XIX w. W latach 1822–23 uporz¹dkowano i naprawiono koció³. Prace poprzedzi³y oglêdziny budynku i wiêby. Do ich
realizacji sprowadzono z Kalisza majstrów rz¹dowych: budowniczego województwa kaliskiego P. Hafnera, cielê Karola Kirmana z czterema czeladnikami oraz dekarza Józefa Wentta z szecioma czeladnikami. Wzmocniono wówczas ankrami
gzyms kocio³a od strony klasztoru, wymieniono i naprawiono belki i wi¹zary wiêby, wzmocniono ankrami, rubami i zastrza³ami sygnaturkê, a nastêpnie naprawiono
jej pokrycie dachu, wyremontowano schody z klasztoru do kocio³a, prze³o¿ono dach
nad naw¹ kocio³a, wyremontowano fasadê, a w trzech niszach namalowane zosta³y
wizerunki wiêtych: w drugiej kondygnacji . Franciszka i Antoniego, w szczycie
w. Micha³a, a wy¿ej herb zakonu. Ponadto wyremontowano dach nad prezbiterium,
jednak ze wzglêdu na brak dachówki karpiówki, pokryto go g¹siorami. W tym czasie wykonano tak¿e powa¿niejszy remont klasztoru. Wszystkie prace zrealizowano
dziêki wsparciu darczyñców z okolic Chocza: Mi¹czyñskiego, Che³mskiego, Kie³czewskiego, Szarzyñskiego, Czarneckiego, Taczanowskiego, Lipskiej, Trêbeckiego
i innych. Kronika konwentu wzmiankuje, ¿e pokrycie dachu ponownie przecieka³o
z powodu le przeprowadzonej naprawy, z tej przyczyny w 1825 r. wymieniono je
ca³kowicie zarówno na kociele, jak i na klasztorze25.
24
25

Archivum Conventus Chocensis , s. 21, 26, 28.
Tam¿e, s. 32-34.
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Konwent zosta³ sekularyzowany 23 listopada 1864 roku26 na mocy ukazu
cara Aleksandra II z tego¿ roku. Kronika konwentu wzmiankuje, ¿e podczas kasaty konwentu, ze wzglêdu na gwardiana, który by³ stronnikiem rz¹du, nie pope³niono nadu¿yæ, jakie mia³y miejsce przy kasatach innych konwentów. Do czynnoci kasacyjnych zosta³ zobowi¹zany burmistrz miasta Chocz  Jakubowski.
Zakonnicy opucili konwent na kilku podwodach, przy licznej eskorcie wojska.
Wraz z zabranymi przez siebie przedmiotami zostali odstawieni do konwentu
kaliskiego, który by³ punktem zbornym dla trzech klasztorów reformackich: koniñskiego, wieluñskiego i chockiego. Razem znalaz³o siê tam oko³o 50 osób.
Zakonnicy nie mieli ¿adnych rodków do ¿ycia, ani zapasów, wiêc przez kilka
tygodni pozostawali na utrzymaniu mieszkañców Kalisza. Poza tym w Kaliszu
znalaz³o siê jeszcze oko³o 80 franciszkanów z ca³ej Polski kongresowej, przywiezionych do konwentu franciszkañskiego. W konwencie chockim pozosta³ ks.
Narcyz Ambrulewicz, który pisz¹c kronikê, wyrazi³ w¹tpliwoæ czy bêdzie móg³
pozostaæ tam na kolejny rok oraz czy koció³ pozostanie w dalszym ci¹gu przeznaczony na cele sakralne27.
Od czasu sekularyzacji konwentu a¿ do wspó³czesnoci koció³ nie uleg³
powa¿niejszym zmianom architektonicznym, w przeciwieñstwie do klasztoru,
którego dwa skrzyd³a w II po³. XIX w. zburzono28.
Franciszkanie uzyskali ponownie prawo w³asnoci konwentu w XX w. Powrócili oni do Chocza w 1920 r. i przebywali tu do 1957 r. Od 1959 do 2002 r.
klasztor zamieszkiwa³y Siostry Pasterki od Opatrznoci Bo¿ej, a od 2005 r. 
franciszkanie29. W 1959 r. nast¹pi³a zmiana statusu prawnego obiektu. Zespó³
zosta³ wpisany do rejestru zabytków pod nr 585/A30.
Po wojnie stan zachowania kocio³a by³ niezadowalaj¹cy. W 1967 roku budynek by³ zawilgocony, tynki zniszczone, w dolnej kondygnacji odpada³y, szczyt
by³ zagrzybiony. Oprócz wymalowania wnêtrza wi¹tyni w latach 90., nie wykonano ¿adnych powa¿niejszych prac remontowych i robót konserwatorskich, których obiekt pilnie wymaga³. Brak remontów doprowadzi³ do bardzo du¿ych
zniszczeñ zarówno kocio³a, jak i klasztoru w koñcu lat 90.31. Obecnie obiekt jest
26
S³ownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, pod red. Bronis³awa Chlebowskiego, przy wspó³udziale Józefa Krzywickiego, wg planu Filipa Sulimierskiego,
T. XV, Warszawa 1900, s. 311.
27
Liber III Archivii Contus Chocensis, APR Kraków, s. 237.
28
E. Andrzejewska, Zespó³ poreformacki. Koció³ pw. w. Micha³a Archanio³a, Archiwum Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Kaliszu, bia³a karta, 1999; Z. Kêb³owska, Koció³ pw.
w. Micha³a poreformacki, Archiwum Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Kaliszu, zielona karta, 1967.
29
E. Andrzejewska, Zespó³…
30
Tam¿e.
31
Z. Kêb³owska, Koció³ pw. w. Micha³a poreformacki, Archiwum Wojewódzkiego Urzêdu
Ochrony Zabytków w Kaliszu, zielona karta, 1967; E. Andrzejewska, Zespó³…
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bardzo zniszczony, wymaga remontu kapitalnego. Na elewacji kocio³a odspojone tynki odpadaj¹ na ca³ej wysokoci, zawilgocenie podnios³o siê do kilku metrów, ceg³a jest skorodowana, sklepienia spêkane, detale i elementy architektoniczne s¹ w destrukcji, wie¿yczka na sygnaturkê przerdzewia³a, pokrycie dachu
nieszczelne, wiêba i stolarka drzwiowa pora¿one miejscowo korozj¹ biologiczn¹. Dotychczas podjêto prace remontowe w klasztorze, natomiast konserwacja
kocio³a planowana jest na kolejne lata, ma ona obj¹æ w pierwszym etapie remont wiêby i pokrycia dachu, wymianê instalacji deszczowej, konserwacjê elewacji i stolarki okiennej, naprawê parkanu wokó³ kocio³a32.
Planowane prace konserwatorskie pozwol¹ nie tylko doprowadziæ obiekt do
w³aciwego stanu. Koció³ poreformacki w Choczu zas³uguje na uwagê jako znacz¹ca czêæ historii miejscowoci, ale równie¿ istotny obiekt budownictwa sakralnego wielkopolskiej prowincji zakonu reformatów. Dlatego w³aciwa konserwacja umo¿liwi odpowiedni¹ ekspozycjê zabytku, przywróci mu pierwotne
walory, pozwalaj¹c na lepsz¹ jego recepcjê, co przyczyni siê do rozwoju wiedzy
na jego temat.
SUMMARY
The Order of Reformed Franciscans, a conservative and strict branch of Franciscans,
flourished in Poland mainly on the territory of Wielkopolska and Ma³opolska. The convent in Chocz
was chronologically the third foundation in the Wielkopolska custody. Its founder was bishop
Andrzej Lipski, who in order to strengthen Catholicism not only brought the Reformed Franciscans
to the place but also built a collegiate church, thereby creating a complex of religious institutions
in one part of the town.
In the years 16361639 there was a conflict between the Reformed Franciscans and the
Bernardines. As a result the former were made to leave Chocz for a time. Upon return they began
the construction of a new, brick church and convent (16991725 r.) It is worth noting that among
others, Brother Mateusz Osiecki participated in the realization of the convent buildings. The church
was erected in the recessed variant of the wall-pillar system and shows affinity to the Reformed
Franciscan Church in Kalisz. Moreover, it is an important example of the sacral buildings of the
Wielkopolska province of Reformed Franciscans. The convent was secularized in 1864 by decree
of emperor Alexander II. The monks regained their right of ownership only in 1920. First, the
convent buildings were used by the Order of Sisters the Shepherdesses of Divine Providence, and
only later again by the Franciscans. At present the whole complex is under major restoration works.

Key words:
Chocz, Reformed Franciscans, bishop Andrzej Lipski, sacral architecture of the 17th and 18th
centuries, wall-pillar architecture
J. Kucharzewska, P. Birecki, J. Rodziewicz, K.S. Oleksiak, Program prac konserwatorskich
zespo³u poreformackiego, Klasztoru i Kocio³a pw. w. Micha³a Archanio³a w Choczu, gmina
Chocz, powiat pleszewski, woj. wielkopolskie, Zakon Braci Mniejszych Franciszkanów w Choczu,
2009, s. 28.
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O kociele szpitalnym w. Wawrzyñca w Poznaniu na Chwaliszewie
u schy³ku XVIII wieku
The Hospital Church of St. Lawrence in the Poznañ District of Chwaliszewo
at the End of the 18th Century

Do wielu sakralnych obiektów istniej¹cych dawniej w Poznaniu, po których
dzi nie ma ¿adnego ladu, nale¿a³ koció³ w. Wawrzyñca na Chwaliszewie. Nie
pozosta³ po nim ¿aden kamieñ, nie wiemy, co sta³o siê z jego wyposa¿eniem, nie
mo¿na nawet precyzyjnie wskazaæ miejsca, w którym siê wznosi³. Na szczêcie
istniej¹ o nim przekazy ród³owe (wprawdzie niezbyt liczne i mo¿e nie wszystkie do dzisiaj nale¿ycie poznane), dziêki którym koció³ ten znalaz³ swoje miejsce w literaturze.
O kociele w. Wawrzyñca i dwóch znajduj¹cych siê w jego pobli¿u szpitalach bodaj jako pierwszy pisa³ Józef £ukaszewicz w obu swoich pracach wydanych w 1838 i 1858 roku1. Kilka zdañ dotycz¹cych okolicznoci zburzenia tych
budowli zamieci³ Rodgero Prümers w opracowaniu o Poznaniu w czasach Prus
Po³udniowych2. Rzetelne – choæ szczup³e – wiadomoci znajdujemy w dziele ks.
Józefa Nowackiego3. W ostatnich natomiast latach koció³ w. Wawrzyñca wraz
1
J. £ukaszewicz, Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach,
wyd. 2 poprawione i uzupe³nione, przygotowa³ J. Wiesio³owski, Poznañ 1998, t. 1, s. 212-213; t. 2,
s. 106; ten¿e, Krótki opis historyczny kocio³ów parochialnych, koció³ków, kaplic, klasztorów, szkó³ek parochialnych, szpitali i innych zak³adów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznañskiej, t. 1,
Poznañ 1858, s. 64-67.
2
R. Prümers, Die Stadt Posen in südpreussischer Zeit. III: Die Kirche, Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen, Jhrg. 26, 1911, s. 69-70.
3
J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. 2: Archidiecezja poznañska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznañ 1964, s. 279, 579, 613, 652, 677, 735, 736.

68

PIOTR FRANCISZEK NEUMANN

z obu szpitalami by³y przedmiotem tekstów opublikowanych w dwóch tomach
Kroniki Miasta Poznania, z których jeden powiêcony jest Chwaliszewu, a drugi szpitalom poznañskim4.
Podstaw¹ niniejszego artyku³u s¹ akta wizytacji generalnej dekanatu poznañskiego, któr¹ z mandatu biskupa poznañskiego Andrzeja Stanis³awa M³odziejowskiego przeprowadzi³ w latach 17791781 ksi¹dz Józef Rogaliñski5. Zgodnie
z instrukcj¹ biskupa wizytator zwizytowa³ nie tylko kocio³y parafialne oraz kolegiatê Najwiêtszej Maryi Panny in Summo, ale tak¿e wszystkie inne kocio³y
i kaplice znajduj¹ce siê na terenie dekanatu. Akt wizytacji kocio³a w. Wawrzyñca i jego szpitali nastêpuje po wizytacji kolegiaty w. Miko³aja na Zagórzu i afiliowanego do niej kocio³a w. Sebastiana na Piotrowie, a poprzedza wizytacjê
kocio³a w. Barbary na Chwaliszewie. Wymienione kocio³y w. Sebastiana, w.
Wawrzyñca i w. Barbary zlokalizowane by³y na terytorium parafii w. Miko³aja
i wszystkie trzy podzieli³y los wi¹tyni parafialnej – najdalej w pierwszych latach drugiej okupacji pruskiej zosta³y zburzone. Informacje, których dostarczaj¹
akta wizytacyjne, s¹ w miarê obszerne, choæ z pewnoci¹ nie w pe³ni satysfakcjonuj¹ dzisiejszego badacza ich dziejów oraz czytelnika pragn¹cego bli¿ej poznaæ ich dzieje. Przede wszystkim odzwierciedlaj¹ stan wi¹tyni i szpitali
w momencie wizytacji, a wiêc na kilkanacie lat przed przejciem Poznania pod
panowanie pruskie.
Koció³ w. Wawrzyñca znajdowa³ siê na wschodnim krañcu Chwaliszewa,
niedaleko ówczesnego starego koryta Warty, przed mostem ³¹cz¹cym Chwaliszewo z Ostrowem Tumskim. Naprzeciw tej wi¹tyni wznosi³ siê niewielki koció³
w. Barbary6. Wprawdzie ks. Nowacki podaje, ¿e koció³ w. Wawrzyñca znajdowa³ siê przy mocie po stronie pó³nocnej7, jednak z XVIII-wiecznych planów Poznania wynika jednoznacznie, ¿e sta³ on po prawej stronie wejcia na
most, a wiêc po po³udniowej stronie drogi prowadz¹cej na Ostrów Tumski. wi¹Józefa Rogaliñskiego wizytacja kocio³ów chwaliszewskich w 1779 roku, t³um. i wyd.
A. Pawlaczyk, J. Wiesio³owski, Kronika Miasta Poznania, 1995, nr 1, s. 88-92; J. Wiesio³owski,
Poznañskie szpitale i ich kaplice w wietle wizytacji ks. Rogaliñskiego, „Kronika Miasta Poznania”, 2007, nr 4, s. 9-11.
5
Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn. AV 30, Visitatio generalis decanatus posnaniensis authoritate nuper pie defuncti pastoris inchoata demum pari authoritate illustrissimi excellentissimi et reverendissimi domini Antonii Onuphrii de Okêcie Okêcki Dei et Apostolicae Sedis
gratia episcopi posnan[iensis] et varsavien[sis] supremi Regni cancellarii equitis ordinum Aquilae
Albae et S[ancti] Stanislai consummata per Iosephum £odzia Rogaliñski s[anct]ae th[eologi]ae et
u[triusque] i[uris] doctorem, decanum cathedralem posnaniensem, in archidiaconatu sremensi et per
decanatum posnaniensem specialiter delegatum visitatorem generalem, anno quo visitavit nos
Oriens ex Alto 1781 (dalej: AV 30).
6
AV 30, s. 209; J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. 2, s. 579, 652; J. £ukaszewicz, Krótki opis historyczny, t. 1, s. 64.
7
J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. 2, s. 652.
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tynia ustawiona by³a wzd³u¿ ulicy biegn¹cej przez Chwaliszewo, prezbiterium
skierowane by³o ku wschodowi (z lekkim odchyleniem w kierunku pó³nocnym),
wejcie za znajdowa³o siê naprzeciw wielkiego o³tarza, czyli od zachodu8.
O pocz¹tkach kocio³a nic nie wiadomo. Ksi¹dz J. Nowacki stwierdza, ¿e
najstarsza wzmianka, jak¹ o nim znalaz³, pochodzi z roku 1509 i ¿e zarz¹dza³
nim prepozyt bêd¹cy altarzyst¹ znajduj¹cej siê w kociele altarii9. Fundatorem
kocio³a by³ zapewne biskup poznañski i kapitu³a katedralna, do których nale¿a³o prawo kolacji10. Akta wizytacji Rogaliñskiego podaj¹, ¿e koció³ jest niewielki, murowany, od frontu prostok¹tny, od ty³u zaokr¹glony. ciany by³y dobrze
powi¹zane i pobielone, dach pokrywa³y zniszczone dachówki, ale prepozyt przygotowa³ ju¿ nowe. Pod³oga w kociele wykonana by³a z cegie³, a jej stan nie
budzi³ zastrze¿eñ. Sufit wykonany by³ z desek. Wyposa¿enie wnêtrza stanowi³y
malowane ³awki i konfesjona³, nowo zbudowany i pomalowany drewniany chór
muzyczny, dobrze zamykany, a na nim ma³e organy wymagaj¹ce czêciowej naprawy. Nowa by³a tak¿e drewniana ambona, któr¹ pomalowano i w czêciach
poz³ocono. Koció³ mia³ dwa wejcia: g³ówne od strony parceli prepozytury (zapewne od zachodu), drugie mniejsze od ulicy, a wiêc od strony pó³nocnej. Drzwi
w nich by³y drewniane, opatrzone zamkami. Do kocio³a przylega³a zakrystia.
Ona równie¿ by³a murowana, takie te¿ by³o jej sklepienie, pod³ogê mia³a ceglan¹, a ciany wybielone. Okno w niej by³o jedno, niedawno wykonane, opatrzone
szyb¹ szklan¹ i zabezpieczone ¿elazn¹ krat¹. Drewniane drzwi posiada³y odpowiedni zamek. Wyposa¿enie zakrystii stanowi³y trzy drewniane szafy oraz trzy
sto³y. Pod kocio³em znajdowa³y siê dwie murowane krypty, z których jedna
mia³a wejcie z wnêtrza kocio³a, a druga z parceli prepozyturalnej. Widok kocio³a ubogaca³a wie¿yczka wznosz¹ca siê porodku dachu, wykonana z drewna
i obita blach¹. Wisia³ w niej ma³y dzwon, jednak nie istnia³ ¿aden dokument, który stwierdza³by fakt jego konsekracji. Koció³ nie by³ ogrodzony, nie posiada³
te¿ cmentarza11.
Oprócz wymienionych ju¿ elementów wyposa¿enia (ambona, konfesjona³,
³awki, organy na chórze) we wnêtrzu znajdowa³y siê trzy o³tarze. W wielkim
o³tarzu umieszczony by³ obraz patrona kocio³a, w. Wawrzyñca Mêczennika,
natomiast dwa o³tarze boczne ozdobione by³y obrazami w. Sebastiana Mêczennika (po stronie Ewangelii) i Chrystusa Ukrzy¿owanego (po stronie Episto³y).
Wszystkie trzy o³tarze by³y wykonane z drewna, pomalowane i czêciowo poz³ocone. Mensy o³tarzowe by³y murowane. Ka¿da mia³a w³asny, konsekrowany
Por. Plany Poznania, opisy planów i redakcja D. Ksi¹¿kiewicz-Bartkowiak, Poznañ 2010,
nr 4: Iurisdictionum Posnaniensium Remonstratio 1728, nr 8: Planta M. Poznania 1784.
9
J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. 2, s. 652.
10
AV 30, s. 203.
11
AV, s. 202-203.
8
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kamieñ portatylowy zawieraj¹cy nienaruszone kapsu³ki z relikwiami wiêtych.
Ka¿dy z o³tarzy nakryty by³ trzema obrusami i posiada³ wszystko, co by³o potrzebne do nale¿ytego odprawiania mszy wiêtej12. Przed wielkim o³tarzem wisia³a lampa, która pali³a siê tylko podczas odprawiania nabo¿eñstwa13. Na wewnêtrznych cianach kocio³a pozawieszane by³y obrazy, jednak ich treci nie
odnotowano. Akta stwierdzaj¹ jedynie, ¿e by³y stosownie malowane, podobnie
jak obrazy o³tarzowe. ¯aden z tych wizerunków nie cieszy³ siê jakim specjalnym kultem, który by³by potwierdzony przez w³adzê kocieln¹. O³tarze nie mia³y fundacji, ¿aden z nich nie by³ erygowany jako beneficjum altaryjne14.
Przy wielkim o³tarzu wystawione by³y relikwie w. Walentego Mêczennika,
umieszczone w drewnianej figurze, zapewne wyobra¿aj¹cej tego wiêtego. Poniewa¿ jednak nie by³o na nich pieczêci ani dokumentu stwierdzaj¹cego autentycznoæ, wizytator orzek³, ¿e nie nale¿y ich wystawiaæ do czci publicznej, dopóki ich prawdziwoci nie stwierdzi urz¹d konsystorski15.
Koció³ wyposa¿ony by³ w liczne sprzêty ruchome s³u¿¹ce do sprawowania
s³u¿by Bo¿ej. Wród przedmiotów wykonanych ze srebra znajdowa³y siê trzy
kielichy wewn¹trz ca³kowicie, a na zewn¹trz czêciowo z³ocone, trzy pateny z³ocone z jednej strony, skrzyneczka w kszta³cie serca. Ponadto srebrne aplikacje
zdobi³y obrazy: promienie z³ocone z kamykami z³¹czone w kszta³cie korony
wokó³ g³owy w. Wawrzyñca oraz kó³ko z³ocone w formie wieñca trzymane
przez anio³a16. Nie by³o natomiast puszki na komunikanty i monstrancji, co wynika³o st¹d, ¿e w kociele nie by³ przechowywany Najwiêtszy Sakrament, a na
dwukrotne w roku jego wystawienia monstrancjê po¿yczano z innego kocio³a17.
Z szat liturgicznych koció³ posiada³ jedynie ornaty i to we wszystkich kolorach
stosowanych w liturgii: trzy bia³e (obok dwóch starych jeden nowy jedwabny
z czerwon¹ kolumn¹), cztery czerwone, cztery czarne, dwa zielone i jeden fioletowy. Dalmatyk i kap nie by³o. Zakrystia by³a te¿ wyposa¿ona w alby (7), kom¿e (3), korpora³y (13), puryfikaterze (25), obrusy zwyk³e (17) i cieñsze (7), umbrakulum w kolorze czerwonym, trzy stare msza³y i trzy, równie¿ stare, msza³y
¿a³obne. Inwentarz wymienia ponadto szereg innych sprzêtów, jak np. lichtarze
cynowe (16), mosiê¿ne (2) i drewniane (2), trybularz mosiê¿ny, cynow¹ ³ódkê
z mosiê¿n¹ ³y¿k¹, tacki cynowe, dzbanuszki cynowe i szklane, ma³y kocio³ek
z miedzi, tak¹¿ miskê, cynowe naczynia na kwiaty, dzwonki, blaszane pude³ka
na hostie, a ponadto kilka krzese³ i sto³ków18.
12
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Koció³ w. Wawrzyñca w Poznaniu na Chwaliszewie
(z lewej strony na pierwszym planie)
wed³ug panoramy F. B. Wernera, ok. po³. XVIII w.

W kociele znajdowa³y siê dwie skarbony, do których klucze posiada³ prepozyt. Niewielkie sk³adane w nich ofiary przeznacza³ na wino do mszy i na wosk.
Poniewa¿ i kolekty by³y niewielkie, nie prowadzono rachunków z tych dochodów, a wizytator zauwa¿y³, ¿e nie ma potrzeby ustanawiania witryków. Uroczyste nabo¿eñstwo odbywa³o siê jedynie w wiêto patronalne w. Wawrzyñca
i w oktawê tego wiêta, w pozosta³e za dni prepozyt odprawia³ mszê w. Przy
kociele nie istnia³o ¿adne bractwo, nie by³o te¿ piewane oficjum o Najwiêtszej Maryi Pannie. Koció³ posiada³ odpusty na wiêto i oktawê w. Wawrzyñca,
co powiadcza³ dokument wystawiony w Rzymie 16 lipca 1777 roku i zgodnie
z prawem dopuszczony przez w³adzê diecezjaln¹. Nie by³o natomiast odpustów
za zmar³ych, które zwykle by³y przywi¹zane do którego z o³tarzy (altare privilegiatum)19.
Prepozytem kocio³a w chwili wizytacji by³ Mateusz Woyciechowski, pochodz¹cy z Lwówka, licz¹cy 58 lat (zatem urodzi³ siê oko³o 1721 roku), który wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 22 listopada 1744 roku (za dyspens¹ od wymaganego
wieku 24 lat) w kociele katedralnym w Poznaniu. Na prepozyturê tego kocio³a
zosta³ zgodnie z prawem prezentowany, a nastêpnie 17 grudnia 1773 roku kanonicznie ustanowiony; zaraz te¿ nastêpnego dnia obj¹³ beneficjum. Wizytator odnotowa³, ¿e prepozyt posiada aprobatê do s³uchania spowiedzi, tak¿e w przypadkach zastrze¿onych, wystawion¹ 3 kwietnia 1778 roku na okres trzech lat oraz
zezwolenie na u¿ywanie peruki w czasie odprawiania mszy i innych nabo¿eñstw
udzielone przez nuncjusza, co stwierdza³ dokument wystawiony w Warszawie
19

AV, s. 204.

72

PIOTR FRANCISZEK NEUMANN

16 grudnia 1765 roku. Prepozyt zawsze rezydowa³ przy swoim kociele, a jako
s³u¿bê utrzymywa³ gospodyniê i ch³opca. By³ równoczenie penitencjarzem katedralnym. Innych beneficjów nie posiada³20.
Prepozyt posiada³ czynsze od sum lokowanych na nieruchomociach oraz
otrzymywa³ pewne wiadczenia z tytu³u opieki sprawowanej nad szpitalem ubogich kap³anów. Zgodnie z postanowieniami dokumentu erekcyjnego szpitala, prowizor kapitu³y katedralnej wyp³aca³ prepozytowi roczn¹ pensjê w wysokoci 100
florenów. Erekcja przewidywa³a tak¿e, ¿e prepozyt bêdzie mia³ wspólny stó³
z kap³anami mieszkaj¹cymi w szpitalu i powinien wród nich zajmowaæ pierwsze miejsce. Ta regulacja w czasie wizytacji nie by³a zachowywana, poniewa¿
w szpitalu od dawna nie by³o ¿adnych kap³anów; prepozyt nie otrzymywa³ te¿
¿adnego ekwiwalentu z tytu³u prawa do posi³ków przy wspólnym stole21. Czynsze, jakie stanowi³y uposa¿enie prepozyta by³y nastêpuj¹ce:
1. Od sumy 4000 florenów z legatu testamentowego ksiêdza Stanis³awa
Rudnickiego zapisanej w aktach grodzkich poznañskich w 1735 roku.
Suma ta zosta³a erygowana 28 I 1737 przez Józefa Kierskiego, sufragana
poznañskiego, z obligacj¹ dwóch mszy czytanych w ka¿dym tygodniu za
dusze w czyæcu. Reszta czynszu mia³a byæ przeznaczana na wosk, hostie i wino do mszy, na pranie obrusów, naprawê aparatów kocielnych,
dla dzwonnika, na koszty dochodzenia czynszów i inne potrzeby kocio³a. Z up³ywem lat czynsz ten zosta³ pomniejszony o po³owê. W czasie
wizytacji by³ otrzymywany, a obligacja wype³niana.
2. Od sumy 100 florenów zapisany w 1743 roku na odprawianie mszy za
zmar³ego ksiêdza Jana Raciêskiego. Liczba mszy nie zosta³a okrelona
w zapisie. Czynsz jest otrzymywany, a z tytu³u obligacji prepozyt odprawia rocznie cztery msze czytane.
3. Od sumy 1000 florenów z legatu testamentowego ksiêdza Stanis³awa
Rudnickiego zapisany w aktach konsystorza poznañskiego w 1738 roku.
Fundacja ta zosta³a erygowana 21 I 1738 przez Józefa Kierskiego, sufragana i oficja³a generalnego poznañskiego, z obligacj¹ odprawiania w ka¿dym miesi¹cu dwóch mszy za konaj¹cych. Czynsz jest otrzymywany,
a obligacja jest wype³niana.
4. Od sumy 135 florenów fundacji Tomasza i Magdaleny J¹growskich zapisany w roku 1755 w aktach wójtowskich chwaliszewskich, z obligacj¹ odprawiania w ka¿dym miesi¹cu jednej mszy wed³ug intencji fundatorów.
Czynsz jest otrzymywany, a obligacje s¹ wype³niane.
20
21
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5. Od sumy 270 florenów zapisany w 1750 roku w aktach grodzkich poznañskich, na odprawianie mszy za zmar³ego Marcina, jednak ich liczba nie
jest znana, gdy¿ prepozyt nie ma zapisu. Czynsz ten jest z trudnoci¹
otrzymywany, a prepozyt wype³nia obligacjê, odprawiaj¹c osiem mszy
w roku.
6. Od sumy 200 florenów zapisany w 1710 roku w aktach wójtowskich
chwaliszewskich, na odprawianie corocznie aniwersarza za zmar³ego
Andrzeja Radziñskiego. Po³owa z tej sumy zaginê³a, a czynsz od drugiej
po³owy nie dochodzi, st¹d te¿ i zobowi¹zania nie s¹ wype³niane.
7. Ponadto prepozyt otrzymuje czynsz wyp³acany wed³ug uznania ze skarbca kapitu³y katedralnej na piewanie w ka¿dym miesi¹cu wotywy o w.
Wawrzyñcu22.
Prepozyt kocio³a na mocy aktu erekcyjnego szpitala by³ zobowi¹zany do
odprawiania mszy w niedziele i wiêta w obecnoci kap³anów chorych, mieszkaj¹cych w szpitalu. Powinien przy tym szpitalu rezydowaæ osobicie i wraz z ubogimi kap³anami zasiadaæ do wspólnego sto³u. Zobowi¹zania te w czasach wizytacji Rogaliñskiego nie by³y wype³niane z tego prostego powodu, ¿e w budynku
szpitala nie by³o ani jednego kap³ana23. Inne obligacje prepozyta polega³y na
odprawianiu okrelonej liczby mszy i aniwersarzy i wynika³y z wy¿ej wyszczególnionych czynszów.
Szpital w. Wawrzyñca na Chwaliszewie istnia³ od dawna i z pewnoci¹ powsta³ wczeniej ni¿ koció³. O ile pierwsza wzmianka o kociele w. Wawrzyñca
pochodzi z pocz¹tku XVI wieku, to szpital mia³ istnieæ ju¿ w pocz¹tkach wieku
XIV. Ksi¹dz J. Nowacki stwierdza nawet, ¿e ju¿ wówczas s³u¿y³ on jako miejsce
pobytu starszych wiekiem i chorych kap³anów24. Czy rzeczywicie tak by³o, trudno przy obecnym stanie badañ powiedzieæ. Mo¿emy w tej chwili jedynie zrelacjonowaæ to, co o szpitalu ubogich kap³anów przy kociele w. Wawrzyñca podaje wizytacja Rogaliñskiego. Spraw¹ takiego przytu³ku dla kap³anów zajmowa³y
siê kolejno dwa synody diecezjalne: w roku 1632 za biskupa Adama Nowodworskiego oraz w roku 1642 za biskupa Andrzeja Szo³drskiego25. Na pierwszym
podjêto uchwa³ê, a na drugim doprowadzono do skutku, ¿e szpital w. Wawrzyñca razem z domem murowanym opodal po³o¿onym zosta³ przeznaczony dla
ubogich kap³anów i powierzony opiece i staraniom kapitu³y katedralnej. Natomiast dopiero dziesiêæ lat póniej, dokumentem datowanym w Ci¹¿eniu 19 lipca
1652, biskup poznañski Kazimierz Florian Czartoryski dokona³ urzêdowego ery22
23
24
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gowania szpitala dla ubogich, chorych i dotkniêtych staroci¹ kap³anów26.
Wynika³oby z tego, ¿e przed owymi staraniami podjêtymi w pierwszej po³owie
XVII wieku szpital w. Wawrzyñca s³u¿y³ osobom ubogim stanu wieckiego. Tak
te¿ interpretuje te sformu³owania J. £ukaszewicz27.
Akta wizytacji Rogaliñskiego przytaczaj¹ bardzo interesuj¹c¹ ordynacjê synodu diecezji poznañskiej z 1720 roku, odprawionego w Warszawie za rz¹dów
biskupa Krzysztofa Antoniego Szembeka, odnosz¹c¹ siê do szpitala ubogich kap³anów. Wyra¿ono w niej najpierw wspó³czucie dla losu osób duchownych,
przede wszystkim proboszczów, którzy od wszystkich obrzucani ciê¿kim zarzutem bogactw i chciwoci, s¹ jednak tak bardzo ubodzy, ¿e nie inn¹ w pónej staroci za dokonane prace swoje nagrodê otrzymuj¹, jak twarde dowiadczenie
ubóstwa. Poniewa¿ inne uchwa³y w tym wzglêdzie nie mog¹ byæ wprowadzone
w ¿ycie wskutek nowego prawa Królestwa zabraniaj¹cego ustanawiania wszelkich nowych fundacji, synod postanowi³ ulepszyæ zarz¹dzanie szpitalem ubogich
kap³anów poprzez wyznaczenie przez biskupa prowizora, promotora i prokuratora szpitala. Zadaniem prokuratora ma byæ czuwanie, aby czêæ rzeczy pozosta³ych po mierci tych kap³anów, którzy nie sporz¹dzili testamentu, zosta³a przekazana szpitalowi, a tak¿e jeli w testamencie zosta³o co dla szpitala legowane,
by zosta³o rzeczywicie na ten cel przekazane. Prokurator powinien tak¿e osobicie lub przez substytutów ka¿dego roku zbieraæ od ksiê¿y diecezji ja³mu¿ny
w zbo¿u, jarzynach lub w gotówce i na czas dostarczaæ je do r¹k prepozyta szpitala. Z kolei promotor ma dbaæ, by to, co prokurator zebra³, by³o przechowywane w skrzyni na ten cel sprawionej, umieszczonej w zakrystii lub innym miejscu
kocio³a, oraz nale¿ycie wydawane. Prowizor natomiast powinien czêsto sprawdzaæ, czy prokurator i promotor dobrze wype³niaj¹ swój obowi¹zek i w razie jakiego braku, powinien temu zaradziæ. Po przytoczeniu tych postanowieñ, wizytator stwierdzi³: Nic bardziej po¿¹danym nie jest dla ca³ej diecezji, jak aby te
wiête statuty synodalne w ca³ej swej mocy zosta³y przywrócone28.
Dom szpitala, który niegdy zamieszkiwali kap³ani ubodzy, znajdowa³ siê
naprzeciw kocio³a w. Wawrzyñca, by³ wzniesiony z mocnego muru, pokryty
dachówk¹ i wymaga³ znacznych napraw, choæ aktualny prepozyt pewne roboty
naprawcze wykona³. Na ka¿dej z dwóch kondygnacji znajdowa³a siê izba ogrzewana oraz dwie sypialnie, które jednak by³y tak ciasne, ¿e wizytator zauwa¿y³,
i¿ nie s¹ odpowiednie dla potrzeb chorych i sêdziwych kap³anów. Aktualnie ca³y
budynek szpitala u¿ytkowa³ prepozyt, który najpewniej sam w nim mieszka³
i przechowywa³ swój dobytek29. Na tej samej parceli sta³ inny dom, przylegaj¹cy
26
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do ciany kocio³a, równie¿ murowany, dwukondygnacyjny, w którym na dole
mieci³a siê jedna izba, a na górze izba i sypialnia. Prawo do niego rocili sobie
penitencjarze katedralni, opieraj¹c siê na ró¿nych aktach i decyzjach biskupów
poznañskich i kapitu³y katedralnej z lat 17251734. Niemniej wizytator stwierdzi³, ¿e wszystkie te pisma nale¿y ponownie przejrzeæ w celu sprawdzenia, czy
roszczenia te s¹ s³uszne. Podczas wizytacji domem dysponowa³ prepozyt, sam
bêd¹c równoczenie penitencjarzem, który wynajmowa³ go komornikom za
czynsz. W pobli¿u wymienionych budynków prepozyt Woyciechowski wybudowa³ niedawno dwie drewniane stajnie, a domek na przechowywanie drewna naprawi³30.
Z parcel¹ szpitala s¹siadowa³ ogród, rozci¹gaj¹cy siê na d³ugoæ od ogrodzenia parceli a¿ do strumienia ³¹cz¹cego siê z Wart¹, na szerokoæ za od owego
strumienia do ogrodów mieszczan chwaliszewskich. Istnia³a w¹tpliwoæ, do kogo
on nale¿y: czy do szpitala ubogich kap³anów, czy do pobliskiego szpitala ubogich wieckich (o którym ni¿ej). Wizytator wyrazi³ opiniê, ¿e ogród powinien byæ
przys¹dzony ubogim wieckim, za czym przemawia³by fakt, ¿e w dokumentach
kocio³a i aktach wczeniejszych wizytacji nie ma ¿adnej wzmianki o jakim
ogrodzie, który by³by przeznaczony dla ubogich kap³anów. Ponadto szpital ubogich wieckich niegdy znajdowa³ siê w pobli¿u tego ogrodu, mianowicie sta³
tam, gdzie obecnie wznosi siê tylna czêæ kocio³a. Wreszcie z dawnych rejestrów szpitala w. Wawrzyñca dla ubogich wieckich z 1671 roku wynika, ¿e od
niepamiêtnych czasów za pierwotnym domem szpitala by³ ogród o szerokoci 27
³okci, którego proporcjonalne czêci wydzielano mieszkañcom tego szpitala pod
uprawê. W czasach wizytacji czêæ ogrodu u¿ytkowa³ prepozyt, a czêæ ubodzy
z pobliskiego szpitala w. Wawrzyñca31.
W akcie wizytacyjnym Rogaliñskiego zosta³y odnotowane nastêpuj¹ce dochody szpitala:
1. Czynsz od sumy 2000 florenów zapisany w 1645 roku w aktach s¹dów
grodzkich poznañskich.
2. Czynsz od sumy 2000 florenów zapisany w 1648 roku w aktach s¹dów
kapturowych.
3. Czynsz od sumy 3000 florenów legowany testamentem biskupa poznañskiego Andrzeja Szo³drskiego na rzecz ubogich kap³anów, zapisany
przez kapitu³ê katedraln¹; brak jednak aktu zapisu.
4. Suma 2900 florenów z³o¿ona z legatów kap³anów oraz z czynszów, zgromadzona przed rokiem 1652. Nie wiadomo, gdzie siê znajduje.
30
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5. Czynsz od sumy 100 florenów zapisany w aktach konsystorza poznañskiego w 1671 roku.
6. Czynsz od sumy 600 florenów zapisany w aktach konsystorza poznañskiego w 1671 roku.
7. Czynsz od sumy 1000 florenów zapisany przez Macieja Hakiewicza
w aktach konsystorza poznañskiego w 1673 roku.
8. Czynsz od sumy 600 florenów podniesiony z jednych dóbr i zapisany na
innych w 1746 roku.
9. Czynsz od sumy 500 florenów zapisany w aktach grodzkich poznañskich
w 1689 roku.
10. Czynsz od sumy 700 florenów zapisany w aktach grodzkich poznañskich
w 1695 roku.
11. Czynsz od sumy 2000 florenów zapisany w aktach grodzkich poznañskich w 1760 roku.
12. Czynsz od sumy 1000 florenów zapisany w aktach grodzkich poznañskich
w 1765 roku.
13. Czynsz od sumy 100 florenów zapisany w aktach wójtowskich chwaliszewskich w 1767 roku.
14. Ponadto dochód z testamentowych legatów ksiê¿y i kleryków, dokonanych wed³ug postanowienia synodu biskupa Szo³drskiego, by ka¿dy duchowny wyznaczy³ w testamencie jak¹ sumê na rzecz kap³anów mieszkaj¹cych w tym szpitalu. Lecz kto by teraz te legaty testamentowe
otrzymywa³ i na jakie cele obraca³, zupe³nie nie jest wiadomym prepozytowi32.
Zgodnie z dokumentem erekcyjnym szpitala z 1652 roku, biskup ordynariusz
powinien wyznaczyæ prowizora szpitalnego, który mia³by dochodziæ czynszów,
decydowaæ o przyjêciu do szpitala zg³aszaj¹cych siê kap³anów, okreliæ ich liczbê odpowiednio do wysokoci rodków, jakie wp³ywaj¹ na ich utrzymanie, dostarczaæ po¿ywienie, wyp³acaæ prepozytowi pensjê w wysokoci 100 florenów
rocznie z mo¿liwoci¹ jej powiêkszenia w przysz³oci w miarê zwiêkszania siê
dochodów szpitala. W czasach wizytacji prowizorem szpitala z wyboru kapitu³y
katedralnej by³ Józef Korytowski, kanonik metropolitalny gnienieñski i katedralny poznañski oraz sêdzia surogat. Poniewa¿ prepozyt kocio³a w. Wawrzyñca
nie otrzymywa³ ¿adnych dochodów nale¿¹cych siê szpitalowi, kanonik Korytowski by³ jedyn¹ osob¹, która mia³a rozeznanie w kwestii maj¹tku szpitala, mianowicie jakie by³y sumy kapita³owe i gdzie ulokowane, jakie czynsze od nich do-
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chodzi³y, gdzie znajdowa³y siê gromadzone pieni¹dze i na co by³y przeznaczane,
gdy¿ od wielu lat kap³ani w szpitalu nie przebywali33.
Niedaleko kocio³a w. Wawrzyñca znajdowa³ siê drugi szpital, przeznaczony dla ubogich osób stanu wieckiego, zbudowany z drzewa i gliny i pokryty
gontami. By³y w nim dwie izby ogrzewane oraz dwie ma³e komory. Stan zachowania tego budynku zosta³ okrelony jako redni34.
Geneza tego szpitala nie jest jasna, niemniej akta wizytacji Rogaliñskiego
podaj¹ pewne informacje na ten temat. Opieka duszpasterska nad tym szpitalem
nale¿a³a niegdy do prepozyta kocio³a w. Barbary. Wizytator stwierdza, ¿e dawniej szpital w. Barbary znajdowa³ siê w zupe³nie innym miejscu, na grobli poznañskiego Summum. Uwa¿a za prawdopodobne, ¿e po zniszczeniu tego budynku szpitalnego ca³a fundacja zosta³a przeniesiona do w. Wawrzyñca, jednak
jego zarz¹d nadal nale¿a³ do prepozyta w. Barbary. Z powodu zaniedbañ prepozyt w. Barbary (wraz ze swymi nastêpcami) zosta³ tego zarz¹du pozbawiony,
o czym wiadczy dekret kapitu³y katedralnej z 6 listopada 1520 roku. Dwa lata
póniej (dekret z 10 padziernika 1522 roku) troska o szpital zosta³a przeniesiona na prepozyta kocio³a parafialnego i zarazem kolegiackiego w. Miko³aja na
Zagórzu. W nastêpnych latach ci¹gn¹³ siê d³ugotrwa³y spór o zarz¹d szpitala
miêdzy prepozytami kocio³ów w. Barbary i w. Wawrzyñca. Rozstrzygaj¹cy
dekret wyda³a kapitu³a katedralna 24 maja 1752 roku. Postanawia³ on, ¿e pieczê
nad szpitalem ma odt¹d sprawowaæ prepozyt kocio³a w. Wawrzyñca35.
Akta wizytacji Rogaliñskiego wymieniaj¹ nastêpuj¹ce dochody szpitala ubogich wieckich:
1. Czynsz od sumy 3000 florenów z legatu testamentowego biskupa poznañskiego Andrzeja Szo³drskiego zapisany w aktach grodzkich poznañskich
przez kapitu³ê katedraln¹, która te¿ w roku 1650 wyda³a ordynacjê, aby
corocznie z tego czynszu 100 florenów by³o przeznaczanych na wikt dla
ubogich szpitala w. Wawrzyñca, kolejne 100 florenów na odzienie dla
tych¿e ubogich (tak, by w jednym roku dostali ubranie z sukna, a w nastêpnym z futra), a jeli co z tych 100 florenów zostanie, tak¿e dla ubogich, którzy codziennie modl¹ siê u bramy kocio³a katedralnego, 10 florenów rocznie na naprawê szpitala. Obecnie z powodu zmniejszenia
czynszów tak¿e sumy rozdzielane powinny zostaæ zmniejszone o po³owê.
2. Czynsz od sumy 20 florenów wêgierskich czystego z³ota zapisany w aktach grodzkich poznañskich w 1466 roku na szpital w. Barbary na grobli
Summum poznañskiego.
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3. Czynsz od sumy 45 florenów wêgierskich zapisany w aktach konsystorskich Miko³aja z Soboty, oficja³a poznañskiego, w roku 1467 dla szpitala w. Barbary.
4. Czynsz od 12 i pó³ grzywien zapisany w tych¿e aktach w roku 1469 dla
szpitala w. Barbary.
5. Czynsz od 15 grzywien zapisany w aktach konsystorza poznañskiego
Miko³aja de Szkud³a w roku 1479 dla szpitala w. Barbary.
6. Czynsz od sumy 45 grzywien zapisany w tych¿e aktach w roku 1481 dla
szpitala w. Barbary.
7. Czynsz od sumy 48 florenów wêgierskich zapisany w tych¿e aktach
w roku 1484, nastêpnie przeniesiony na inne dobra zapisem w aktach s¹dów kapturowych grodzkich poznañskich w 1674 roku dla szpitala w.
Barbary albo inaczej [seu alias] w. Wawrzyñca.
8. Czynsz od sumy 12 grzywien zapisany w aktach grodzkich poznañskich
w 1505 roku dla tego¿ szpitala.
9. Czynsz od sumy 45 grzywien przeniesiony z jednych dóbr na inne i zapisany w aktach grodzkich poznañskich w 1548 roku dla tego¿ szpitala.
10. Czynsz od sumy 50 grzywien zapisany w aktach grodzkich poznañskich
w 1512 roku dla tego¿ szpitala.
11. Czynsz od sumy 100 grzywien przeniesiony i na inne dobra zapisany
w aktach grodzkich poznañskich w 1545 roku.
12. Czynsz od sumy 36 grzywien zapisany w ksiêdze rezygnacji £ukasza
z Górki w 1517 roku.
13. Czynsz od sumy 32 i pó³ florenów wêgierskich zapisany w aktach grodzkich poznañskich w 1502 roku.
14. Czynsz od sumy 200 florenów polskich przeniesiony zapisem w aktach
grodzkich poznañskich w 1617 roku.
15. Czynsz od sumy 70 grzywien zapisany w aktach konsystorza poznañskiego Miko³aja de Szkud³a, oficja³a, w 1480 roku.
16. Czynsz od sumy 200 florenów, którego aktu zapisu nie ma, jednak zosta³ odnotowany w dawnych rachunkach szpitala z 1644 roku.
17. Czynsz od sumy 250 grzywien przeniesiony i zapisany w ksiêdze rezygnacji £ukasza z Górki, starosty generalnego Wielkopolski, w 1533
roku, lecz z tego czynszu 12 grzywien nale¿y siê kapitule katedralnej,
a 3 grzywny szpitalowi.
18. Czynsz od sumy 30 grzywien przeniesiony i zapisany w aktach grodzkich
poznañskich w 1514 roku; w roku nastêpnym przeniesiony na inne dobra.
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19. Czynsz od sumy 15 grzywien przeniesiony i zapisany w aktach grodzkich poznañskich £ukasza z Górki w 1509 roku.
20. Czynsz od sumy 100 z³otych wêgierskich fundacji czcigodnego Marcina Orze³ka legowany testamentem aprobowanym w konsystorzu poznañskim w 1582 roku. Czynsz ten obecnie w wysokoci 11 florenów i 6 groszy corocznie jest p³acony prepozytowi szpitala i przez niego
rozdzielany ubogim.
21. Czynsz od sumy 100 grzywien zapisany w aktach grodzkich poznañskich £ukasza z Górki w 1524 roku.
22. Czynsz 1 grzywny zapisany w aktach konsystorza poznañskiego w 1467
roku.
23. Czynsz pó³torej grzywny zapisany w aktach konsystorza poznañskiego
w 1487 roku.
24. Czynsz od sumy 8 grzywien i 16 groszy zapisany w aktach konsystorza
poznañskiego Miko³aja z Soboty, oficja³a, w 1467 roku dla szpitala w.
Barbary.
25. Czynsz od sumy 100 florenów zapisany w aktach wójtowskich poznañskich w 1614 roku.
26. Czynsz 3 grzywien fundacji czcigodnego Jana z Sierakowa zapisany
w aktach radzieckich poznañskich w 1558 roku.
27. Czynsz od sumy 100 florenów zapisany na domu niegdy w³asnym szpitala w. Wawrzyñca, uznany przed s¹dem gajonym wójtowskim chwaliszewskim w 1615 roku.
28. Czynsz od sumy 100 florenów zapisany w aktach wójtowskich chwaliszewskich w 1645 roku, potem przeniesiony na inne dobra w 1674 roku.
29. Czynsz od sumy 100 florenów zapisany w aktach wójtowskich chwaliszewskich w 1640 roku.
30. Czynsz od sumy 100 florenów zapisany w aktach wójtowskich chwaliszewskich w 1638 roku.
31. Czynsz od sumy 50 florenów zapisany w aktach konsystorza poznañskiego w 1639 roku.
32. Czynsz od sumy 23 grzywien zapisany w aktach wójtowskich chwaliszewskich w 1610 roku.
33. Czynsz od sumy 60 florenów zapisany oko³o 1645 roku, ale brak aktu
zapisu.
34. Czynsz od sumy 100 florenów, ale brak aktu zapisu.
35. Czynsz 5 florenów 20 groszy, ale zapisu nie ma. O tych dwóch czynszach wiadomo jedynie z wizytacji Tolibowskiego.
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36. Czynsz od sumy 100 florenów zapisany w aktach konsystorza poznañskiego w 1653 roku.
37. Czynsz 1 grzywny, ale nie ma jego zapisu.
38. Czynsz od sumy 100 florenów zapisany w aktach kapitu³y katedralnej,
ale zapisu nie ma. O tych dwóch czynszach wiadomo jedynie z wizytacji Tolibowskiego.
39. Kapitu³a katedralna poznañska p³aci³a temu szpitalowi czynsz roczny
10 florenów na wiêto w. Marcina, o czym wiadcz¹ rejestry szpitalne.
Nie wiadomo, czy czynsz ten jest obecnie wyp³acany.
40. Czynsz 10 florenów z fundacji Górków, który kapitu³a katedralna p³aci
corocznie szpitalowi na Wieczerzê Pañsk¹.
41. Kapitu³a katedralna zwyk³a dawaæ szpitalowi co kwarta³ na rêce prepozyta sumê oko³o 257 florenów, pochodz¹c¹ z ró¿nych aniwersarzy,
o czym wiadcz¹ rejestry dochodów tego szpitala36.
Po dokonaniu tak sumiennego wyszczególnienia dochodów, wizytator poczyni³ dwa wyjanienia. Po pierwsze, szpital posiada³ niegdy wiele wiêcej czynszów, zapisanych na domach Chwaliszewa i kamienicach w Poznaniu, o czym
wiadcz¹ zarówno liczne dokumenty znajduj¹ce siê przy kociele, jak i wizytacja biskupa Wojciecha Tolibowskiego, lecz wskutek okupacji szwedzkiej domy
te uleg³y zniszczeniu, a czynsze zaginê³y. Po drugie, powy¿szy wykaz czynszów
zosta³ dokonany na podstawie dawnych rejestrów przechowywanych przy kociele, natomiast prepozyt aktualny nie wie, które z tych czynszów dochodz¹ i kto
nimi dysponuje. Wiedzieæ o tym powinien wybrany przez kapitu³ê katedraln¹
prowizor szpitala, wspomniany wy¿ej kanonik Józef Korytowski37. Obecny prepozyt otrzymuje czynsz w wysokoci 40 florenów z wynajmu ma³ego drewnianego domu o jednej izbie i jednej komorze, który na parceli szpitalnej miêdzy
domem ubogich kap³anów a szpitalem ubogich wieckich wybudowa³ ksi¹dz
Krynicki. Do r¹k prepozyta trafia te¿ czynsz od sumy lokowanej na Wydziszewie (pozycja 20), dochód od kapitu³y katedralnej, z aniwersarzy, z fundacji Górków oraz z fundacji Szo³drskiego (z tej ostatniej otrzymuje rocznie 150 florenów
na wy¿ywienie i przyodziewek dla ubogich). Rachunki z tych sum zapisuje
w osobnej ksiêdze i przedstawia je do aprobaty deputatom z kapitu³y katedralnej. W czasie wizytacji pozostawa³a u prepozyta suma 530 florenów 13 groszy.
Szpital nie posiada³ ¿adnego inwentarza ¿ywego, choæ w aktach wizytacji Tolibowskiego z po³owy XVII wieku znajdowa³a siê wzmianka o kilku krowach38.
Szpital fundowany by³ dla siedmiu ubogich. W roku 1779 przebywa³o w nim
36
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szeæ osób. W jednej izbie mieszka³y cztery starsze kobiety, a w drugiej ma³¿eñstwo staruszków, czyli razem szeæ osób39. Wed³ug dawnego zwyczaju mieszkañcy szpitala byli zobowi¹zani do uczestniczenia w wotywach i aniwersarzach odprawianych w kociele katedralnym, powinni te¿ ten koció³ zamiataæ i czyciæ.
W szpitalu natomiast mieli dwa razy dziennie wspólnie modliæ siê za dobrodziejów i piewaæ pieni pobo¿ne40. Ze swej strony wizytator Rogaliñski doda³
w ordynacji kilka dalszych wskazañ, mianowicie poleci³ prepozytowi, by czuwa³,
aby ubodzy prowadzili przyk³adne ¿ycie, przystêpowali do sakramentów, mieli
przepisane modlitwy poranne, po³udniowe i wieczorne oraz wyznaczone do piewania pobo¿ne pieni, i by te æwiczenia oraz inne praktyki pobo¿noci wykonywali wspólnie w intencji dobrodziejów. Powinni te¿ mieæ okrelony porz¹dek
dnia. Maj¹ unikaæ k³ótni, sporów, zgorszeñ, ha³aliwych sprzeczek i pró¿niactwa,
natomiast powinni rozwa¿aæ zbli¿aj¹c¹ siê mieræ i do niej siê przygotowywaæ41.
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e jakkolwiek wizytacja Rogaliñskiego dostarcza wielu szczegó³ów o kociele w. Wawrzyñca i obu zwi¹zanych z nim szpitalach, ich historia wci¹¿ kryje w sobie wiele pytañ, na które nie znamy odpowiedzi,
na przyk³ad odnonie do czasu ufundowania szpitala i wzniesienia kocio³a. U schy³ku Rzeczypospolitej nadal istnia³ koció³ szpitalny w. Wawrzyñca, zarz¹dzany przez
prepozyta. Sta³ dom szpitala dla ubogich kap³anów, by³y pewne dochody na utrzymanie jego pensjonariuszy, ale w szpitalu nie by³o ani jednego ksiêdza. Wydaje siê
to do pewnego stopnia dziwne, bo z pewnoci¹ ¿yli w diecezji  bardzo rozleg³ej 
kap³ani, którzy na staroæ potrzebowali schronienia, utrzymania i pomocy. Sam zreszt¹ wizytator zauwa¿y³: Nic bardziej po¿¹danym nie jest dla ca³ej diecezji, jak [ ] by
szpital ten, tak bardzo potrzebny, zosta³ na nowo powo³any do istnienia42. Mo¿na
przypuszczaæ jedynie, ¿e jednym z powodów istniej¹cego stanu rzeczy by³ brak odpowiednich dla starszych i chorych kap³anów pomieszczeñ w domu szpitalnym. Niemniej szpital jako fundacja kocielna nadal istnia³ i w ka¿dej chwili móg³ wznowiæ
swoj¹ dzia³alnoæ bez koniecznoci ponownego erygowania tego zak³adu przez w³adzê kocieln¹. Istnia³ natomiast i funkcjonowa³ szpital dla ubogich osób wieckich,
choæ stanowi³ on po³¹czenie dwóch fundacji: szpitala w. Wawrzyñca i szpitala w.
Barbary. Nadal przebywa³o w nim kilkoro ubogich, na których utrzymanie istnia³y
sta³e dochody, niektóre z zapisów jeszcze XV-wiecznych. W roku 1805 biskup
Ignacy Raczyñski dokona³ przeniesienia dochodów i zobowi¹zañ kocio³a w.
Wawrzyñca do katedry, a kilkanacie lat póniej budynek kocio³a zosta³ rozebrany43.
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SUMMARY
The hospital church of St. Lawrence in Chwaliszewo probably existed already at the beginning
of the 16th century. It was administered by a provost whose salary was made up of rents and wages
for running the hospital. The church was furnished with three altars, a pulpit, confessional and
organ. The church was taken down in the second decade of the 19th century. There were two
hospitals affiliated to the church: one for indigent priests (founded in 1652) and the other for
indigent lay people. During the visitation of Rogaliñski (1779) the former was not functioning
whereas only six people were staying in the latter.

Key words:
the church of St. Lawrence in Poznañ, Poznañ, Chwaliszewo, Poznañ archdiocese,
Hospital church, Hospital for indigent priests, Hospital for the poor
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Kasata klasztoru benedyktynów w Lubiniu
Suppression of the Benedictine Monastery in Lubiñ

Po drugim rozbiorze Polski znaczna czêæ diecezji poznañskiej znalaz³a siê
w obrêbie monarchii Hohenzollernów, tym samym podlegaj¹c ustawodawstwu
pruskiemu, czego konsekwencj¹ by³y istotne zmiany organizacyjne i bytowe
duchowieñstwa diecezjalnego oraz zakonnego. Na mocy królewskiego patentu
z dnia 28 stycznia 1793 roku i uk³adów z Grodna z dnia 25 wrzenia 1793 roku.
art. 5 nowe w³adze gwarantowa³y status quo, stoj¹c na stra¿y wolnoci wyznania, uznaj¹c jurysdykcjê kocieln¹, zapewnia³y poszanowanie w³asnoci kocielnej i beneficjów:
Katolicy rzymscy podobnie jak ci tej¿e religji, którzy dawniej przeszli pod
panowanie pruskie, bêd¹ u¿ywaæ we wszystkich krajach, niniejszym traktatem
ust¹pionych, wszelkich swoich praw i w³asnoci w wzglêdzie cywilnym, a co do
religji zachowan¹ mieæ bêd¹ tak¹¿ sam¹ jak dot¹d wolnoæ obchodzenia obrz¹dków religji i karnoci in status quo z posiadaniem wszystkich kocio³ów i dóbr
wszystkich kocielnych, tak jak je dot¹d posiadali. Najjaniejszy Król JMæ Pruski przyrzeka za siebie i swoich Nastêpców, ¿e nigdy nie zechce u¿ywaæ praw
monarchicznych z uszkodzeniem stanu aktualnego religji w krajach niniejszym
traktatem pod jego panowanie przesz³ych. Co siê za tycze kocio³ów i fundacji
pobo¿nych, które sytuowane bêd¹c w jednym pañstwie, mia³yby jak¹ czêæ dóbr
swoich w drugim, Najjaniejsze Strony Kontraktuj¹ce ustêpuj¹c one¿ sobie nawzajem z wszystkiemi prawami, b¹d quo ad spiritualia, b¹d ad temporalia
z zachowaniem sobie wolnoci rozrz¹dzenia onemi¿, tak jednak, i¿by rzeczone
dobra natury swej nie odmienia³y i nie mog³y byd u¿yte tylko jedynie na indemnizacje wzajemne kocio³ów i zgromadzeñ, któreby na tym urz¹dzeniu traci³y.
Z ostrze¿eniem oznaczenia w artyku³ach osobnych terminu, do którego u¿ywanie
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intrat rzeczonych kocio³ów i zgromadzeñ wzajemnie trwaæ ma pod³ug aktualnego stanu bez uszkodzenia prawa do¿ywocia posesorów i ich koadiutorów teraniejszych, wy³¹czaj¹c jednak zaraz dobra biskupstwa poznañskiego w Polszcze
pozosta³e, które pod urz¹dzenie Rzeczypospolitej przechodz¹ dla ustanowienia
z nich intrat nowemu biskupstwu warszawskiemu1.
Przepisy respektowano niespe³na trzy lata, wprowadzona w Berlinie 28 lipca
1796 roku deklaracja królewska sankcjonowa³a zajêcie gospodarstw rolnych
nale¿¹cych do Kocio³a na rzecz skarbu pañstwa. W ramach rekompensaty pozostawiano duchownym czêæ dochodu, która po potr¹ceniu kosztów administracyjnych (okrelanych na 10% dochodu), kontrybucji (50% dochodu) i pozosta³ych
ciê¿arów wraz z obci¹¿eniami komunalnymi (10% dochodu) nie przekracza³a 30%
stanu sprzed 1796 roku2. Wy³¹czono z tego jedynie dobra przykocielne:
W przedmiocie zajêcia, w mocy Królewskiej deklaracji z daty 28 lipca 1796 roku
dóbr duchownych na rzecz skarbu pañstwa, stanowi wyrany rozkaz gabinetowy
z dnia 23 maja 1796 r., ¿e pojedyncze dobra probostw i kocio³ów s³u¿¹ce do
utrzymania plebanów, lub do pokrycia potrzebnych wydatków kocielnych, od
zajêcia tego wy³¹czone byæ maj¹3.
Wprowadzone przepisy uderza³y najsilniej w podstawy egzystencji klasztorów diecezji poznañskiej. Wielkopolskie zakony kontemplacyjne, w wyniku
wprowadzanych przez w³adze zaborcze reform, pozbawiano zysków wyp³ywaj¹cych z praw w³asnoci rozleg³ych dóbr. Wród poszkodowanych znalaz³ siê
klasztor benedyktynów w Lubiniu.
Problematyka kasaty klasztorów w pierwszej po³owie XIX w. w diecezji
poznañskiej, jak dot¹d pozostaje w historiografii kwesti¹ otwart¹. Fakt ten mo¿e
budziæ zaskoczenie, szczególnie wobec wci¹¿ narastaj¹cej liczby publikacji zwi¹zanych z funkcjonowaniem zakonów w redniowieczu, czasy nowo¿ytne pozostaj¹ jednak bia³¹ plam¹. Na tym tle najskromniejsza wydaje siê literatura dotycz¹ca
losów wspomnianego klasztoru benedyktyñskiego w Lubiniu. Opublikowane blisko sto lat temu prace J. Paecha4, czy te¿ póniejsze A. Jezierskiego5, M. Skibniewskiego6, Z. Kurnatowskiej7, Z. Perzanowskiego8, czy te¿ wydawnictwa o cha1
Volumina Legum, t. X, Konstytucje Sejmu Grodzieñskiego 1793 r., wyd. Z. Kaczmarczyk,
Poznañ 1952, s. 33.
2
AAP, PA 230/ X, Promemoria w sprawie nadwyrê¿ania praw kocio³a w Wielkim Ksiêstwie
Poznañskim, Poznañ 1848, s. 1.
3
Tam¿e, s. 4.
4
J. Paech, Die Geschichte der ehemaligen Benediktinerabtein Lubin von ihrer Grundung bis
zur ersten Zerstorung im Jahre 1383, Brunn 1908.
5
A. Jezierski, Klasztor Benedyktynów w Lubiniu, Poznañ 1915.
6
M. Skibniewski, Opactwo benedyktynów w Lubiniu. Per³a wród nizin, Poznañ 1987.
7
Z. Kurnatowska, Opactwo benedyktyñskie w Lubiniu. Pierwsze wieki istnienia, Poznañ 1996.
8
Z. Perzanowski, Opactwo benedyktyñskie w Lubiniu, Wroc³aw 1978.
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rakterze krajoznawczym Z. Szymankiewicza9 nie wyczerpa³y omawianej problematyki. Konieczne zatem jest poddanie analizie materia³u ród³owego proweniencji klasztornej, jak równie¿ pozosta³ych materia³ów administracji kocielnej
i pañstwowej tego okresu.
I. KASATA DÓBR KLASZTORNYCH
Wskazuj¹c skalê strat jakie dotknê³y mnichów lubiñskich, konieczne jest
ukazanie wielkoci dóbr, nale¿¹cych do klasztoru w okresie przedrozbiorowym.
W roku 1750 biskup Teodor Czartoryski podczas wizytacji potwierdzi³ prawa
klasztoru do okolicznych wiosek, wród których zosta³y wymienione: Lubiñ,
Osowia, Stankowo, ¯elazno, Wieszkowo, Bielejewo, Jerka, £uszkowo, Zbêchy,
Gier³achowo, Bie¿yñ, Cichowo, £agowo, Mociszki, Nowy Dwór10. Wiêcej informacji dostarcza opis w³asnoci klasztornej z 1784 roku znajduj¹cy siê w tej
samej ksiêdze:
[…] Koció³ parafialny murowany (w Lubiniu – M.P.). z plebani¹ ad mensam klasztornego opata inkorporowan¹. Nale¿y do archidiakonatu i dekanatu
remskiego. Le¿y w województwie poznañskim, powiecie kociañskim, Ma w swoim obrêbie rezydencje miejscowe obydwóch to jest komendarsk¹ i klasztornego
opata. Pozycja /pod³ug rozci¹g³oci/ tej¿e wioski i kocio³a parafialnego jest
miêdzy wschodem s³oñca letnim a zachodem jesiennym. rodkiem wsi biegnie
droga czyli gociniec publiczny, a od tej¿e wschodu s³oñca z Dolska na zachód
do Krzywinia i Osiecznej, Leszna i Wschowy. Koñcem za onej¿e wypada poprzeczny drugi gociniec niby spomiêdzy zachodu letniego i pó³nocy od Kociana i Poznania, niby miêdzy wschód zimowy i po³udnie go Gostynia i Krobi. Drogi te wszystkie wskro prawie s¹ piaszczyste i nieco pod Dolskiem dla jeziora
tamecznego zakrêt znaczny maj¹ce. Który zimow¹ por¹ lodami i b³otami lubiñskich dóbr do tego¿ jeziora przypieraj¹cymi do pó³mili prawie nakreca siê.
Pola lubiñskie z obu stron tej¿e wsi s¹ piaszczyste lecz sprawne, górzysto-spadziste, porodku których le¿y ta¿ sama wie, na po³udnie maj¹ca ogrody i ³¹ki, jeziora siêgaj¹ce ku wschodowi a¿ do granicy bielewskiej. Borów nie ma ¿adnych
prócz brzezin, za do plebani jest struga nale¿¹ca, olszyn¹ zarastaj¹ca i cokolwiek
dêbiny kar³owatej maj¹ca. Do samych za granic krzywiñskich i wieszkowskich
przypinaj¹ca. Rzeki ¿adnej ani stawu tu nie masz prócz jeziorka ma³ego.
Kocio³y parafialne na okó³ parafii lubiñskiej s¹ na przód na wschód s³oñca
w Dolsku, miasteczku J.W. Biskupa poznañskiego o dobre pó³torej mili samymi

9
10

Z. Szymankiewicz, Lubiñ, Poznañ 1995.
AAP, PA 230 Liber visitationis, k. 37.
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prawie piaskami. Na wschód jesienny w Kunowie, wiosce tego¿ biskupstwa nale¿¹cej o milkê letk¹. A z tej prawie pozycji w Miecie Gostyniu J. W. Mycielskiego, starosty osiñskiego dobra pó³torej mili górzysto miejscami i kamienisto piaszczystej. Na samo niby po³udnie w wiosce Starego Gostynia klasztoru lubiñskiego
za mile takiej¿e drogi. Miêdzy po³udniem a zachodem zimowym w Simowie, wiosce opata komendatoryjnego lubiñskiego za dobr¹ milê takiej drogi. Na zachód
letni w Krzywiniu miasteczku tego¿ opata dobra pólmili ró¿no-piaszczystej.
I znów na pólnoc w Dalewie wiosce klasztoru lubiñskiego za mile dobr¹ dla obja¿d¿ki jeziora zbêskiego retilinium od wschodu ku zachodowi przecinaj¹cego
drog¹ ró¿n¹ nienajwiêcej piaszczyst¹. To za wszystkie Kocio³y prócz Dolska
i Kunowa s¹ diakonatu remskiego.
Wioski sk³adaj¹ce parafiê lubiñsk¹ s¹ nastêpuj¹ce. Bie¿yñ, Bielejewo, Cichowo, Gier³achowo, Jerka, Mociszki, Nowy Dwór, Lubiñ, £agowo, £uszkowo, Osowia, Stankowo, Wieszkowo, Zbêchy, ¯elazno. A¿ sam Lubiñ in medicullo tych tu
dopiero wspomnianych wiosek wiêc ju¿ wed³ug alfabetu lecz ci¹g³ym pasmem
szczególna specyfikacja tu siê spisuje. Ju¿ sam Lubiñ na oko³o ziemiami graniczy naprzód od wschodu s³oñca zaczyna swoj¹ granicê od Bie¿ynia, i ci¹gnie siê
z Bielewa, na po³udnie oddziela siê od Osowii i Stankowa, na Zachód od Wieszkowa i Nowego Dworu, gdzie te¿ przytyka do b³oniów gier³achowskich, jereckich,
³uszkowskich prawie na pó³noc i zrazu ku wschodowi ³¹czy siê z polami bie¿yñskimi. Sytuacjê zatym tej ca³ej parafii zaczynam od wsi.
Osowia, wioska opata komendatoryjnego lubiñskiego le¿y o pó³mile od Lubinia miêdzy wschodem zimowym ku po³udniowi, na wzgórku spadzistym, ku rzece Obrze o kroków circa 800, która j¹ od innych dziedzin po tamtej stronie le¿¹cych odgranicza.
Gatunek pól tam jak na Lubiniu. Borów nie ma prócz zaroli olszyny nad
Obr¹. Graniczy od wschodu na po³udnie z Stankowem i ¯elaznem a ku wschodowi z Bielewem i Lubiniem.
Stankowo, wioska klasztoru lubiñskiego nieco po³udnia ku zachodowi zimowemu nad sam¹ rzek¹ Obr¹ spod Osowii ku Wieszkowi i Krzywiniowi p³yn¹ca,
o pólmili od Lubinia le¿¹ca. Przez ni¹ trakt biegnie z Kociana do Gostynia. Dlatego¿ ma groble i most na Obrze dla wygody przeje¿d¿ania bez ¿adnej zgo³a
op³aty. Grunta ma wzgórzyste i kamienno piaszczyste zgo³a nieurodzajne. Pastwiska i ³¹k z m³odocian¹ olszynk¹. Graniczy od wschodu na zachód z Lubiniem
i ¯elaznem. Po drugiej stronie Obry zaczyna siê parafia staro gostyñska.
¯elazno wioska komendatoryjna lubiñska. W tej ¿e pozycji co i Stankowo
bli¿ej jednak, æwierci¹ mili od Lubinia. Nad Obr¹ od koryta blisko kroków 800
le¿¹ca. W ni¿ach ma grunta cokolwiek lepsze od Stankowa. £¹k, pastwisk olszyny ma wiêcej, sosiny nie wiele ku opa³owi. Ma i jezioro nie wielkie, pod sam¹
wsi¹ z przyjazdu od Lubinia. Ma zgo³a osobliwsze bo najprawdopodobniej wód
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mineralnych wytryniêcie, co siê z tych skutków okazuje ¿e i naczczo wzywane
lecz¹ i w naczyniu nadpsute jak mineralne jajami oddaj¹. Graniczy niby z po³udnia ku zachodowi z Stankowem od zachodu ku pó³nocy z Wieszkowem oraz ku
wschodowi z Lubniniem.
Wieszkowo, wioska te¿ opata o pó³ milki od Lubinia na zachód zimowy w tê
stronê Obry kroków 600. Na wzgórku spadzistym le¿¹. W gruntach piaszczystych
i siano¿êci¹ pomiernych le¿¹ca, borów ani lasów nie maj¹ca, prócz ma³ych zaroli olszowych. Graniczy od po³udnia ku pó³nocy z Krzywiniem, a¿ do ¯elazna
i Lubinia na wschód.
Nowy Dwór wioseczka klasztoru lubiñskiego od niego¿ pó³æwierci¹ mili na
zachód z Lubiniem od po³udnia ku pó³nocy z Krzywiniem.
Gier³achowo wioska tego¿ klasztoru trochê ni¿ej ku pó³nocy ni¿ Nowy Dwór
od Lubinia o Æwieræ mili le¿¹ca tak¿e podleg³ych polach. ¯adnych zgo³a nawet
zaroli chrustów nie maj¹ca. Graniczy podobnie z Krzywiniem jak Nowy Dwór.
B³oniem za przypiera z pó³nocy na po³udnie ku gruntom lubiñskim d³ugoci¹.
Jerka wie klasztoru lub. O pólmiliki od niego¿. Miêdzy Zachodem i pó³noc¹
w równinie le¿¹ca. Pola ma obojêtne i piaszczyste i tak¿e z b³oniami obszernymi
pod nowy dwór i Gier³achów i Lubiñ rozleg³em dla pastwiska wspomnianego.
Dwa trakty przez ni¹ biegn¹, jeden z Kociana i Poznania, do Gostynia, Drugi
ze remu do Leszna. Ma najwiêcej Brzeziny i cokolwiek m³odzianej olszyny. Graniczy od wschodu na zachód z Gier³achowem i nowym dworem od po³udnia, ku
pó³nocy £uszkowem.
£uszkowo wie klasztoru lubiñskiego na sam¹ pó³noc o trzy æwierci mili od
Lubinia w równinach le¿¹ca. Pól ma nieco lepsze od jereckich, pastwisko na
B³onie ci¹gn¹ce siê do samych granic nowych Kopaszewskich lasów ani zaroli
nie ma. Graniczy od Zachodu na wschód z Zbêchami a z pó³nocy z Jerk¹.
Zbêchy wioska tego¿ klasztoru Lubiñskiego, ma³o co z pó³nocy ku wschodowi bli¿ej Lubinia. Po pó³mile tylko podobnie¿ w równinach le¿¹ca o polach piaszczystych, sprawnych jednak nieco b³otami przeciêtych jednak. Ma znaczne jezioro od cichowskiego pocz¹tek bie¿¹ce, a po Dalewo i Mociszki siê rozlewaj¹ce.
Lasów ani zaroli zgo³a tam nie widaæ. Graniczy z £uszkowem i Bie¿yniem.
Mociszki wioska tego¿ klasztoru miêdzy pó³noc¹ a wschodem o milê dobr¹
nad tym¿e jeziorem le¿¹ca. W gruntach takich ¿e lasów ani zaroli nie ma. Jest
w granicach cichowskich i dalewskich, do Lubnia nie przytyka.
Cichowo wioseczka tego¿ klasztoru lubiñskiego, od dobre pó³ mili od niego¿.
Z pó³nocy przy samym prawie wschodowi w Polach nieco wy¿ysto piasecznych
nad tym¿e jeziorem pocz¹tkowo z Dolskiem £¹cz¹cym siê le¿¹ca. Ma cokolwiek
gajów brzozowych, £¹k i pastwisk ponad jeziorem wspomnianym graniczy z Dolskiem. Tym¿e jeziorem za niby od zachodu ku wschodowi za zwracaj¹c siê
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nazad Lu Lubiniowi, na lewej rêce za b³otem ci¹gn¹cym siê od tego¿ jeziora ku
po³udniowi bli¿ej Lubnia jest £agowo wioseczka tego¿ klasztoru lubiñskiego, na
wzgórku spadzistym ku temu¿ b³otu i jeziorkowi. Od Lubinia nieco ze wschodu
s³oñca ku wienanemu tak¿e o pó³ milki mniejsza. Ni¿ do Cichowa z borem sosnowym opa³owym na wschód przypieraj¹cym. Graniczy tym¿e po³o¿eniem z drugiej strony z Bie¿yniem.
Bie¿yñ, wioseczka klasztory lubiñskiego o æwieræ mile tak jak Cichowo po³o¿ona nad tym¿e samymi b³otami co Cichowo i £agowo. Ma grobelkê z mostkiem
niby na stawku przez te b³ota a to dla przeje¿d¿aj¹cych z klasztornych wiosek do
Dolska Borów nie ma prócz krzaków nad b³otami. Graniczy z Lubiniem od zachodu na wschód i koñczy siê przy naro¿niku, bielewskim.
Oprócz wyra¿onych ju¿ tu dróg grobli mostków nie masz, wtedy parochii innych rzek przepraw w¹wozów ani gór znacznych lub bagien. Szczególniejsze
nazwiska maj¹cych Nie masz ¿adnych m³ynów, tartaków, ani rudni, lub homerriców. A nawet ani foluszów. Rzeka Obra czêæ tej parafii ogranicza od innych
lini¹ niby miesiêczn¹, tak¿e jest od wschodu poczynaj¹c na po³udnie ugadzaj¹c na Zachód schylaj¹c siê s¹siedzkie odgraniczaj¹ parafie. Na wschód kunowsk¹, na po³udnie starogostyñk¹, a ku zachodowi simowsk¹ a niby ku pó³nocy krzywiñsk¹11.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e na tym terenie klasztor patronowa³ ¿yciu religijnemu, szkolnictwu, s¹downictwu, poredniczy³ miêdzy w³adz¹ pañstwow¹
a mieszkañcami posiad³oci zakonnych. Maj¹tki duchowne ju¿ w czasach pierwszej Rzeczypospolitej obci¹¿one by³y znacz¹cymi wiadczeniami i podatkami jak
podymne, hiberna czy tzw. subsydium charitativum. Jak podaje M. Skibniewski,
powo³uj¹c siê na spis ofiar sk³adanych na cele wojska polskiego w roku 1792:
Klasztor lubiñski zakonu w. Benedykta, obowi¹za³ siê z³o¿yæ w dwóch ratach
cztery tysi¹ce z³p. podczas gdy najbogatsi w³aciciele sk³adali tylko po tysi¹c
z³p.12. W wyniku reform z lat 1793–1796 pruska komisja rz¹dowa zajê³a w roku
1797 dobra klasztorne i opackie, wyp³acaj¹c w ramach rekompensaty na utrzymanie klasztoru 2609 talarów. Ustali³a równie¿ pensjê dla opata klasztornego
w wysokoci 574 talarów i opata komendatoryjnego w wysokoci 2000 talarów13.
Mimo wielu starañ podjêtych przez ówczesnego opata klasztornego Miko³aja
Stanis³awa Kieszkowskiego, licznych protestów i skarg, roszczenia dotycz¹ce
rekompensaty za pozosta³e dobra nie zosta³y pomylnie rozpatrzone14. W wietle
materia³ów, na które powo³ywa³ siê A. Jezierski, a które nie zachowa³y siê do
naszych czasów, opat lubiñski, zmuszony by³ zad³u¿aæ siê u krewnych, by zaAAP, PA 230, k. 66-68.
M. Skibniewski, Opactwo benedyktynów w Lubiniu, s. 34.
13
APwP, 53/1444/475 (materia³y zwi¹zane z przejmowaniem dóbr klasztoru lubiñskiego).
14
APwP, 53/1444/343 (korespondencja z w³adzami pruskimi dotycz¹ca przejêcia dóbr).
11

12

XVIII-wieczne aparaty kocielne z klasztoru w Lubiniu
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pewniæ cz³onkom kongregacji podstawowe warunki funkcjonowania15. Ostatecznie w roku 1836 dobra klasztorne zosta³y skasowane, a skonfiskowany maj¹tek
w wysokoci 39 221 talarów 8 sreb. 5 fen. przekazano na potrzeby pañstwowe.
Fundusz sekularyzacyjny, który powsta³ w wyniku kasaty wielkopolskich
klasztorów przeznaczono na wsparcie budowy i utrzymania gimnazjum ewangelickiego w Poznaniu (wyp³acano na ten cel 3500 tal. rocznie), ponadto z pieniêdzy wyp³acano stypendia dla m³odzie¿y niemieckiej z Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego studiuj¹cej w gimnazjach i wszechnicach, których ukoñczenie
otwiera³o mo¿liwoæ pracy w administracji rz¹dowej lub szkolnictwie16. Pozosta³a
suma w wysokoci 6000 tal. rocznie mia³a wspieraæ fundusz budowlany w patronacie rz¹dowym.

II. MAJ¥TEK RUCHOMY KLASZTORU
W latach trzydziestych XIX wieku, zgodnie z poleceniami ordynariusza diecezji  Marcina Dunina, rozpoczêto rozdzielanie ruchomoci kocielnych i paramentów do ubogich kocio³ów na terenach dawnych diecezji polskich. Wiele
cennych przedmiotów przypad³o zniszczonemu wczeniej w wyniku po¿aru kocio³owi w Chodzie¿y. Informacje o kasacie klasztoru szybko siê rozprzestrzenia³y, o czym wiadczyæ mo¿e spora iloæ listów zawieraj¹cych proby o przes³anie
sprzêtów liturgicznych do konkretnych parafii17. Inwentarz z 19 marca 1838 roku
wskazuje, ¿e najwiêcej przedmiotów przekazano kocio³om s¹siaduj¹cym
z klasztorem, które wczeniej nale¿a³y do jego dóbr, tak wymienione zostaj¹ parafie znajduj¹ce siê w Krzywiniu, Starym Gostyniu, Dalewie, Siemowie, Górce
Duchownej a tak¿e w Wyganowie, Opatowie i Sulmierzycach18. Niewiele pomog³y starania o. Gwalberta Kukawskiego, trwaj¹cego na probostwie lubiñskim,
który zabiega³ o pozostawienie w kociele poklasztornym mo¿liwie najwiêkszej
liczby przedmiotów.
Na szczególn¹ uwagê w procesie kasaty zas³uguje problem zarekwirowania biblioteki i archiwum klasztornego. Zagadnienie przedstawi³ szczegó³owo o. J. Ostrowski w artykule dotycz¹cym lubiñskiego ksiêgozbioru19. Warto wspomnieæ, ¿e do
naszych czasów zachowa³y siê dwa katalogi ukazuj¹ce jedynie czêæ zakonnych
A. Jezierski, Klasztor Benedyktynów, s. 52.
AAP, PA 230/X, s. 5.
17
AAP, OA V 330 Akta Arcybiskupie  Lubiñ, kasacja Klasztoru benedyktynów.
18
Tam¿e.
19
J. Ostrowski, Biblioteka klasztoru benedyktynów w Lubiniu w: Biblioteki Wielkopolski
i Pomorskie, red. St. Vrtel-Wierczyñski, Poznañ 1929, s. 167-190. Zob. Zeszyty Lubiñskie,
z. VIII, Lubiñ 2004, s. 36-56.
15
16
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zbiorów. Pierwszy, sporz¹dzony przez przeora o. Paw³a Szulczewskiego w 1817
roku, drugi sporz¹dzony by³ dwadziecia lat póniej przez urzêdnika pruskiej
komisji kasacyjnej o nazwisku Meinert. W 1838 roku 5525 woluminów podzielono miêdzy Bibliotekê Królewsk¹ w Berlinie i Bibliotekê Uniwersytetu Berliñskiego. W lipcu tego roku, jak wskazuje protokó³, przetransportowano czêæ
ksi¹g do stolicy pañstwa w dziesiêciu worach o wadze 12 centnarów i 24 funtów. Pozosta³e woluminy trafi³y do bibliotek seminaryjnych i gimnazjum w.
Marii Magdaleny w Poznaniu20.

III. ZAKONNICY LUBIÑSCY
Pierwszym opatem, który bolenie odczu³ reformy w³adz zaborczych, by³
wspomniany o. Miko³aj Stanis³aw Kieszkowski (zm. 1814 r.). W czasie sprawowania przez niego funkcji w 1796 roku wprowadzono zakaz przyjmowania do
nowicjatu kandydatów pochodz¹cych z zagranicy, kandydaci krajowi natomiast
zobowi¹zani zostali do uzyskania zgody administracji rz¹dowej. W roku 1816
wprowadzono powszechny zakaz przyjmowania nowicjuszy, co skaza³o zakony
na powolne wymarcie21.
Dok³adnych informacji o cz³onkach lubiñskiej kongregacji dostarcza ankieta, której przeprowadzenie zleci³ Marcin Dunin w 1829 roku. Skierowany do
duchownych formularz zawiera³ dziewiêæ pytañ dotycz¹cych wykszta³cenia,
przyjêtych wiêceñ, informacji o rodzinie i krewnych, znajomoci jêzyków obcych, posiadanych ksi¹¿ek, a tak¿e zadowolenia z obecnej posady22. Zachowane
kwestionariusze pozwalaj¹ na zapoznanie siê z sylwetkami ostatnich zakonników
benedyktyñskich w Lubiniu.
Po mierci o. Miko³aja Stanis³awa Kieszkowskiego w roku 1814, opatem
wybranym przez wspó³braci zosta³ o. Beda Ostaszewski23, na oficjaln¹ instalacjê
czeka³ do 19 padziernika 1818 roku. Urodzi³ siê w 1764 roku niedaleko Pu³tuska. Ukoñczy³ szeæ klas szko³y publicznej nadzorowanej przez Komisjê Edukacji Narodowej, nastêpnie wst¹pi³ do klasztoru benedyktynów w Pu³tusku, gdzie
przyj¹³ profesjê zakonn¹ 28 wrzenia 1783 roku. Kolejne trzy lata spêdzi³
w klasztorze horodyskim, gdzie pobiera³ nauki teologiczne. W latach 1786–1792
Ostaszewski przebywa³ w Pu³tusku, skierowany przez w³adze zakonne do pracy
APwP, 53/2038/20 [Verzeichniss der Bücher in der Bibliothek des aufgehobenen Benediktinerklosters zu Lubin im Kostener Kreise, Posener Regierungsdepartaments angefertigt im August
und September 1837 vom Kammerassessor Meinert].
21
APwP, 53/1444/253 [Zarz¹dzenia w³adz pruskich w sprawie przyjmowania nowicjuszy,
przekazane do klasztoru w Lubiniu].
22
AAP, OA III, s. 50.
23
Tam¿e, s. 30.
20
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w szkole publicznej. W latach 1792–1795 przebywa³ w Lubiniu, gdzie sprawowa³ funkcjê profesora teologii przy studium generalnym. W kolejnych latach powróci³ do Pu³tuska, by obj¹æ opiekê nad tamtejszym nowicjatem, pe³ni³ równie¿
rolê sekretarza. Od 1802 roku pe³ni³ tam funkcjê przeora a¿ do 1815 roku. gdy
zosta³ opatem lubiñskim24. By³ ostatnim dziewiêtnastowiecznym opatem lubiñskim, zmar³ 8 lipca 1834 roku25.
W czasie pe³nienia przez Ostaszewskiego funkcji opackiej w roku 1816 zakazano ostatecznie przyjmowania kandydatów do nowicjatu26, skazuj¹c tym samym wspólnotê na powolne wymarcie. Niespe³na szesnacie lat póniej wydano
decyzjê dotycz¹c¹ kasaty wszystkich klasztorów do 1836 roku27. Po mierci opata zarz¹d wspólnot¹ powierzono przeorowi o. Paw³owi Szulczewskiemu28.
Pawe³ Szulczewski urodzi³ siê w 1779 roku w Szamotu³ach, gdzie pocz¹tkowo uczêszcza³ do szko³y parafialnej, a nastêpnie do szko³y oo. Reformatów,
gdzie uczy³ siê gramatyki ³aciñskiej, poezji i retoryki do koñca 1793 roku. W tym
samym roku wst¹pi³ do klasztoru lubiñskiego, w 1795 r. z³o¿y³ luby zakonne.
W macierzystym klasztorze kszta³ci³ siê do 1800 roku. Kolejne wiêcenia przyj¹³: subdiakonatu 20 wrzenia 1800 r.; diakonatu 13 marca 1801 r.; prezbiteratu
18 wrzenia 1802 roku. Od 31 marca 1808 r. pe³ni³ funkcjê przeora a¿ do 1837
roku. Po mierci Ostaszewskiego z polecenia dziekana remskiego sprawowa³
funkcjê administratora parafii w Lubiniu. Od 1838 roku zosta³ komendarzem
w Siemowie, parafii wchodz¹cej w sk³ad dóbr lubiñskich przed kasat¹. W dniu
31 stycznia 1854 roku arcybiskup Leon Przy³uski podniós³ Szulczewskiego do
godnoci kanonika katedralnego29, z czego duchowny zrezygnowa³ z powodu s³abego stanu zdrowia30. Zmar³ 22 grudnia 1855 roku w Lubiniu. Mowa ¿a³obna
z pogrzebu ks. Paw³a Szulczewskiego, któr¹ wyg³osi³ ks. dr Aleksy Prusinowski, zosta³a opublikowana w 1884 roku w Poznaniu31.
Jednym z najstarszych braci lubiñskich w czasie kasaty by³ Otto Richter urodzony w roku 1767 we wsi Rapsen (Rapocin) pod G³ogowem. Pocz¹tkowe nauki pobiera³ w G³ogowie, a nastêpnie studiowa³ teologiê we Wroc³awiu. Od 1787
przebywa³ w Lubiniu. Kolejne wiêcenia przyj¹³ w 1790 r.  subdiakonatu i diakonatu i prezbiteratu w 1792 r. Pe³ni³ funkcjê proboszcza w Górce Duchownej
AAP, OA III, s. 32.
A. Jezierski, Klasztor Benedyktynów, s. 52.
26
APwP, 53/1444/253 [Zarz¹dzenia w³adz pruskich w sprawie przyjmowania nowicjuszy,
przekazane do klasztoru w Lubiniu].
27
AAP, PA 230/X.
28
OA V 330 Akta Arcybiskupie  Lubiñ, kasacja klasztoru benedyktynów.
29
AAP, OA V 192, s. 3.
30
Tam¿e, s. 4.
31
Mowy pogrzebowe i kazania p. Aleksego Prusinowskiego dra filozofii, proboszcza grodziskiego, wyd. ks. W. Jaskulski, Poznañ 1884, s. 214-222.
24
25
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z prezenty opata Kieszkowskiego, od 19 czerwca 1801 do swojej mierci 30
stycznia 1843 roku. Nekrolog Richtera zamieci³a Gazeta Kocielna wydawana
przez kanonika poznañskiego Jabczyñskiego32.
Niespe³na rok m³odszym benedyktynem by³ Alberyk Wiszniewski pochodz¹cy z Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego33. Urodzony w 1768 roku w Wilnie, dziêki
opatowi Kieszkowskiemu kszta³ci³ siê w Poznaniu. W roku 1785 wst¹pi³ do
klasztoru. Kolejne wiêcenia przyj¹³: subdiakonat – 1789 r., diakonat i prezbiterat – 1790 r. Pe³ni³ funkcjê komendarza w parafii lubiñskiej w 1794 r., od 1797
wikarego w Starym Gostyniu. W roku 1820 zosta³ powo³any przez opata do objêcia parafii w Siemowie. Jego data mierci pozostaje nieznana. Z pewnoci¹
mo¿na stwierdziæ, ¿e ¿y³ w 1837 roku, gdy spisywano inwentarz klasztorny, nale¿y za³o¿yæ, ¿e zmar³ miêdzy 1837 a 1838 rokiem, po nim w Siemowie proboszczem zosta³ Szulczewski.
W równym wieku z Wiszniewskim by³ Leonard Hampel34, pochodz¹cy ze
wsi Nikolsdorf w Czechach. Urodzony w 1768 roku niepodal Rumburga.
W Lubiniu przebywa³ od 1794 r. Kolejne wiêcenia przyj¹³: subdiakonatu w 1807 r.,
diakonatu i prezbiteratu w 1809 r. Z polecenia opata wysy³any by³ do pomocy
w ró¿nych parafiach: w 1812 r. w Kostrzynie Wlkp., w 1816 r. w Lesznie, w Kursdorfie i wiêciechowie. Od 1822 roku by³ kapelanem domu poprawy w Rawiczu. W 1829 roku zwraca³ siê do ordynariusza z prob¹ o zwolnienie z funkcji
kapelana, biskup jednak nieprzychylnie odniós³ siê do proby zakonnika35. ¯y³
jeszcze w roku 1837, brak informacji o jego zgonie.
Benedyktyn Urban Marcinkowski36 urodzi³ siê w 1772 roku w Bukowcu pod
Wschow¹. Kszta³ci³ siê w szko³ach wschowskich i w Lesznie. Do klasztoru wst¹pi³ w 1792 r. Kolejne wiêcenia subdiakonatu i diakonatu przyj¹³ w 1796 r.,
prezbiteratu w 1797 r. Od 27 wrzenia 1812 r. by³ proboszczem w Dalewie.
M³odszy od wspomnianych zakonników by³ o. Gwadalbert Jan Kukawski37,
urodzony w 1775 roku w Szamotu³ach. Kszta³ci³ siê w szkole Komisji Edukacji
Narodowej w Stê¿ycy. Do klasztoru wst¹pi³ w 1796 roku, zgodnie z wprowadzonym
w tym roku prawem, musia³ uzyskaæ zgodê rz¹dow¹ na uzyskanie profesji. Decyzjê
otrzyma³ dopiero w roku 1800. Kolejne wiêcenia przyj¹³ w 1800 r. – subdiakonatu
i diakonatu, w 1802 r. prezbiteratu. Od 1825 roku pe³ni³ funkcjê podprzeora. Po
kasacie klasztoru zosta³ proboszczem w Lubiniu. Zmar³ 14 kwietnia 1855 roku
w Lubiniu. Obszerny nekrolog Kukawskiego zamieci³ Przegl¹d Poznañski38.
32
33
34
35
36
37
38

Gazeta Kocielna, nr 8 (1843), s. 62.
AAP, OA III, s. 44.
AAP, OA III 42, s. 34.
AAP, OA III 43, s. 36.
Tam¿e, s. 14 (26).
Tam¿e, s. 61.
Przegl¹d Poznañski, t. XX (1855), s. 580-581.
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Benedyktyn Kajetan Sypniewski39 stanowi wyj¹tek wród braci lubiñskich.
Urodzony w 1775 roku w Pakos³awiu, kszta³ci³ siê w wiejskiej szkole pod Rawiczem. Od 10. roku ¿ycia pozostawa³ przy boku oficera Ignacego Zakrzewskiego,
który z ch³opca pragn¹³ uczyniæ artylerzystê. Po roku 1790 zosta³ pomocnikiem
altarzysty w Sarnowie. Do klasztoru wst¹pi³ w 1792 roku. Kolejne wiêcenia
przyj¹³: subdiakonat w 1797 r., diakonat w 1798 r., prezbiterat w 1799 roku.
Od 1812 roku pe³ni³ funkcjê wikariusza w Lubiniu z polecenia opata Kieszkowskiego.
Jedynym zakonnikiem, któremu nie przydzielono beneficjum, by³ Kazimierz
Mañkowski40, urodzony w 1778 roku w G³owach ko³o Wrzeni. Kszta³ci³ siê
w szko³ach oo. reformatów w Pakoci, nastêpnie pracowa³ jako nauczyciel Herstopskich w Mieszkowie i Topolskich w Trzeku. Do klasztoru wst¹pi³ w 1809
roku. Otrzyma³ wiêcenia subdiakonatu (1814), diakonatu (1815) i prezbiteratu
(1816 r.). Zakonnik zwolniony by³ z pe³nienia funkcji ze wzglêdu na wieloletni
ból zêbów i oczu.
Nie zachowa³a siê ankieta zakonnika Idziego (Aegidiusa) Zgoliñskiego urodzonego w 1795 roku. Pewne jest, ¿e zrzek³ siê 27 II 1837 roku proponowanego
przez w³adze probostwa w Mixstadt, przechodz¹c tym samym na pensjê wyznaczon¹ dla zakonników skasowanych klasztorów. Powodem rezygnacji by³y spory miêdzy kolatorami beneficjum a mieszczanami, a tak¿e brak rodków zapewniaj¹cych godne utrzymanie41.
Najm³odszym benedyktynem lubiñskim by³ £adys³aw Wojciechowski42
urodzony w 1797 r. w Opalenicy. Kszta³ci³ siê pod okiem ks. Rakowicza w Grodzisku, za namow¹ którego wst¹pi³ do klasztoru w 1814 roku. Kolejno przyj¹³
wiêcenia subdiakonatu (1820), diakonatu i prezbiteratu (1821). Od 1824 roku
pe³ni³ funkcjê proboszcza w Starym Gostyniu. Zmar³ 15 stycznia 1874 roku.
Pokasacyjne losy zakonników lubiñskich w wiêkszoci zwi¹za³y siê z beneficjami nale¿¹cymi niegdy do dóbr klasztornych. Zakonnicy, którzy w nastêpstwie rozwi¹zania klasztoru weszli w sk³ad kleru diecezjalnego, w wiêkszoci
otrzymali nadania od ostatnich opatów lubiñskich, co w pewnym stopniu legitymizowa³o pe³nienie powierzonych im funkcji w oczach ówczesnych w³adz.
Dope³nieniem procesu kasaty by³o zburzenie w 1847 roku budynków poklasztornych. Pozostawiono jedynie mieszkanie dla dwóch duchownych. Koció³
poklasztorny sta³ siê kocio³em parafialnym. Dawny koció³ parafii lubiñskiej w.
Leonarda przekazano gminie ewangelickiej.
39
40
41
42

AAP, OA III 43, s. 52.
Tam¿e, s. 64.
Tam¿e, s. 42.
Tam¿e, s. 63.
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Od mierci ostatniego z dziewiêtnastowiecznych zakonników lubiñskich do
powrotu benedyktynów w 1923 roku minê³o bez ma³a pó³ wieku.
Pami¹tk¹ tamtych wydarzeñ jest zawo³anie towarzysz¹ce zakonowi benedyktyñskiemu Succisa virescit” – ciêty na nowo siê odradza.

SUMMARY
Following the second partition of Poland, the Benedictine Monastery in Lubiñ found itself
within part annexed by Prussia. Government guaranty of immunity of Church property turned out
to be a farce as early as 1795, while subsequent rulings of Friedrich Wilhelm II led to the ruin of
one of the most famous centres of monastic life in the former Republic of Poland. Monastery lands
were nationalized, a ban was introduced on the admission of candidates to the novitiate and after
a time requisition of the monks movable property was enforced. The process of suppression was
brought to a completion when buildings formerly belonging to the monastery were torn down. Only
one apartment was spared where two clergymen were allowed to live. The church of the former
Lubiñ parish of St. Leonard was handed over to the Evangelical community. Almost half a century
passed between the death of the last of the 19th century monks in Lubiñ and the return of the
Benedictines in 1932. The memory of those events lives in the call that accompanies the Benedictine order  Succisa virescit  the truncated regenerates.

Key words:
Benedictines, Lubiñ, monastery, suppression, Poznañ archdiocese, Bernard of W¹brzeno,
Prussian government, Church in Poland
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Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich w Poznaniu przy Farze1
w latach 18931904 pod patronatem ks. Antoniego Stychla
The Catholic Society of Polish Workers in Poznañ At the Main Parish Church
in the Years 1893-1904 under the Patronage of Rev. Antoni Stychel

Za pierwsz¹ próbê za³o¿enia towarzystwa robotników mo¿na uznaæ wiec
walny urz¹dzony 13 lipca 1890 roku w gnienieñskim wyborczym komitecie
miejskim dla pracodawców i robotników. Mimo ¿e celem samym w sobie nie
by³a próba organizowania robotników, a jedynie poinformowanie ich o obowi¹zkach jakie nak³ada³a na nich ustawa z 22 czerwca 1889 roku, to jednak jak donosi³ Kurier Poznañski, zarz¹d tego stowarzyszenia zabezpieczaj¹cego ju¿
zosta³ zamianowany2. Na wiecu obecni byli równie¿ przedstawiciele duchowieñ1
Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich za³o¿one przez ks. Antoniego Stychla 8 stycznia 1893 roku w Poznaniu, w chwili swojego powstania nie by³o przypisane do parafii farnej. Jego
za³o¿yciel by³ wówczas penitencjarzem archikatedralnym i nie by³ w ¿aden sposób zwi¹zany
z parafi¹ farn¹. Postanowi³em przyj¹æ jednak za Pamiêtnikiem Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich w Poznaniu przy Farze, Poznañ 1918, tê nazwê, gdy¿ w momencie powstania
kolejnych KTRP w Poznaniu, pierwsze towarzystwo przyjê³o najprawdopodobniej okrelenie przy
Farze. Podobnie rzecz tê podaj¹ autorzy biogramu ks. Stychla. Zob. Cmentarz Zas³u¿onych na
wzgórzu w. Wojciecha w Poznaniu, pod red. M.A. Smoczkiewiczowej, Warszawa-Poznañ 1982,
s. 83-84. wiêcenia kap³añskie otrzyma³ ks. Antoni Stychel 25 VII 1889 roku w Gnienie z r¹k
arcybiskupa Juliusza Dindera. Pracê duszpastersk¹ rozpocz¹³ 30 VII na wikariacie przy kociele
kolegiackim w. Marii Magdaleny w Poznaniu. Po trzech latach przeniesiony zosta³ do archikatedry poznañskiej, od 18 VII 1892 r. by³ penitencjarzem i kaznodziej¹ katedralnym, okresowo tak¿e
dyrektorem biura Ordynariatu Arcybiskupiego i od 5 VII 1894 r. nauczycielem jêzyka polskiego
w Seminarium Duchownym. Ks. Antoni Stychel zosta³ mianowany prepozytem parafii farnej
w 1896 roku. Pamiêtnik pisany z okazji 25-lecia organizacji przyj¹³ nazwê, Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich w Poznaniu przy Farze, za obowi¹zuj¹c¹ dla ca³ego okresu dzia³alnoci
towarzystwa.
2
Kurier Poznañski (dalej KP), R. 19, 1890 (15 VII), nr 160, s. 1, Wiec dla chlebodawców
i robotników w Gnienie.
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stwa w osobach ks. prob. Ludwika So³tysiñskiego i ks. dr. Antoniego Kanteckiego3. Oprócz robotników gnienieñskich byli obecni równie¿ obywatele z Wrzeni,
Trzemeszna, K³ecka, co nadawa³o temu wydarzeniu wymiar nie tylko lokalny.
Wyk³ad, który zbie¿ny by³ z duchem póniejszej odezwy fuldyjskiej, wyg³osi³ ks.
dr Kantecki, który mówi³ o godnoci stanu robotniczego, naladowcy pracy Bo¿ej.
Wskazywa³ jako najlepszego przyjaciela robotnika Koció³, który mu g³osi naukê
Pana Jezusa, który w myl tej nauki zawsze opiekowa³ siê robotnikiem, zak³ada³
cechy i stowarzyszenia, budowa³ mu ochronki, szpitale i przytuliska. [ ] Drugim
przyjacielem robotnika, jest robotnik sam. Byle tylko ten robotnik sam wiêcej dba³
o siebie, byle przestrzega³ przykazañ bo¿ych i przepisów kocielnych, byle by³ trzewym, rz¹dnym i oszczêdnym, byle pilnowa³ domowego ogniska, a ¿onê uwa¿a³ za
dozgonn¹, wiern¹ towarzyszkê  toby wtenczas inaczej wygl¹da³o w domach robotników naszych. W koñcu zapowiedzia³ mówca, ¿e je¿eli Pan Bóg pozwoli  zajmie siê niezad³ugo utworzeniem w Gnienie Towarzystwa robotników [ ]4.
Potrzebê zak³adania towarzystw robotników porusza³a równie¿ prasa.
Dziennik Poznañski we wrzeniu 1890 r. wzywa³ do korzystania z rady i pomocy Kocio³a katolickiego. Jako przyk³ad podaje Górny l¹sk, na którym [ ]
co z tych Towarzystw ju¿ powsta³o [ ]5. Dziennik sugerowa³, ¿e pracê nale¿y
prowadziæ w ramach Stowarzyszeñ robotników chrzecijañskich. W ka¿dej parafii powinno powstaæ przynajmniej jedno towarzystwo skupiaj¹ce wszystkich
doros³ych mê¿czyzn. [ ] Towarzystwa te musz¹ mieæ namaszczenie religijne
i praktyki kocielne musz¹ one mieæ w najwiêkszej poszanie i wype³nianiem tych¿e utrzymywaæ tak¿e spójni¹ wewnêtrzn¹ [ ]6.
W Wielkopolsce problem robotniczy narasta³ powoli wraz ze stopniowym
rozwojem przemys³u. Dzielnica by³a bowiem typowo rolnicza. Opónienie
w podjêciu dzia³alnoci na rzecz robotników wynika³o równie¿ z faktu koncentracji wysi³ków na polu w³ociañskim i mieszczañskim, gdzie rozgrywa³a siê walka
ekonomiczna z polityk¹ Bismarcka7. Pierwsze zalecenia zak³adania stowarzyszeñ
3
Tam¿e. Chodzi tu najprawdopodobniej o ks. dr. Antoniego Kanteckiego, penitencjarza przy
katedrze gnienieñskiej. Zob. Polski S³ownik Biograficzny (dalej: PSB), pod red. Emanuela Rostworowskiego, T. XI, Wroc³aw-Warszawa-Kraków 19641965, s. 615-616. Z braku róde³ i jakichkolwiek informacji w Kurierze Poznañskim w póniejszym okresie trudno dociec czy próba za³o¿enia
towarzystwa robotniczego zakoñczy³a siê sukcesem. Ks. dr. Kantecki zosta³ w tym samym roku
przeniesiony na probostwo do Strzelna, gdzie zmar³ w 1893 roku. W Gnienie Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich powsta³o w 1894 roku. Zob. R. Bender, Katolicka myl i dzia³alnoæ
spo³eczna w Polsce w XIX i XX wieku, w: Z dziejów katolicyzmu spo³ecznego, pod red. R. Bendera,
J. Kondzieli, S. Gajewskiego, Lublin 1987, s. 45-46.
4
KP, R. 19, 1890 (15 VII), nr 160, s. 1, dz. cyt.
5
KP. R. 19, 1890 (4 IX), nr 203, s. 1-2, Towarzystwo robotników.
6
Tam¿e.
7
K. Turowski, Chrzecijañski ruch robotniczy w Wielkopolsce i na Górnym l¹sku pod zaborem pruskim, Chrzecijanin w wiecie (dalej: ChwS), R. 10, 1978 nr 8/68, s. 54.
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robotniczych zawiera³y okólniki wydane przez ówczesnych administratorów archidiecezji gnienieñskiej i poznañskiej ks. Karola Krause i ks. Edwarda Likowskiego z 30 wrzenia 1890 roku i 8 stycznia 1891. Ich efektem by³o za³o¿enie
w kilku miejscowociach, m.in. w Poznaniu, stowarzyszeñ rzemielniczych, natomiast o w³aciwych stowarzyszeniach robotniczych by³o jeszcze g³ucho8.
Dopiero ukazanie siê encykliki Leona XIII Rerum novarum 15 maja 1891
roku i wra¿enie jakie wywar³a w ca³ym wiecie katolickim, stanowi³o punkt
zwrotny tak¿e w organizowaniu stowarzyszeñ robotniczych w archidiecezji
gnienieñsko-poznañskiej. Papie¿ przedstawi³ w niej program rozwi¹zania kwestii robotniczej, którego jednym z elementów mia³o byæ zak³adanie stowarzyszeñ
robotniczych. Oprócz tego program Leona XIII zak³ada³ stworzenie instytucji
publicznych umo¿liwiaj¹cych wszystkim ludziom zdobycie w³asnoci.
W encyklice Rerum novarum pojawi³ siê równie¿ postulat p³acy rodzinnej,
tzn. Koció³ uznawa³ za obowi¹zek pracodawców zapewnienie pracownikom takiego wynagrodzenia, które wystarcza³oby na ¿ycie, utrzymanie rodziny: niepracuj¹cej ¿ony i dzieci i systematyczne oszczêdzanie. Ten ostatni element w tym
projekcie by³ najistotniejszy. P³aca rodzinna powinna by³a bowiem zapewniæ
oszczêdnoci w takiej wysokoci, aby po kilkunastu, kilkudziesiêciu latach pracy robotnik mia³ mo¿liwoæ nabycia w³asnoci: kawa³ka ziemi, warsztatu, sklepu. W ten sposób ka¿dy pracownik mia³by zagwarantowany dostêp do klasy
posiadaczy tzn. móg³by zrealizowaæ swoje naturalne prawo w³asnoci.
Encyklika zajmowa³a siê równie¿ problemem ochrony pracy. Leon XIII uwa¿a³, ¿e ka¿dy pracownik ma prawo do umowy o pracê. Poza godziw¹ p³ac¹ rodzinn¹, powinien otrzymaæ równie¿ gwarancjê okrelonego czasu pracy. Zakres
czynnoci nie powinien przekraczaæ mo¿liwoci p³ci i wieku. Robotnikom jego
zdaniem przys³ugiwa³o równie¿ prawo do odpoczynku.
Dziêki tym gwarancjom i nadziei na uzyskanie w³asnoci dla siebie, pracownik w myl encykliki powinien zaakceptowaæ hierarchiê spo³eczn¹, na szczycie
której znajduj¹ siê posiadacze kapita³u.
Papie¿ zgodzi³ siê na prawnonaturalny charakter s³usznego posiadania, akceptuj¹c w ten sposób w imieniu Kocio³a kapitalistyczny system spo³eczny. Jednak niezwykle ostrej i nowatorskiej krytyce podda³ formy u¿ytkowania w³asnoci w tym systemie9.
Postulat zorganizowania wielkiego stowarzyszenia robotniczego, które myli papie¿a Leona XIII wprowadzi³oby w ¿ycie, poruszy³ ks. pra³at Florian StaTam¿e, s. 55; E. Koz³owski, Z dziejów najstarszej chrzecijañskiej organizacji robotniczej
w Polsce, PS 1924/1925, s. 385-386.
9
K. Chojnicka, Nauczanie spo³eczne Kocio³a od Leona XIII do Piusa XII, Kraków 1993,
s. 30-38.
8
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blewski na wiecu katolickim w Toruniu w dniach 2729 wrzenia 1891 roku10.
Po objêciu rz¹dów w archidiecezji gnienieñskiej i poznañskiej ponowi³ on ¿¹danie zak³adania towarzystw robotniczych. W roku 1892 uczyni³ to dwukrotnie: 20 stycznia w licie pasterskim i 15 listopada na kongregacji ksiê¿y dziekanów11.
Encyklika Rerum novarum zaktywizowa³a katolicki ruch spo³eczny równie¿
w Niemczech. W dniach 20-30 wrzenia 1892 roku mia³ miejsce kurs praktyczny socjalny w Muenchen-Gladbach w okolicach Kolonii. Odby³ siê on staraniem
katolickiego Stowarzyszenia ludowego12. Wziê³o w nim udzia³ m.in. 10 duchownych z Wielkopolski13, w tym ówczesny penitencjarz archikatedralny ks. Antoni
Stychel patron Katolickiego Towarzystwa Rzemielników Polskich.
KP. R. 19, 1891 (30 VIII), nr 197, s. 1-2, Walny wiec polsko-katolicki w Toruniu; KP. R. 19,
1891 (10 IX), nr 205, s. 1, Wiec w Toruniu; KP. R. 19, 1891 (20 IX), nr 214, s. 1, Wiec w Toruniu
dla katolickiej ludnoci polskiej; KP. R. 19, 1891 (22 IX), nr 215, s. 1, Do Torunia! KP. R. 19,
1891 (27 IX), nr 220, s. 1-2, Wiec w Toruniu; KP. R. 19, 1891 (29 IX), nr 221, s. 1-2, Wiec w Toruniu; KP. R. 19, 1891 (30 IX), nr 222, s. 1-3, Wiec w Toruniu; KP. R. 19, 1891 (1 X), nr 223, s. 12, Wiec w Toruniu; KP. R. 19, 1891 (2 X) nr 224, s. 1-2, Odg³osy z wieca Toruñskiego; KP. R. 19,
1891 (2 X), nr 224, s. 2, G³osy prasy niemieckiej o polsko-katolickim wiecu w Toruniu; KP. R. 19,
1891 (6 X), nr 227, s. 1-3, Z wieca toruñskiego; KP. R. 19, 1891 (7 X), nr 228, s. 1, Jeszcze
o wiecu toruñskim I; KP. R. 19, 1891 (7 X), nr 228, s. 2, Z wieca toruñskiego; KP. R. 19, 1891 (9
X), nr 230, s. 1, Jeszcze o wiecu toruñskim II; KP. R. 19, 1891 (11 X), nr 232, s. 1, Jeszcze o wiecu
toruñskim III; KP. R. 19, 1891 (14 X), nr 234, s. 1, Jeszcze o wiecu toruñskim IV; KP. R. 19, 1891
(14 X), nr 234, s. 1-2, Rzut oka na wiec katolicki w Toruniu; KP. R. 19, 1891 (15 X), nr 235, s. 1,
Odg³osy z wieca toruñskiego II; KP. R. 19, 1891 (17 X), nr 237, s. 1, Jeszcze o wiecu toruñskim V;
KP. R. 19, 1891 (20 X), nr 239, s. 1-2, Jeszcze o wiecu toruñskim VI; KP. R. 19, 1891 (21 X),
nr 240, s. 1-2, Odg³osy z wieca toruñskiego III.
11
W. Czepczyñski, Katolickie Towarzystwa Robotników Polskich w Wielkopolsce w latach
1893-1914, ChwS. R. IX 1977 nr 52/4, s. 74; Ryszard Bender, dz. cyt., s. 45-46.
12
KP. R. 21, 1892 (21 VIII), nr 191, s. 3, Praktyczny kurs socyalny w Minden-Gladbach; KP.
R. 21, 1892 (23 IX), nr 218, s. 2, Praktyczny kurs socyalny w Muenchen-Gladbach; KP. R. 21,
1892 (25 IX), nr 220, s. 3-4, Kurs socyalny w Muenchen-Gladbach; KP. R. 21, 28 IX 1892 nr 222,
s. 1-2, Z Muenchen-Gladbach; KP. R.21, 1892 (29 IX), nr 223, s. 2, Praktyczny kurs w Muenchen-Gladbach; KP. R. 21, 1892 (1 X), nr 225, s. 2, Praktyczny kurs socyalny w Muenchen-Gladbach;
KP. R. 21, 1892 (2 X), nr 226, s. 2-3, Kurs socyalny w Muenchen-Gladbach; KP. R. 21, 1892 (5
X), nr 228, s. 2, Praktyczny kurs socyalny w Muenchen-Gladbach. „Cz³onkami Volksverein fur das
Katholische Deutschland byli najwybitniejsi mê¿owie katolickich Niemiec, ca³a inteligencja katolicka: kap³ani, pos³owie, profesorowie, prawnicy, sêdziowie, urzêdnicy pañstwowi, kupcy, fabrykanci i literaci m.in. ks. Hitze, znany z przemówieñ w parlamencie ilekroæ debata mia³a stycznoæ
z kwesti¹ socyalna”.
13
„(…) Ze wieckich nikt siê nie zg³osi³ na wyjazd do Muenchen-Gladbach, co wiadczy
o braku zajêcia siê wa¿n¹ spraw¹ socyaln¹. Z duchownych naszych przyby³o na kurs do Muenchen-Gladbach 10, a mianowicie: J. W. ks. kanonik Kubowicz, ks. patron Wawrzyniak, ks. prob.
Gregorowicz, ks. prob. Hannemann, ks. prob. Ga³dyñski, ks. mansyonarz Laubitz, ks. mansyonarz
G³adysz, ks. prebendarz Becker, ks. mansyonarz Je¿ewski i ks. penitencyarz Stychel (…)”. Zob.
KP. R. 21, 1892 (28 IX), nr 222, s. 1-2, dz. cyt. Jako ¿e sporód uczestników kursu tylko ks. Antoni Stychel by³ sta³ym cz³onkiem redakcji Kuriera Poznañskiego, a pe³ni³ swoj¹ funkcjê do 1 lip10
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Wród wyk³adowców byli przede wszystkim dzia³acze spo³eczni, [ ] którzy maj¹ po za sob¹ kilkunastoletni¹ pracê na polu socyalnem, którzy wiod¹ za
sob¹ ca³e towarzystwa robotników i rzemielników [ ]14, dlatego kurs ten by³
szczególnie wa¿ny i st¹d prawdopodobnie wynika³o pragnienie ks. arcybiskupa
Stablewskiego, aby wziê³a w nim udzia³ jak najwiêksza grupa duchownych
z Wielkopolski.
20 wrzenia rozpoczê³y siê wyk³ady, które otworzy³ ks. Franz Hitze przemow¹. [ ] Zebralimy siê tu, mówi³, aby siê uczyæ; tu panuje zupe³na równoæ,
profesor zstêpuje z katedry i zasiada w szeregu uczni. Mamy wiêc pracowaæ we
wspólnej wymianie myli. Spe³nia siê teraz myl, któr¹ wyrazi³ s. p. ks. biskup
Emmanuel von Ketteler w 1839 r. w referacie swoim na konferencyi biskupów
we Fuldzie. W duchu te¿ tego wielkiego Biskupa bêdziemy tu pracowali wspólnie
przez dziesiêæ dni [ ]15.
Codziennie rano odbywa³y siê trzy godzinne prelekcje. Po po³udniu uczestnicy kursu wraz z prelegentami i zarz¹dem zwiedzali wzorowo urz¹dzone i wypróbowane przytuliska, zak³ady fabryczne, towarzystwa, mieszkania robotników,
szko³y gospodarstwa domowego, wieczorem natomiast odbywa³y siê pogadanki
o wa¿niejszych kwestiach16.
ca 1893 roku, mo¿na wnioskowaæ, ¿e sprawozdania z przebiegu kursu w Muenchen-Gladbach drukowane na ³amach Kuriera s¹ jego autorstwa. O roli jak¹ odgrywa³ orodek katolicyzmu spo³ecznego w Muenchen-Gladbach pisze M. Chamot: ( ) Do nowej pracy spo³ecznej, która wi¹zaæ
siê mia³a z duszpasterstwem, potrzeba by³o osobno w tym kierunku wykszta³conych ksiê¿y. Szkolenia takie odbywa³y siê wówczas w orodku niemieckiego katolicyzmu spo³ecznego w Muenchen-Gladbach. Do grona wysy³anych tam kap³anów z Wielkopolski nale¿a³ ks. Wac³aw Mayer (…)”.
Zob. M. Chamot, Polska myl chrzecijañsko-spo³eczna w zaborze pruskim w latach 1890-1918,
Toruñ 1991, s. 10.
14
„( ) Dr. C. Bachem z Kolonii (pose³ do parlamentu)  Gewerbegerichte; Radzca krajowy
Brandts z Dyseldorfu – Aufgaben und Organisation der Charitas (Armenpflege); Prob. tumski dr.
Braun z Wyrcburga – Die sittlichen Begriffe der sozialdemokratischen Weltanschauung; Dr. Brill
z M. Gladbach – Encyclica betr. die Arbeiterfrage, Gewerkvereine; O. Jezuita Cathrein z Exaeten –
Einige Principienfragen aus dem Naturrechte (Eigentumsrecht.), Organisation der Berufsstande;
O. Jezuita Pesen z Exaeten – Der Sozialismus; Dr. Fassbender z Ibbenbueren – Bauernvereine, Darlehuskassen; Dr. Jaeger ze Spiry – Agrarfrage; Dr. Fr. Hitze z M. Gladbach – Arbeiterfrage, Arbeiterschutz, Arbeiterversicherung, Arbeiter Wohnungsfrage, Organisation der Fabrik (Fabrikordnung,
Wohlfahrtseinrichtungen), Handwerkerfrage; Ks. prob. Liesen z Gelsenkirchen – Arbeiterinnenvereine und Hospize (Magde-Vereine) Haushaltungsunterricht; Ks. prob. Mehler z Ratyzbony – Lehringsvereine. Muttervereine, Don Bosco’s soziale Schopfungen; Dr. Oberdoerffer z Kolonii – Geschichte der sozialen Bewegung (Lassalle, Marx), Stellung und Aufgaben des Clerus gegenuber
der Sozialdemokratie, Arbeitervereine, Katholisch soziale Bewegung in Frankreich und Belgien,
Internationales Comite; Ks. dr. Alojzy Schaefer prof. Akademii w Monasterze – Clerus und soziale
Frage; Rektor Schliek z Kolonii – Gesellenverein, Unterhaltung in Vereinen (…)”. Zob. KP. R. 21,
1892 (21 VIII), nr 191, s. 3, dz. cyt.
15
KP. R. 21, 1892 (25 IX), nr 220, s. 3-4, dz. cyt.
16
KP. R. 21, 1892 (21 VIII), nr 191, s. 3, dz. cyt.
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Uczestnicy kursu zwiedzali wszystkie zak³ady i urz¹dzenia dobroczynne. Jak
relacjonowano: Ogl¹dano szko³y gospodarstwa domowego i robót rêcznych, których jest cztery, obejmuj¹cych przesz³o 800 uczêszczaj¹cych do nich. S¹ tam
dziewczêta z fabryki, przewa¿nie z biedniejszej klasy ludu, które w domu nie maj¹
sposobnoci wykszta³ciæ siê w zajêciach potrzebnych gospodyni domu. Z szko³¹
robót rêcznych jest po³¹czona szko³a gotowania, w której siê ucz¹ dziewczêta
oddzia³ami po piêæ lub szeæ. Obiady dostaje tam oko³o 30 dziewcz¹t z fabryki
w cenie 30 fenygów za obiad17.
Volksverein organizuj¹c ten kurs socjalny, chcia³ nie tylko daæ ka¿demu
uczestnikowi pogl¹d ogólny na ca³y ruch socjalny i zapoznaæ go ze rodkami
odpowiednimi do zwalczania agitacji socjalistycznej, ale tak¿e przez taki swobodny zjazd chcia³ wpoiæ zami³owanie i ochotê do pracy na polu socjalnym
i zapoznania siê z literatur¹ do tego tematu18.
Kurs praktyczny w Munchen-Gladbach sta³ siê odpowiednim miejscem do
wymiany myli na temat katolickiego ruchu spo³ecznego, a dla duchowieñstwa
katolickiego z Wielkopolski szko³¹, w której mogli zdobyæ wiedzê potrzebn¹ do
organizowania stowarzyszeñ robotniczych. Kurs ten otrzyma³ miano uniwersytetu ludowego19, wiêkszoæ ksiê¿y z archidiecezji gnienieñskiej i poznañskiej, bior¹cych udzia³ w zjedzie w przysz³oci sta³o siê podpor¹ Zwi¹zku Katolickich
Towarzystw Robotników Polskich.
W listopadzie 1892 roku na ³amach Kuriera Poznañskiego ukaza³ siê artyku³ Po kursie w Munchen-Gladbach, w którym autor20, prawdopodobnie bogatszy o nowe dowiadczenie, jakim bez w¹tpienia by³ udzia³ w kursie socjalnym,
zajmowa³ siê kwesti¹ socjaln¹ w duchu encykliki Rerum novarum21.
KP. R. 21, 1892 (1 X), nr 225, s. 2, dz. cyt.
KP. R. 21, 1892 (21VIII), nr 191, s. 3, dz. cyt.
19
KP. R. 21, 1892 (23 (IX), nr 218, s. 2, dz. cyt.
20
Autor artyku³u podpisa³ go inicja³ami X. S. Mo¿na mniemaæ, ¿e pod tymi inicja³ami ukrywa siê ks. penitencjarz Stychel. Wniosek taki mo¿na wysnuæ z kilku przes³anek: bêd¹c uczestnikiem kursu socjalnego w Muenchen-Gladbach by³ wystarczaj¹co dobrze poinformowany o jego
przebiegu, aby z³o¿yæ z niego sprawozdanie; jako jedyny z ksiê¿y bior¹cych udzia³ w zjedzie mo¿e
pos³ugiwaæ siê inicja³ami X. S.; jednoczenie jedynie on z grona ksiê¿y uczestników by³ sta³ym
redaktorem Kuriera Poznañskiego. Decyduj¹cym argumentem wydaje siê jednak porównanie
myli zawartych w artykule, a dotycz¹cych rozwi¹zania kwestii socjalnej, z póniejszym wyst¹pieniem na jednym z zebrañ Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich w Poznaniu pod podobnie brzmi¹cym tytu³em: pojêcie kwestyi socyalnej. Win¹ za zaniedbania w kwestii socjalnej
w obu przypadkach obarczy³ te same si³y spo³eczne. Swoje myli formu³owa³ w podobny sposób.
Na wyk³adzie mówi³ m.in.: ( ) Wielcy przedsiêbiorcy i kapitalici nicby nie chcieli zrobiæ dla
naprawy, myl¹ tylko o sobie i podniecaj¹ ogólne niezadowolenie. ( ) Socyalici za gor¹co siê
znowu bior¹ do rzeczy i jedno z³e przez drugie z³e chcieliby zast¹piæ (…) Pomiêdzy temi ostatecznociami s¹ ludzie jedni bezmylni, drudzy bezradni (…)”.
21
KP. R. 21, 1892 (6 XI), nr 255, s. 1-2, Po kursie w Munchen-Gladbach (X. S.).
17
18
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Stwierdza³ w nim, ¿e zapatrywania na kwestiê socjaln¹ wynikaj¹ nie tylko
z pozycji materialnej ludzi, ale tak¿e z ich uwiadomienia i stosunku do zasad
chrzecijañskich. [ ] Na jednym krañcu spo³eczeñstwa ruszaj¹ siê ¿ywo socyalici, wichrz¹ i ok³amuj¹ lud, ukazuj¹c mu obrazy przysz³oci, które siê nigdy nie
spe³ni¹. Na drugim krañcu obwarowali siê wielcy kapitalici i chlebodawcy,
którzy zaskorupieni w swem sobkostwie, drwi¹ sobie z nawa³nicy socyalnej, dobrze pilnuj¹ swych interesów i wyzyskuj¹c dalej pracê robotnika, podniecaj¹
coraz wiêcej gor¹czkê socyaln¹. W rodku spo³eczeñstwa miêdzy tym rozhukanym postêpem socyalistów, a t¹ nieczu³¹ na cudze sprawy bry³¹ kapitalistyczn¹,
s¹ znowu ludzie z rozmaitym stósunkiem do kwestyi socyalnej. Jedni bezmylni,
których siê pr¹d wspó³czesny nie ima wcale; je¿eli biedni, to pchaj¹ cierpliwie
o niczem nie myl¹c sw¹ taczkê biedy, – je¿eli mienni, to bezmylnie dalej u¿ywaj¹, nie ciekawi tego, co jest na porz¹dku dziennym. Inni przygl¹daj¹c siê
uwa¿niej obecnej chwili czuj¹ zak³opotanie, widz¹, ¿e coby trzeba zrobiæ, ale
co, nie wiedz¹ bezradni. [ ]22.
Sytuacja jaka panuje w spo³eczeñstwie, bezmylnoæ i niepewnoæ, sk³aniaj¹
zdaniem autora do wytyczenia jednolitego sposobu dzia³ania, [ ] aby chaos
spo³eczny umierzyæ i w spo³eczeñstwie zaprowadziæ równowagê i to sprawiedliw¹ [ ]23. Z tak¹ recept¹ wystêpuje Koció³, [ ] czerpi¹c ze starej swej przez
wieki przechowanej skarbnicy na nowe choroby  stare, wypróbowane a jedynie
skuteczne podaje lekarstwa [ ]24. Autor daje tutaj wyranie do zrozumienia czytelnikowi, ¿e Koció³ g³osz¹c koncepcjê rozwi¹zania kwestii socjalnej, odwo³uje
siê do wczeniejszej nauki spo³ecznej Kocio³a. Nie by³o przypadkiem, ¿e Leon
XIII w encyklice Rerum novarum powo³a³ siê 7-krotnie na autorytet w. Tomasza z Akwinu uznaj¹c go za twórcê uniwersalnej syntezy nauki Kocio³a, a sam
dokument otworzy³ w Kociele epokê neotomizmu25.
Tam¿e.
Tam¿e.
24
Tam¿e.
25
K. Chojnicka, dz. cyt., s. 28-31. Na czele hierarchii prawa w. Tomasz z Akwinu stawia³
prawo boskie (lex aeterna, prawo wieczne), które obejmowa³o boskie zamys³y dotycz¹ce wiata,
ludzkoci, cz³owieka. Z istoty religii wynika³o w sposób naturalny, ¿e znane ono mo¿e byæ jedynie
samemu Stwórcy. Pewne fragmenty prawa boskiego, okrojone i zniekszta³cone znajduj¹ odbicie
w umyle ludzkim jako zasady prawa naturalnego (lex naturalis), ka¿dy odnajduje w sobie wskazania prawa natury, z przyczyn oczywistych m¹drym powodzi siê w tym lepiej ni¿ g³upim. Zasady
prawa natury opieraj¹ siê na ogólnym nakazie czynienia dobra i powstrzymywania siê od z³a (najbardziej podstawowym, nie wyczerpuj¹cym katalogiem tych zasad jest dekalog). Zasady pierwsze
 oczywiste: obowi¹zek czczenia Boga i rodziców, prawo do ¿ycia i do posiadania potomstwa oraz
jego wychowania. Tzw. zasady drugie: praca i w³asnoæ, wynikaj¹ z zasad pierwszych: prawo do
¿ycia, posiadania rodziny, wychowywania dzieci. W³asnoæ u w. Tomasza zajmuje wysokie miejsce w hierarchii prawa, jest jednak obwarowana wieloma nakazami i ograniczeniami: koniecznoæ
dawania ja³mu¿ny (w ujêciu bardzo szerokim, oznaczaj¹cym wspomaganie ubogich, zale¿nych,
s³abszych), zakaz lichwy, nakaz sprawiedliwej p³acy i ceny i przepisy na temat miarkowania zysku.
22
23
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Autor wskazywa³, ¿e encyklika o kwestii robotniczej jest jedyn¹ drog¹ prowadz¹c¹ do celu, przyrównuj¹c Leona XIII do sternika ³odzi Piotrowej i najwy¿szego Pasterza. Dawa³ równie¿ wskazówki, co nale¿y pocz¹æ ze wskazaniami Ojca
w., jakie zadanie zosta³o na³o¿one na Koció³ i jego pasterzy. Pisa³: Potrzeba te
z³ote s³owa prawdy rozprowadziæ w obszerny system i zastosowaæ na wszystkich
polach kwestyi socyalnej. Potrzeba ten system zrobiæ przystêpnym dla wszystkich,
a mianowicie dla tych, którzy w ¿yciu codziennem maj¹ stósunki z warstwami poruszanemi pr¹dem socyalnym. Potrzeba ten system publicznie g³osiæ26.
Autor artyku³u zdawa³ sobie jednak sprawê, ¿e nie mo¿na tego osi¹gn¹æ
przez kszta³cenie na wszechnicach niemieckich, poniewa¿ [ ] katedry uniwersyteckie obsiad³ zalepiony, wrogi Chrystusowi liberalizm [ ]27. Rozwi¹zaniem
jego zdaniem, mo¿e byæ urz¹dzanie kursów socjalnych, czego przyk³adem kurs
w Munchen-Gladbach. Daj¹ one du¿o wiêcej korzyci ni¿ drukowana literatura,
[ ] bo tam ¿ywe s³owo, silne przekonanie i zapa³ mówców chwytaj¹ bezporednio za serca s³uchacza i widza, a przytem wzajemny przyk³ad i sposobnoæ wzajemnej wymiany zdañ i ogl¹dania w praktyce zastósowanej teoryi skutecznie poci¹ga do czynnej pracy socyalnej [ ]28.
Twierdzi³ równoczenie, ¿e kurs zorganizowany pod opiek¹ Kocio³a katolickiego jest oznak¹ jego zwyciêstwa, poniewa¿ stanowi dowód, ¿e Koció³ nie
Nieodmiennie w³asnoæ powi¹zana by³a cile z odpowiedzialnoci¹. Zosta³a uznana przez w.
Tomasza za nienaruszaln¹, mo¿e byæ naruszona jedynie kiedy kto potrzebuje jej dla zaspokojenia
swych praw naturalnych pierwszego rzêdu, kiedy w niebezpieczeñstwie znajduje siê Koció³ lub
pañstwo.
26
KP. R. 21, 1892 (6 XI), nr 255, s. 1-2, dz. cyt.
27
Tam¿e. ( ) inteligencya nasza wychowana jest w szko³ach pruskich i na uniwersytetach
niemieckich w duchu liberalnym. Kto s³ucha³ ekonomii politycznej, ten s³ysza³ j¹ po wiêkszej czêci z ust profesorów, ho³duj¹cych zasadom nowoczesnym, wed³ug których jeszcze ¿adne spo³eczeñstwo nie zosta³o uszczêliwionem ( ): KP. R. 21, 1892 (21 VIII), nr 191, s. 3, dz. cyt.
28
KP. R. 21, 1892 (6 XI), nr 255, s. 1-2, dz. cyt. Dalsza czêæ artyku³u stanowi zwiêz³e sprawozdanie z przebiegu kursu. Autor przedstawia g³ówne problemy poruszane na kursie m.in.: potrzebê reformy socjalnej, któr¹ omawiali O. Pesch S. J., ks. Hitze, ks. dr Oberdorffer. Ks. dz. Braun
poruszy³ problem wp³ywu zasad etyczno-moralnych na rozwój stosunków ekonomicznych; ks. dr
Brull wyjania³ znaczenie encykliki Rerum novarum i razem z ks. dr. Oberdorfferem mówi³ o organizacji spo³ecznej na podstawie zawodów, która teoriê Ojca w. zastosuje w praktyce. O Cathrein
S. J. przedstawi³ obowi¹zki i kompetencje pañstwa, dr Jaeger natomiast wraz z dr. Fassbender-Strauwen, ks. kanonikiem Schaeferem, ks. Mehlerem, ks. dr. Schmitzem i radc¹ Brandtem podnosili kwestiê kompetencji i obowi¹zków jednostek i stowarzyszeñ w pañstwie. Ks. Hitze, O. Lehmkuhl S. J. i dr Bach przedstawili szczegó³owo nowe prawodawstwo maj¹ce na celu ochronê
robotnika, wskazywali jednoczenie co jeszcze nale¿y zrobiæ w tym temacie. W kwestii prawodawstwa poruszano równie¿ kwestiê rzemielnicz¹ i w³ociañsk¹. Mówiono o spó³kach po¿yczkowych,
o towarzystwach czeladzi, uczniów, robotników, w³ocian, matek chrzecijañskich i robotnic. Ks.
dr Oberdorffer i ks. prof. dr Schafer mówili o obowi¹zkach duchowieñstwa w sprawie praktycznego rozwi¹zania kwestyi socyalnej przy sprawowaniu funkcji kap³añskich, b¹d te¿ w ¿yciu obywatelskim i prywatnym.
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g³osi³ jedynie nieuchwytnych, oderwanych od ¿ycia mora³ów, o co czêsto by³
oskar¿any m.in. przez socjalistów, ale zajmuje siê ¿yciem cz³owieka, równie¿
tym doczesnym i pracuje nad jego polepszeniem.
Kurs pokaza³ jednoczenie, ¿e Koció³ posiada [ ] dzielnych mê¿ów katolickich, którzy ju¿ w praktyce wiele przeprowadzili urz¹dzeñ humanitarnych dla
polepszenia doli biednych blinich [ ]29.
Autor przyrównuj¹c stosunki panuj¹ce na katolickim zachodzie Niemiec do
tych panuj¹cych w dzielnicy polskiej, stwierdza³: Jestemy w tyle. Biedy u nas
du¿o. Takich instytucji humanitarnych jak przytu³ki dla niezdolnych do pracy, dla
sierót, ochrony dla dzieci, domy czeladzi, domy m³odych robotników, domy robotnic i tym podobnych nie mamy prawie wcale30.
Jego zdaniem nale¿y d¹¿yæ do zak³adania instytucji zwalczaj¹cych nêdzê
socjaln¹, a z braku rodków materialnych, popieraæ chocia¿ moralnie wszystkie
usi³owania katolickie d¹¿¹ce do praktycznego rozwi¹zania kwestii socjalnej.
Wytyka³ brak prawdziwych spo³eczników, którzy nie ograniczaj¹ siê tylko do
prywatnego spe³niania obowi¹zków religijnych, ale dzia³aj¹ publicznie w duchu
katolickim, [ ] Katolików ochrzczonych i w ksiêdze kocielnej zapisanych jest
u nas du¿o, ale mê¿ów prawdziwie katolickich [ ], jest wród inteligentnych stanów wieckich nie wielu. A przecie¿ czasy s¹ takie, ¿e ca³a wierz¹ca czêæ spo³eczeñstwa inteligentnego, które powo³anem jest do ¿ycia publicznego, winna swój
katolicyzm tak¿e po za Kocio³em w ¿yciu publicznem dokumentowaæ i braæ czynny udzia³ w pracach socyalnych Kocio³a katolickiego [ ]31.
Autor gani³ natomiast przedstawicieli wieckiej inteligencji, której ani jednego przedstawiciela nie by³o w Muenchen-Gladbach. Stara³ siê jednak zrozumieæ jej postêpowanie, dopatruj¹c siê takiego stanu rzeczy w obronie w³asnej
narodowoci i swoich interesów. [ ] Zt¹d on te¿ katolicyzm pojmuje przewa¿nie
tylko w granicach swej odrêbnoci narodowej [ ]. Wyrobi³y to stósunki, bez
winy naszej, lecz dobrzeby by³o zmieniæ ten stan rzeczy [ ]32.
Na koniec wskazywa³ zalety odrêbnoci, stwierdzaj¹c ¿e jest to s³uszna postawa, kiedy zagro¿one s¹ skarby narodowe [jêzyk, kultura, obyczaje  R.T.], nie
powinna ona jednak ograniczaæ swobodnych stosunków ze wspó³obywatelami
innych narodowoci, w zamian za traktowanie ich na równi z innymi i nie odmawianie tego, co s³usznie im siê nale¿y. Wspó³dzia³anie na tym polu powinno byæ
wiêksze, kiedy dotyczy wyznawców tej samej wiary. [ ] Nie zaniedbuj¹c bynajmniej obrony naszej odrêbnoci narodowej, mo¿emy bezpiecznie ³¹czyæ siê
29
30
31
32

Tam¿e.
Tam¿e.
Tam¿e.
Tam¿e.
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z ca³ym ruchem katolickim tam, gdzie zagro¿one s¹ wspólne dobra, które wspólnej wymagaj¹ obrony. Odosobnieni bêd¹c tracilibymy wiele korzyci, które w³anie p³yn¹ ze cis³ego po³¹czenia wszystkich si³ katolickich [ ]33.
Ukazanie siê artyku³u zbieg³o siê w czasie z organizowanymi przez ks. penitencjarza Stychla tajnymi zebraniami w Pa³acu Dzia³yñskich [ ] dla kilkudziesiêciu
zaufanych i wybranych robotników poznañskich. Zebrania te umocni³y go w przekonaniu o koniecznoci zrzeszania robotnika w osobnych stowarzyszeniach wed³ug
wskazówek Rerum Novarum tak, ¿e postanowi³ podj¹æ robotê jawn¹ [ ]34.
W efekcie tego zwo³a³ ks. Antoni Stychel 8 stycznia 1893 roku robotników
na prywatne zebranie do lokalu posiedzeñ konferencji w. Wincentego á Paulo
parafii w. Ma³gorzaty i za³o¿y³ pierwsze towarzystwo robotnicze w duchu encykliki Rerum Novarum35. Podczas zebrania ks. penitencjarz t³umaczy³ zebranym
powód za³o¿enia w Poznaniu katolickiego towarzystwa dla robotników, przedstawiaj¹c jednoczenie cztery cele nowego stowarzyszenia tj. obronê wiary,
kszta³cenie umys³u, a w szczególnoci owiecanie braci robotniczej w sprawach
maj¹cych cis³y zwi¹zek ze stanem robotniczym, polepszanie doli robotnika
rodkami zalecanymi przez papie¿a Leona XIII w encyklice Rerum novarum
i wspóln¹ zabawê nadaj¹c¹ nowych si³ do pracy36.
33
Tam¿e. Stychel po raz kolejny okrela hierarchiê zagro¿eñ, stawiaj¹c na pierwszym miejscu
obronê wiary i Kocio³a katolickiego przed niebezpieczeñstwem socjalistycznym, na drugim miejscu umieszcza walkê o obronê odrêbnoci narodowej.
34
E. Koz³owski, dz. cyt., s. 387; „(…) ju¿ w roku 1892-gim odby³o siê kilka zebrañ poufnych
z robotnikami najwiêcej chêtnymi i sprê¿ystymi (…)”. Zob. Pamiêtnik, dz. cyt., s. 14.
35
KP R. 22 10 I 1893 nr 7, s. 1, Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich; KP. R. 23,
1894 (31 I), nr 24, s. 2, Sprawozdanie z czynnoci Katolickiego Tow. Robotników Polskich w Poznaniu w pierwszym roku jego istnienia odczytane na walnem zebraniu dnia 21 stycznia 1894;
Ryszard Bender, dz. cyt., s. 45-46; E. Koz³owski, dz. cyt., s. 387; „(…) Pomys³ za³o¿enia katolickiej organizacji robotniczej zrodzi³ siê, podobno niezale¿nie, w umys³ach dwóch ludzi: abpa
F. Stablewskiego i katedralnego penitencjarza ks. A. Stychla. Utworzenie jej by³o jednak owocem
ich cis³ej wspó³pracy. Ks. Stablewski bêd¹c jeszcze proboszczem wrzesiñskim w r. 1892 domaga³
siê roztoczenia opieki nad robotnikami. Ks. Stychel pracowa³ wród nich w Berlinie (…)”. Zob.
J. Pietrzak, Patriarcha z poznañskiej kolegiaty (Antoni Stychel 1859-1935), w: Byli wród nas, pod
red. F. Lenorta, Poznañ 1978, s. 80-81; J. Pietrzak, Antoni Stychel 1859-1935, w: Wielkopolanie
XX w., pod red. Andrzeja Gulczyñskiego, Poznañ 2001, s. 524; „Zas³uga za³o¿enia pierwszego
u nas towarzystwa robotniczego przypada w udziale X. Pra³atowi Antoniemu Stychlowi (…)”. Zob.
Pamiêtnik, dz. cyt., s. 14; W. Czepczyñski, dz. cyt., s. 73; Historia katolicyzmu spo³ecznego w Polsce w latach 1832-1939, pod red. Cz. Strzeszewski, R. Bender, K. Turowski, Warszawa 1981,
s. 98. Autorzy mylnie podaj¹ datê za³o¿enia pierwszego towarzystwa robotniczego przez ks. Antoniego Stychla w roku 1892; podobnie: M. Przybecki, Z dziejów staro-klasycznego Gimnazjum w.
Marii Magdaleny w Poznaniu, Poznañ 1990, s. 118; tak¿e: S³ownik Teologów Katolickich 19181981, t. VII, pod red. ks. L. Grzebienia, Warszawa 1983, s. 193-194; te¿: J. Pietrzak, Stychel Antoni (1859–1935), w: Wielkopolski S³ownik Biograficzny, Poznañ 1981, s. 710-711.
36
KP. R. 22, 1893 (10 I), nr 7, s. 1, dz. cyt.; KP. R. 23, 1894 (31 I), nr 24, s. 2, Sprawozdanie
z czynnoci Katolickiego Tow. Robotników Polskich w Poznaniu, dz. cyt.; W. Czepczyñski, dz. cyt.,
s. 75; Historia katolicyzmu spo³ecznego w Polsce, dz. cyt., s. 98-99;
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[ ] Nastêpnie pocz¹³ przewodnicz¹cy czytaæ ustawy, t³umacz¹c obszerniej
wa¿niejsze ustêpy. Zebrani zgodzili siê jednog³onie na przed³o¿one im ustawy,
nie maj¹c nic przeciw nim do nadmienienia [ ]37. Wedle tych¿e ustaw Zarz¹d
mia³ sk³adaæ siê z patronatu mianowanego przez w³adzê duchown¹ i wydzia³u
wybieranego na okres roku przez cz³onków towarzystwa38.
Patronem Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich zosta³ mianowany przez arcybiskupa Stablewskiego ks. penitencjarz Stychel, bêd¹cy wówczas
ju¿ patronem Katolickiego Towarzystwa Rzemielników Polskich, na wicepatrona powo³ano ks. mansjonarza Gibasiewicza39. Podczas zebrania na cz³onków
zapisa³o siê 50 obecnych, przyjêto równie¿ zasadê, ¿e towarzystwo przeznaczone jest dla robotników z ca³ego miasta, a w przypadku kiedy ich liczba wzronie,
zostan¹ rozdzieleni wedle parafii40. Jednoczenie zaplanowano zwo³aæ nastêpne
37
KP. R. 22, 1893 (10 I), nr 7, s. 1, dz. cyt.; KP R. 23, 1894 (31 I), nr 24, s. 2, Sprawozdanie
z czynnoci Katolickiego Tow. Robotników Polskich w Poznaniu, dz. cyt.; „(…) Zapisali siê do
m³odego Katolickiego Tow. Robot. Polskich w Poznaniu po wys³uchaniu ustaw, potwierdzonych
ju¿ poprzednio przez Najprzew. X. Arcypasterza dla wszystkich powstaæ maj¹cych towarzystw dyecezyalnych (…)”. Zob. Pamiêtnik, dz. cyt., s. 14. Ustawy zosta³y og³oszone przedrukiem w Kocielnym Dzienniku Urzêdowym za rok 1892/93 nr 8 i ponownie w Kurierze Poznañskim
w czerwcu 1893 roku, najprawdopodobniej, aby dotar³y do szerszych rzesz czytelników. Zob. KP.
R. 22, 1893 (20 VI), nr 138, s. 5, Wzorowe ustawy dla Towarzystw Robotniczych; KP. R. 22, 1893
(22 VI), nr 140, s. 3, Wzorowe ustawy dla Towarzystw Robotniczych; KP R. 22, 1893 (29 VI), nr
146, s. 5. Pod ustawami w Kocielnym Dzienniku Urzêdowym i Kurierze Poznañskim widnieje data styczeñ 1893 roku, a podpisani s¹ patron ks. penitencjarz Stychel i wicepatron ks. mansjonarz Gibasiewicz. Ustawy Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich w Poznaniu by³y wiern¹ kopi¹ ustaw Katolickiego Towarzystwa Rzemielników Polskich, które og³osi³a komisja, w sk³ad
której wchodzi³ ks. Antoni Stychel ówczesny patron towarzystwa rzemielniczego 30 stycznia 1891
roku. Zob. KP. R. 22, 1891 (30 I), nr 24, s. 1-3, dz. cyt. Mia³o to miejsce 2 lata przed za³o¿eniem
pierwszego towarzystwa robotniczego w Poznaniu i pó³ roku przed wyst¹pieniem ks. Stablewskiego z postulatem za³o¿enia wielkiego zwi¹zku ludowego na wiecu w Toruniu we wrzeniu 1891
roku. Dlatego b³êdne wydaje siê twierdzenie przypisuj¹ce autorstwo ustaw arcybiskupowi Stablewskiemu. Zob. J. Pietrzak, Patriarcha z poznañskiej kolegiaty, dz. cyt., s. 80-81; ten¿e, Antoni Stychel 1859-1935, w: Wielkopolanie XX w., dz. cyt., s. 524; W. Czepczyñski, dz. cyt., s. 74-75. Autorzy mylnie podaj¹ rok wydania ustaw. Fakt ten mia³ miejsce w 1893 roku, a nie jak twierdz¹
w 1892. B³êdu co do autorstwa ustaw nie pope³niaj¹ Cz. Strzeszewski, R. Bender, K. Turowski.
Zob. Historia katolicyzmu spo³ecznego w Polsce, dz. cyt., s. 98.
38
KP. R. 22, 1893 (10 I), nr 7, s. 1, dz. cyt.; KP. R. 23, 1894 (31 I), nr 24, s. 2, Sprawozdanie
z czynnoci Katolickiego Tow. Robotników Polskich w Poznaniu, dz. cyt.
39
Tam¿e; „(…) Stychel w 1893 zosta³ przew. pierwszego, pionierskiego tow. robotn. w Poznaniu. (…)”. Zob. M. Chamot, Antoni Stychel 1859-1935, w: S³ownik biograficzny katolicyzmu
spo³ecznego w Polsce, t. III, pod red. Ryszarda Bendera, Warszawa 1995, s. 94. Okrelenie funkcji
pe³nionej przez ks. patrona jako przewodnicz¹cego wydaje siê niecis³e i co najmniej niefortunne.
Fakt przewodniczenia obradom towarzystwa, nie oznacza³, ¿e by³ on przewodnicz¹cym towarzystwa.
40
Wed³ug ustaleñ do jakich dosz³o na pierwszym zebraniu wynika, ¿e pierwsze katolickie towarzystwo robotnicze nie by³o w sposób jednoznaczny przypisane do okrelonej parafii, stoi to
jednak w sprzecznoci z informacjami zawartymi w Pamiêtniku Katolickiego Towarzystwa Robot-
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zebranie w dniu 29 stycznia do pa³acu hr. Dzia³yñskich celem poszerzenia sk³adu towarzystwa41.
W niedzielê 29 stycznia na Sali Czerwonej pa³acu Dzia³yñskich odby³o siê
ponownie posiedzenie Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich. Prócz
ks. patronów obecni byli równie¿ ks. Skrzydlewski i ks. Jan Beisert. Na sali zebra³o siê ponad 700 osób. By³o to pierwsze publiczne posiedzenie katolickiego
towarzystwa robotniczego42. Podczas zebrania ks. patron wyg³osi³ mowê O potrzebie katolickich towarzystw robotniczych w czasach bie¿¹cych43. Przywo³a³
w niej list pasterski papie¿a Leona XIII z 1884 r., w którym Ojciec w. wzywa³
ludzi dobrej woli [ ] aby tych, którzy ¿yj¹c z pracy r¹k, nieraz bied¹ s¹ nêkani
i przed wszystkimi innymi godni s¹ mi³oci i pociechy, wspierano ze szczególn¹
przychylnoci¹ i zapraszano do dobrych towarzystw, aby nie wpadli w sid³a towarzystw z³ych [ ]. Wskazywa³ na niebezpieczeñstwo socjalistyczne, które zagra¿a w³aciwemu rozwojowi spo³eczeñstwa. Wzywa³ do powrotu do zasad
chrzecijañskich w postêpowaniu robotników. [ ] Ma³o pomog¹ usi³owania
wieckie i prawodawstwo ochraniaj¹ce robotnika, je¿eli spo³eczeñstwo nie wróci do zasad chrzecijañskich, których siê pozby³o i nie urz¹dzi ¿ycia swego wed³ug tych zasad [ ]44.
Wspomina³ o równowadze miêdzy stanami i wzajemnych obowi¹zkach. [ ]
Sumienie odezwaæ siê musi. Sumienie z cz³owiekiem jest zawsze razem, przed niem
cz³owiek nie ucieknie, byle tylko g³os swój podnosi³o, a sumienie to odezwie siê
wtedy, gdy cz³owiek bêdzie wychowywany wedle niezmiennych zasad chrzeciañskich i na okó³ siebie bêdzie widzia³ przyk³ady chrzeciañskiego ¿ycia [ ] Wtedy
to sumienie zawsze zaprowadzaæ bêdzie równowagê miêdzy stanami i ureguluje ów
sprawiedliwy sposób wzajemne obowi¹zki wy¿szych i ni¿szych stanów [ ]45.
Mówi³ równie¿ o doli robotnika, który ciê¿ko pracuje, stara siê w ka¿dy
mo¿liwy sposób walczyæ z bied¹, która jest g³ównym powodem jego niezadowolenia. Jednoczenie wskazywa³, ¿e agitacja socjalistyczna powoduje, i¿ robotnik nie wie czego ma siê trzymaæ, a obietnice socjalistów jawi¹ siê jako dobry
sposób na wyjcie z nêdzy. Stwierdzaj¹c, ¿e tylko wspólna praca ma sens i daje
szansê w walce z zagro¿eniem socjalnym, pisa³: [ ] Trzeba siê broniæ. Jeden
ników Polskich w Poznaniu przy Farze, ks. Antoni Stychel by³ wówczas kaznodziej¹ i penitencjarzem katedralnym, nie by³ wiêc w ¿aden sposób zwi¹zany z parafi¹ farn¹. Zob. Pamiêtnik,
dz. cyt., s. 14.
41
KP. R. 22, 1893 (28 I), nr 23, s. 3, Posiedzenie Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich; KP. R. 22 1893 (29 I), nr 24, s. 4, Posiedzenie Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich.
42
( ) og³oszone poprzednio w gazetach pierwsze publiczne zebranie, które raczej nazwaæ
by trzeba wiecem agitacyjnym na rzecz towarzystwa ( ). Zob. Pamiêtnik, dz. cyt., s. 15.
43
KP. R. 22, 1893 (31 I), nr 25, s. 2, Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich.
44
Tam¿e.
45
Tam¿e.
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z³emu nie sprosta, bo za s³aby. Prêt z³amaæ mo¿na, ale ca³ej wi¹zki nie [ ] Robotnicy maj¹ siê ³¹czyæ w towarzystwa, a bêd¹ mieli wiêcej si³y i odpornoci,
wzajemnej zachêty i dobrych przyk³adów. [ ] Wybrani, najlepsi maj¹ stanowiæ
podstawê towarzystw takich. Ale trzeba te¿ wci¹gaæ mniej dobrych, niepewnych,
wachaj¹cych siê, zgorzknia³ych, zniechêconych, by ich objaniæ, ukoiæ, równowagê w sercu im przywróciæ [ ]46.
Wed³ug s³ów ks. patrona towarzystwa maj¹ pracowaæ pod opiek¹ Kocio³a,
a kap³ani, którzy jako urzêdnicy kocielni, maj¹ robotnikom s³u¿yæ rad¹ i pomoc¹ jako [ ] bracia i przyjaciele [ ] 47. Cz³onkami honorowymi mog¹ byæ
cz³onkowie innych stanów, jednak¿e ma to byæ z korzyci¹ dla towarzystwa,
poniewa¿ jako ludzie wykszta³ceni maj¹ s³u¿yæ robotnikom rad¹ i pomoc¹, jednoczenie przez swój udzia³ w dzia³alnoci w organizacji maj¹ [ ] ³agodziæ przeciwieñstwa stanów i ³¹czyæ je [ ]48.
Postêpowanie socjalistów t³umaczy³ w przekonywuj¹cy sposób. Dzia³aj¹ oni
w spo³eczeñstwie przeciwko Kocio³owi, poniewa¿ stoi on na stra¿y porz¹dku
spo³ecznego. Wiedz¹, ¿e upadek Kocio³a oznacza zburzenie dotychczasowego
porz¹dku, dlatego uderzaj¹ w³anie w niego. Uwa¿a, ¿e organizacji socjalistów
nale¿y przeciwstawiæ organizacjê katolick¹. [ ] Szczêcie nie przyjdzie ze strony socjalistów, których cechuje fa³sz, ob³uda, gwa³t, wystêpek, interes osobisty
i chêæ u¿ywania zmys³owego, ale ze strony Kocio³a, który zawsze g³osi³ zasadê
równej godnoci wszystkich, mi³oæ bliniego i sprawiedliwoci [ ]49.
Z jednej strony stawia mêczenników, umieraj¹cych za wiarê i wiêtych, którzy przez ca³e ¿ycie nie uczynili nic z³ego, z drugiej aposto³ów socjalizmu z ich
b³êdami, pytaj¹c retorycznie [ ] którzy wyznaj¹ prawdê, a którzy g³osz¹ fa³sz
[ ] do kogo mo¿ecie mieæ wiêksze zaufanie? [ ]50.
Po zakoñczonym przemówieniu ks. patron jeszcze raz objania³ cele Katolickiego Towarzystwa Robotników. Podstawowym celem towarzystwa jest obrona wiary i szerzenie dobrych obyczajów. Koció³ jednak broni¹c wiary, popiera
równie¿ postêp w nauce wieckiej. Towarzystwo ma iæ z duchem postêpu
i owiecaæ siê. Jednym z g³ównych za³o¿eñ stowarzyszenia, które ma daæ impuls
do szerszego rozwoju jest stwierdzenie, ¿e cz³onkowie stanu robotniczego nie
zazdroszcz¹ innym stanom, szanuj¹ swój stan robotniczy, jednoczenie pragn¹
polepszenia swojej doli przez odpowiednie urz¹dzenia i wzajemn¹ pomoc. Krzewienie braterstwa i wspólna zabawa wród braci to ostatnie z zadañ, które wy46
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mieni³ patron51. Jest to cel poboczny towarzystwa, trzeba pamiêtaæ jednak, ¿e
dzia³alnoæ robotników nie ma zamykaæ siê tylko w obowi¹zkach. Jak ka¿da grupa spo³eczna, maj¹ oni prawo do odpoczynku i zabawy, która odbywaj¹ca siê we
w³asnym gronie ma przyczyniæ siê do stworzenia wspólnoty opartej nie tylko na
wspólnym interesie klasowym.
Podczas zebrania zapisa³o siê do towarzystwa dwustu chêtnych52, a Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich osi¹gnê³o w niespe³na miesi¹c liczbê 250
cz³onków. Widaæ wiêc, ¿e istnia³o ogromne zapotrzebowanie na tego rodzaju
organizacjê w polskim spo³eczeñstwie53.
Kolejny wyk³ad mia³ ks. patron podczas zebrania Katolickiego Towarzystwa
Robotników Polskich 16 kwietnia w pa³acu hrabiego Zamojskiego. W zebraniu
bra³o udzia³ 250 robotników. Ks. penitencjarz t³umaczy³ zebranym cz³onkom
pojêcie kwestyi socyalnej54 i zachowanie siê rozmaitych warstw spo³eczeñstwa
wobec tej sprawy. Piêtnowa³ postawê przedsiêbiorców, socjalistów i tych, którzy
nic nie robi¹ w celu rozwi¹zania kwestii socjalnej [ ] Wielcy przedsiêbiorcy
i kapitalici nicby nie chcieli zrobiæ dla naprawy, myl¹ tylko o sobie i podniecaj¹ ogólne niezadowolenie. [ ] Socyalici za gor¹co siê znowu bior¹ do rzeczy
i jedno z³e przez drugie z³e chcieliby zast¹piæ [ ] Pomiêdzy temi ostatecznociami s¹ ludzie jedni bezmylni, drudzy bezradni. Niebezpieczeñstwo chwili obecnej
i poczucie sprawiedliwoci wymaga, aby wszyscy zajmowali siê wa¿n¹ spraw¹
reformy socyalnej czyli naprawienia wspólnego po¿ycia na tej ziemi ró¿nych stanów [ ]55.
Wskazywa³, ¿e plan naprawy spo³eczeñstwa zawarty jest w encyklikach papieskich, [ ] Poniewa¿ nie chodzi tylko o sam chleb dla cia³a, ale te¿ o dobra
duszy zagro¿one, poniewa¿ tu na ziemi potrzeby cia³a i duszy cile siê ze sob¹
³¹cz¹ i na siebie nawzajem wp³ywaj¹, wiêc przy reformie socyalnej nie wystarczy
rachowaæ tylko po kupiecku dochody i rozchody, kapita³y i pracê rêczn¹, ale trzeba siê przytem liczyæ z zasadami moralnoci, których uczy koció³ i bez których
Tam¿e.
( ) Wynik by³ zadowalaj¹cy, bo zapisa³o siê na cz³onków 210 robotników, choæ niedostateczna to liczba, jeli siê zwa¿y, ¿e osób na sali naliczono oko³o 600 ( ). Zob. Pamiêtnik, dz.
cyt., s. 15. Trudno stwierdziæ sk¹d wynika ta rozbie¿noæ w ustalaniu liczby cz³onków zapisanych
podczas pierwszego publicznego zebrania, zwa¿ywszy ¿e autor Pamiêtnika, korzysta³ z informacji
zawartych w Kurierze Poznañskim, na co wskazuje wczeniejszy fragment (przyp. 44).
53
KP. R. 22, 1893 (31 I), nr 25, s. 2, dz. cyt.
54
KP. R. 22, 1893 (19 IV), nr 89, s. 3, Zebranie Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich w Poznaniu. Wyk³ad ten w swojej treci i wymowie ³udz¹co przypomina artyku³ jaki Kurier
Poznañski og³osi³ na swoich ³amach po kursie socyalnym w München-Gladbach. Zob. KP. R. 21
1892 (6 XI), nr 255, s. 1-2, dz. cyt., którego autorem jest najprawdopodobniej ks. penitencjarz Stychel.
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nigdy na wiecie nie bêdzie szczêcia i sprawiedliwoci. Aby urz¹dziæ jak najlepiej na przysz³oæ wzajemne stosunki wszystkich stanów, zalecaj¹, aby siê ludzie
ze sob¹ ³¹czyli pod³ug stanów i zawodów, tak jak ju¿ to robi¹ socyalici, tylko
bez mi³oci Boga i bliniego [ ]56.
Wed³ug ks. patrona, by naprawa stosunków spo³ecznych siê powiod³a musz¹
wspó³dzia³aæ ze sob¹ pañstwo, Koció³, pracodawcy i pracobiorcy. [ ] Pañstwo
powinno spe³niaæ obowi¹zek przez wydawanie praw ochraniaj¹cych robotnika od
przemocy przy zawieraniu umowy z chlebodawc¹, zabezpieczaj¹cych przy samej
pracy jego zdrowie, ¿ycie i moralnoæ, zapewniaj¹cych mu chleb na przypadek
choroby lub kalectwa. Koció³ ma wpajaæ naukê Chrystusa, uczyæ zasad moralnoci, szerzyæ mi³oæ i sprawiedliwoæ, popieraæ dzie³o mi³osierdzia i opieki,
g³ównie przez zakony, zajmowaæ siê dorastaj¹cem pokoleniem, które potrzebuje
nietylko wykszta³cenia w szko³ach wieckich, ale przedewszystkiem wychowania
wedle zasad chrzeciañskich, wyranych i niezaæmionych. Poszczególne stany
w spo³eczeñstwie, chlebodawcy i robotnicy maj¹ te¿ ze swego stanowiska pracowaæ nad reform¹ przez zak³ady humanitarne, szkó³ki i azyle, zdrowe mieszkania,
biblioteki, szerzenie owiaty, szerzenie oszczêdnoci i wstrzemiêliwoci, przez
zak³adanie towarzystw i spó³ek, przez opiekê nad ubogimi, wspieranie datkiem
lub po¿yczk¹. Wszyscy powinni siê zajmowaæ kwesty¹ socyaln¹ i reform¹ socyaln¹, a zawsze w kierunku chrzeciañskim [ ]57.
Ponownie cz³onkowie towarzystwa robotniczego spotkali siê 14 maja 1893
roku na posiedzeniu, na którym ks. patron wyg³osi³ wyk³ad O przêdzalni i zak³adzie tkackim Fr. Brandts’a w Munchen-Gladbach58. W³aciciel fabryki zatrudnia³
400 robotników, by³a ona urz¹dzona wzorowo nie tylko pod wzglêdem technicznym. Stosunki tam panuj¹ce oparte by³y na zasadach mi³oci chrzecijañskiej.
Przeprowadzi³ w swoich zak³adach w praktyce wszystko to, co zaleca³a zrobiæ
w teorii nauka chrzecijañska dla naprawienia stosunków spo³ecznych59.
Czas pracy zredukowano tam do 10 godzin, a regulamin fabryczny oprócz
obowi¹zku punktualnego stawiania siê do pracy i sumiennego jej wykonywania,
Tam¿e.
Tam¿e.
58
KP. R. 22, 1893 (24 V), nr 116, s. 5, Posiedzenie Katolickiego Towarzystwa Robotników
Polskich w Poznaniu. W³aciciel fabryki by³ pierwszym przewodnicz¹cym Zwi¹zku ludowego dla
katolickich Niemiec, staraj¹cym siê o podniesienie doli robotniczej. Najprawdopodobniej temat
wyk³adu zwi¹zany by³ z pobytem ksiêdza Antoniego Stychla na kursie socjalnym w Munchen-Gladbach we wrzeniu 1892 r., gdzie w godzinach popo³udniowych, po odbytych wyk³adach
uczestnicy kursu wraz z prelegentami i zarz¹dem zwiedzali ( ) wzorowo urz¹dzone i wypróbowane przytuliska, zak³ady fabryczne, towarzystwa, mieszkania robotników, szko³y gospodarstwa
domowego ( ). Zob. KP. R. 21, 1892 (21 VIII), nr 191, s. 3, dz. cyt.
59
Tam¿e. Niestety, posiadamy jedynie streszczenie tego wyk³adu w redakcji Kuriera Poznañskiego.
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zwraca³ równie¿ uwagê na zasady moralnoci, którymi powinien kierowaæ siê
robotnik w niej pracuj¹cy. Starsi robotnicy nie mogli bezkarnie gorszyæ m³odych
robotników.
W fabryce Brandtsa ma³oletni robotnicy wraz z zap³at¹ odbierali ksi¹¿eczki, w których ojcowie lub opiekunowie musieli zapisywaæ swoje uwagi i pokwitowanie, aby nie powstawa³y sytuacje jak w innych fabrykach, gdzie ma³oletni
pracownicy swój zarobek wykorzystywali jako rodek do u¿ywania zakazanych
owoców.
Kobiety mog³y przebywaæ w zak³adzie tylko do zam¹¿pójcia, nie zatrudniano zamê¿nych niewiast, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e ich miejsce jest przy ognisku
domowym.
W niedzielê i wiêta fabryka przestawa³a pracowaæ, by³ to czas dla robotników, którzy mogli swobodnie uczêszczaæ do Kocio³a. W sytuacjach wyj¹tkowych, kiedy konieczna by³a praca niedzielna, przepisy Brandtsa przewidywa³y,
¿e co najmniej co drug¹ niedzielê robotnik dostawa³ wolne i móg³ iæ na nabo¿eñstwo.
W zak³adzie Brandtsa wyp³ata odbywa³a siê w rodê, a nie tak jak w innych
zak³adach w sobotê, kiedy to robotnik po odebraniu pieniêdzy mia³ nastêpny
dzieñ wolny i okazjê, by wydawaæ swoje ciê¿ko zarobione rodki na zabawê.
Dziêki zmianie terminu p³atnoci ¿ony mia³y wiêcej czasu na zrobienie zakupów
na niedzielê.
Dla u³atwienia stosunków wzajemnych miêdzy chlebodawc¹ a robotnikiem
za³o¿ono tzw. wydzia³ robotniczy z³o¿ony z pewnej liczby pracowników, wybranych przez ogó³ robotników jako swych mê¿ów zaufania. Poredniczyli oni miêdzy chlebodawc¹ a wszystkimi robotnikami. Cz³onkowie wydzia³u wp³ywali na
moralnoæ i poczucie solidarnoci swoich kolegów, znali ich potrzeby i ¿yczenia. Mogli je wszystkie przedstawiæ w³acicielowi zak³adu w odpowiednim wietle. Rozporz¹dzenia dotycz¹ce ogólnego dobra fabryki lub nak³adaj¹ce zobowi¹zania wychodzi³y z wydzia³u, trac¹c w ten sposób charakter despotyczny jak
w innych fabrykach. Zak³ad Brandtsa porównywano do pewnego rodzaju monarchii konstytucyjnej60.
W fabryce prócz zwyczajnej kasy chorych istnia³y kasy chorych dla cz³onków rodzin robotniczych, by³a równie¿ kasa robotnicza udzielaj¹ca zaliczki potrzebuj¹cym robotnikom bez procentu, równie¿ kasa daj¹ca wsparcie robotnikom
dotkniêtym chorob¹ lub nieszczêciem w rodzinie bez obowi¹zku oddania rodków. Robotnicy bêd¹cy cz³onkami tej kasy uczyli siê solidarnoci i przekonywali siê, ¿e sk³adaj¹c sumiennie pieni¹dze do kasy, sami mog¹ sobie w razie potrzeby daæ radê. Kasa ta zakupywa³a w wielkich ilociach np. zapasy zimowe tj.
60
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rodki ¿ywnoci, wêgiel po tañszej cenie i oddawa³a robotnikom po cenie zakupu, przyjmuj¹c równie¿ op³atê w ratach. Ta sama kasa zakupywa³a dla robotników ksi¹¿ki i pisma. By³a równie¿ kasa oszczêdnociowa, do której przy ka¿dej
wyp³acie mogli robotnicy ile chcieli odk³adaæ, np. na komorne. Robotnik tym
sposobem uczy³ siê planowaæ swoje wydatki. Nabywa³ w ten sposób umiejêtnoci dobrego gospodarowania, dysponuj¹c odpowiednimi rodkami kiedy nadchodzi³ czas na op³aty. Do wszystkich kas fabrycznych, do których robotnicy sk³adali pieni¹dze dla w³asnego dobra, po³owê wszystkich sk³adek p³aci³ sam
chlebodawca.
Dla dzieci robotników, które jeszcze nie chodzi³y do szko³y, w zak³adzie fabrycznym istnia³a osobna ochronka, rodzice zajêci prac¹ mogli tam zostawiæ
dzieci pod odpowiedni¹ opiek¹.
W fabryce funkcjonowa³a szko³a szycia, w której robotnice do 18. roku ¿ycia musia³y, a starsze mog³y uczyæ siê bezp³atnie najpotrzebniejszych robót domowych. Jeli pracownica z powodu obowi¹zków nie mog³a jednego dnia zostaæ zwolniona, to drugi raz w ci¹gu tego samego tygodnia musia³a byæ
zwolniona z obowi¹zków, by uczestniczyæ w kursie.
Dla czystoci i zdrowia urz¹dzono w fabryce ³azienkê, z której za op³at¹
mogli korzystaæ robotnicy. Jeli komu lekarz przepisa³ k¹piel, ten korzysta³
z ³azienki za darmo. Po pracy robotnicy mogli siê umyæ i oczyciæ w specjalnie
w tym celu przeznaczonych pomieszczeniach.
Dla robotników i robotnic mieszkaj¹cych za daleko, by w czasie po³udniowej przerwy mogli udaæ siê do domu urz¹dzono obiady za op³at¹ w zak³adzie,
nie dopuszczano jednak do sto³u tych, którzy mogli udaæ siê do domu, aby nie
przyczyniaæ siê w ten sposób do rozrywania ¿ycia rodzinnego. Chodzi³o o to, aby
robotnik zasiada³ do obiadu, jeli to by³o mo¿liwe, przy w³asnym stole z ¿on¹
i dzieæmi.
Na wype³nianie obowi¹zków fabryka wp³ywa³a nie za pomoc¹ kar, ale przez
wp³yw moralny, stosuj¹c upomnienia i premie dla pracowników na to zas³uguj¹cych. Kto zarêczy³ uczciwie, ¿e w ci¹gu ostatniego miesi¹ca nie pi³ wódki odbiera³ markê nagrody. Tak¹ sam¹ premiê odbierali ci, którzy nie spónili siê ani
razu do pracy. M³odzi robotnicy i robotnice, którzy co najmniej 3 lata pracowali
w fabryce, otrzymywali od pracodawcy w dniu wesela odpowiedni dar. Ci za,
którzy pracowali co najmniej 10 lat odbierali w dniu imienin ksi¹¿kê oszczêdnociow¹ na 50 marek.
Robotnicy mogli korzystaæ z biblioteki fabrycznej bezp³atnie, mieli te¿ kó³ko muzyczne, gdzie za ma³¹ op³at¹ lub za darmo mogli uczyæ siê piewu lub gry
na instrumentach.
W³aciciel fabryki wybudowa³ w okolicy kilkadziesi¹t domów z mieszkaniami robotniczymi, by ¿y³o im siê wygodnie, zdrowo i tanio. Ka¿da rodzina mia³a
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swoj¹ w³asn¹ sieñ i w³asne podwórko. Wszystkie mieszkania by³y równe. Na
parterze znajdowa³y siê dwa pokoje lub pokój z kuchni¹, na piêtrze jeszcze trzy
pokoiki. Ka¿dy dom mia³ kilka takich mieszkañ. Obok fabryki by³ wielki ogród,
z którego mogli korzystaæ robotnicy wraz z ca³ymi rodzinami. W parku znajdowa³ siê pa³acyk, w którym na piêtrze mieszka³ w³aciciel z rodzin¹, parter przeznaczony by³ na instytucje dobroczynne: szkó³kê, ochronkê, obiady61.
Jak wynika ze streszczenia wyk³adu Stychla przez redakcjê Kuriera Poznañskiego, treæ wyk³adu porusza³a ca³¹ problematykê kwestii spo³ecznej. Fabryka
Brandtsa by³a wzorowo urz¹dzonym zak³adem pracy, w którym zastosowano
wszystkie urz¹dzenia socjalne jak: kasy pomiertne, po¿yczkowe, zapomogowe,
mieszkania robotnicze i wiele innych. Wyk³ad ks. penitencjarza wskazywa³ jednoczenie w jakim kierunku powinna pójæ dzia³alnoæ spo³eczna w ramach Katolickich Towarzystw Robotników Polskich w dzielnicy polskiej, cel ostateczny
jaki przed towarzystwem stawia³ patron.
Do ponownego zebrania cz³onków towarzystwa dosz³o w po³owie czerwca
1893 roku na ulicy Wroc³awskiej, w lokalu bêd¹cym miejscem zebrañ Katolickiego Towarzystwa Rzemielników Polskich, a z którego towarzystwo robotnicze równie¿ korzysta³o.
By³o to kolejne zebranie na którym ks. patron wyg³osi³ wyk³ad o zagro¿eniach socjalistycznych. W przemówieniu O agitacyi socyalno-demokratycznej
z uwzglêdnieniem ostatnich wyborów62 t³umaczy³ prelegent stosunek przywódców i agitatorów socjalistycznych do robotników. Staraj¹ siê oni obrzydziæ ich
obecn¹ dolê i jednoczenie zataiæ przed nimi to co ju¿ dla nich dobrego zrobiono, [ ] zamiast przyznaæ ¿e nie gwa³tem, tylko stopniowemi reformami obecnego porz¹dku mo¿na rzeczywicie wiele trwa³ego i dobrego zrobiæ, ¿e do celu
wysoko po³o¿onego mo¿na dojæ tylko po szczeblach, bior¹c jeden po drugim,
a nie mo¿na do niego skoczyæ od razu [ ]63.
Tam¿e.
KP. R. 22, 1893 (22 VI), nr 140, s. 1-2, Zebranie Katolickiego Towarzystwa Robotników
Polskich w Poznaniu. Na wyk³adzie ks. patron wyjani³ cz³onkom sposób przedstawiania kandydatów i przyjmowania cz³onków. Warto przytoczyæ tutaj fragment jego wypowiedzi, aby zdaæ sobie
sprawê, ¿e nawet w tak wydawa³oby siê b³ahej sprawie istnia³y szczegó³owe zasady, ( ) Kandydatów winni cz³onkowie zapisaæ u sekretarza jeszcze przed posiedzeniem, przyczem potrzeba
dwóch przedstawiaj¹cych. Z tej listy gotowej odczytane zostan¹ nazwiska na posiedzeniu i kandydaci cz³onkom przedstawieni. Na nastepnem posiedzeniu, je¿eli ¿aden z cz³onków nie poda³ zarz¹dowi [prywatnie i osobicie  zaznaczenie autora] dostatecznego powodu przeciw przyjêciu którego z kandydatów, odbywa siê przyjmowanie obecnych kandydatów na cz³onków przez podanie rêki
przewodnicz¹cego, przez co siê kandydaci poddaj¹ ustawom i uchwa³om Towarzystwa. Nowoprzyjêci winni siê zatrzymaæ po posiedzeniu w lokalu dla zapisania szczegó³ów dotycz¹cych ich osobistoci, zap³acenia wstêpnego i odebrania karty legitymacyjnej (…)”.
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Ci przewrotni agitatorowie, jak ich nazywa³ ks. patron, sprzeciwiaj¹ siê
wszystkim uchwalanym stopniowo prawom dla ochrony robotnika, chodzi im
o to, aby dola robotników by³a coraz ciê¿sza. Wtedy rozgoryczeni pracownicy
bêd¹ sami chcieli obaliæ panuj¹ce stosunki spo³eczne, a agitatorzy rêkami robotników osi¹gn¹ swoje cele. [ ] W piêknych s³ówkach, ogólnikowych, nieustannie powtarzanych, staraj¹ siê ci agitatorowie wmówiæ w robotników s³uchaj¹cych, ¿e w socyalistycznem pañstwie przysz³oci bêdzie im bardzo dobrze, ale
kiedy to bêdzie nie mówi¹, i w szczegó³y ¿adne siê nie wdaj¹, a gdy ich kto spyta, aby powiedzieli dok³adnie, jak te¿ to i owo siê u³o¿y, to siê na tak¹ ciekawoæ
z¿ymaj¹ i mówi¹, ¿e to ju¿ siê samo wszystko zrobi póniej [ ]64.
Ksi¹dz Stychel twierdzi³, ¿e j¹drem kwestii socjalnej w pojêciu socjalistów
jest zape³nienie kasy na agitacjê. Socjalni demokraci mówi¹ robotnikom [ ]
jeno ty siê spuæ na nas, ju¿ my ci wywalczymy lepsz¹ przysz³oæ, nie pytaj jak
tam bêdzie, wierz nam, ¿e bêdzie raj, a tymczasem dawaj do kasy naszej co mo¿esz, bo potrzeba na agitacy¹, bo jak nie bêdzie agitacyi, to dla ciebie nic nie
zrobimy [ ]65. Jednak jak twierdzi ks. penitencjarz z tej agitacyi utrzymuj¹ siê
przywódcy i agitatorowie, ona jest ich zawodem i zatrudnieniem. Oni z tego ¿yj¹.
W ten sposób zostaje rozwi¹zana kwestia socjalna w pojêciu socjalno-demokratycznym. Pyta wiêc ksi¹dz Stychel retorycznie dla kogo rozwi¹zana? Najpewniej dla samych agitatorów, którzy maj¹ rodki utrzymania ze wspólnej kasy, do
której oddaj¹ w³asne rodki wszyscy robotnicy. Ich natomiast pociesza siê, [ ]
¿e przyjdzie czas, przyjdzie czas, w którym bêd¹ mieli raj, niech jeno nie przestan¹ dawaæ na agitacy¹ [ ]66.
Ks. patron przyznawa³ jednak, ¿e s¹ wród agitatorów tacy, którzy wierz¹,
¿e to, co g³osz¹ socjalici, jest mo¿liwe. Gdy na nich patrzy robotnik, jest gotów
uwierzyæ, ¿e wszyscy maj¹ racjê. [ ] Lecz tych zapaleñców jest ma³a tylko liczba, nie mo¿na nimi gardziæ jako pod³ymi k³amcami, ale trzeba siê litowaæ nad
nimi, jako nad zalepionymi i zb³¹kanymi braæmi. Prócz tego bardzo drobnego
wyj¹tku jest ca³a masa takich agitatorów, którym siê pracowaæ nie chce i dla tego
sobie obieraj¹ wygodny zawód agitatorów [ ]67. Tych socjalnych demokratów
z interesu jest coraz wiêcej, umylnie siê pozbywaj¹ pracy, aby uchodziæ za
mêczenników i ¿yæ z kasy jako agitatorowie. S¹ te¿ wród nich ludzie niedouczeni, ex-akademicy, którzy szukaj¹ zarobku u socjalistów, [ ] pisz¹ do ich gazet
gwa³towne i bluniercze artyku³y i zajmuj¹ siê zaciek³¹ agitacy¹ naturalnie dla
interesu, chodziæ od knajpy do knajpy i odbywaæ podró¿e agitacyjne to wygodniej, jak lêczeæ nad ciê¿k¹ prac¹ [ ]68.
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Ksi¹dz Stychel zwraca³ równie¿ uwagê na jeszcze jedn¹ charakterystyczn¹
cechê socjalistów, która wiadczy³a o ich szczeroci. Wiêkszoæ robotników
jest g³êboko wierz¹ca. Jak twierdzi ks. penitencjarz, gdyby agitatorzy otwarcie
przyznali, ¿e nie wierz¹ w Boga, a wed³ug urz¹dzeñ zachwalanego pañstwa przysz³oci, nie bêdzie tam miejsca na religiê, to wiêkszoæ robotników od razu
odwróci³aby siê od nich. Dlatego te¿ przywódcy socjalno-demokratyczni wydrukowali osobne przepisy, wedle których, kiedy agitatorzy rozmawiaj¹ z prawowiernymi robotnikami [ ] maj¹ byæ dla nich uprzejmymi, nie miaæ siê z ich
wiary, nie bluniæ przeciw Panu Bogu i nie napadaæ na nic co jest ludowi wiêtem, [ ] wszystkie te pisma i odezwy, w których s¹ najzawziêtsze napaci na
Koció³ i wiarê i straszne blunierstwa przeciw samemu Panu Bogu, w których
otwarcie pisz¹ co myl¹, te pisma daj¹ tylko ju¿ zepsutym, którzy siê tem nie zra¿¹, dla ludu prawowiernego maj¹ inne, osobne umylnie z blunierstw oczyszczone odezwy [ ]69.
Ks. patron koñcz¹c wyk³ad stwierdza³, ¿e ka¿dy robotnik powinien wiedzieæ
jak postêpuj¹ agitatorzy i sam wyci¹gn¹æ z tego wnioski. Robotnicy powinni
równie¿ zrozumieæ, ¿e socjalici nie mówi¹c im ca³ej prawdy, kpi¹ sobie
z nich. Przytoczy³ równie¿ przyk³ad agitatorów, którzy podczas ostatnich wyborów w Ksiêstwie pobierali za swoj¹ dzia³alnoæ 7 marek za dzieñ pracy.
W pierwszym roku dzia³alnoci, kiedy to towarzystwo robotnicze osi¹gnê³o
liczbê ponad 300 cz³onków, odby³o siê 13 zebrañ, na których cz³onkowie wys³uchali wielu wyk³adów o ró¿nej tematyce70. Na ka¿dym z zebrañ do towarzystwa
wstêpowa³o po kilkudziesiêciu, czêsto nawet po 40 cz³onków, [ ] chocia¿ ubywa³o du¿o takich, co z³otych gór po towarzystwie siê spodziewali. Po up³ywie

Tam¿e.
„(…) Ks. penit. Stychel: 1) O b³êdach i niedostatkach zachwalanego ustroju socyalno-demokratycznego i o skutecznych sposobach poprawienia doli robotniczej; 2) O Ojcu w. Leonie XIII
ze szczególnem uwzglêdnieniem jego listów pasterskich, maj¹cych na celu zaprowadzenie porz¹dku, sprawiedliwoci i mi³oci wzajemnej, a usuniêcie niedoli spo³ecznej; 3) O pojêciu kwestyi
i reformy socyalnej i jakie stanowisko zaj¹æ winny w tej sprawie pañstwo, koció³, stan pracodawców, stan robotników i ka¿dy z osobna; 4) O przêdzalni i zak³adzie tkackim Franciszka Brandtsa
w Munchen-Gladbach, który jest znakomitym wzorem urz¹dzenia fabrycznego uwzglêdniaj¹cego
w praktyce wszystko, co dot¹d zalecano w celu polepszenia doli robotników; 5) O agitacyi socyalno-demokratycznej z wyjanieniem jej podstêpnych rodków podczas ostatnich wyborów; 6) O aluminium i wielkiem znaczeniu tego kruszcu dla przysz³oci; 7) O zwi¹zku ludowym dla katolickich
Niemiec maj¹cym na celu walkê przeciw socyalizmowi i naprawê doli robotniczej; 8) O cholerze
czêæ I. (Co to jest, zk¹d pochodzi, jak siê przenosi i rozszerza); 9) O cholerze czêæ II. (Jak siê
zachowaæ trzeba zdrowym i chorym w czasie panuj¹cej epidemii)  Ks. Gibasiewicz mia³ wyk³ad
na temat: Do czego d¹¿¹ socyalici  Ks. G³adysz Stanis³aw: 1) O mieniu, czêæ I; 2) O mieniu,
czêæ II ( ). Zob. KP. R. 23, 1894 (31 I), nr 24, s. 2, Sprawozdanie z czynnoci Katolickiego
Tow. Robotników Polskich w Poznaniu w pierwszym roku jego istnienia odczytane na walnem
zebraniu dnia 21 stycznia 1894.
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pierwszego pó³rocza bowiem liczba cz³onków wynosi³a nie wiêcej jak 24471. Pod
koniec roku wprowadzono skrzynkê do zapytañ, aby pobudziæ przez to ciekawoæ
cz³onków i chêæ pouczenia siê72. Ks. patron podobnie jak wczeniej w Katolickim Towarzystwie Rzemielników Polskich d¹¿y³ do cis³ego zespolenia wszystkich cz³onków, stworzenia wspólnoty. rodkiem do tego mia³y staæ siê elementy
odró¿niaj¹ce cz³onków towarzystwa od innych przedstawicieli klasy pracuj¹cej
np. podczas wszelkiego rodzaju uroczystoci kocielnych. [ ] Aby sobie sprawiæ jak najprêdzej chor¹giew wraz z wiat³em i innemi przyborami, na³o¿yli
cz³onkowie na siebie dobrowoln¹ sk³adkê nadzwyczajn¹ [ ]73.
Pojawi³ siê równie¿ projekt stworzenia kasy pogrzebowej dla cz³onków.
Wynika³o to z jednego z g³ównych celów towarzystwa tj. dzia³alnoci dobroczynnej. [ ] Poniewa¿ jednak do stworzenia kasy repartycyjnej bez przygotowania przyst¹piæ siê obawiano, postanowiono na razie wyp³acaæ zapomogê dla
rodzin zmar³ego w wysokoci 15 mrk., na które ka¿dy cz³onek po 10 fen. mia³
sk³adaæ [ ]74.
W ci¹gu roku nast¹pi³a zmiana na stanowisku wicepatrona, gdzie w miejsce
ks. Gibasiewicza, który uda³ siê na probostwo, ks. patron wprowadzi³ ks. Stanis³awa G³adysza75.
W roku 1894 przygotowywano w Poznaniu z du¿ym rozmachem wiec katolicki76, w którego obradach mia³ wzi¹æ udzia³ równie¿ jako jeden z referentów
ks. Antoni Stychel, patron Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich. Ju¿
13 maja komitet organizacyjny og³osi³ program II Wieca katolickiego dla polskiej
ludnoci pod panowaniem pruskiem w Poznaniu77.
By³ on drugim walnym zebraniem katolickim, których odbywanie uchwalone zosta³o na I wiecu katolickim w Toruniu we wrzeniu 1891 roku. Uchwa³a
toruñska ustala³a, ¿e wiece bêd¹ odbywaæ siê co roku. Pierwotnie drugi wiec mia³
siê odbyæ w Poznaniu w 1892 roku, zagro¿enie epidemi¹ cholery zmusi³o jednak
komitet wiecowy do odwo³ania go. W roku nastêpnym wiec równie¿ nie doszed³
do skutku. Odby³ siê za to wielki wiec Papieski 9 lutego 1893 roku, którego jed-

Pamiêtnik, dz. cyt., s. 15.
KP. R. 23, 1894 (31 I), nr 24, s. 2, dz. cyt.
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Tam¿e; ( ) umys³y stowarzyszonych zajête by³y w pierwszym rzêdzie jedn¹ myl¹: nabycia chor¹gwi, jako widocznego znaku spójni i ³¹cznoci. Na ten cel postanowiono pobieraæ od ka¿dego z cz³onków podatek w wysokoci 1,50 mk. ratami ( ). Zob. Pamiêtnik, dz. cyt., s. 15-16.
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Pamiêtnik, dz. cyt., s. 16.
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KP. R. 23, 1894 (31 I), nr 24, s. 2, dz. cyt.
76
Pamiêtnik II. wieca katolickiego dla ludnoci polskiej pod panowaniem pruskiem odbytego
w Poznaniu w dniach 3, 4, 5 i 6 Czerwca 1894 r., Poznañ 1894.
77
KP. R. 23, 1894 (13 V), nr 108, s. 2, Program II-go Wieca katolickiego dla polskiej ludnoci
pod panowaniem pruskiem w Poznaniu; Pamiêtnik II. wieca katolickiego, dz. cyt., s. 9-10.
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nym z gospodarzy by³ ks. penitencjarz Stychel78. Uchwalono na nim m.in. wys³aæ deputacjê i zorganizowaæ pielgrzymkê do Rzymu, na czele której stan¹³ arcybiskup Florian Stablewski.
To, co nie powiod³o siê w latach 1892 i 1893, uda³o siê w nastêpnym roku.
Uroczystoæ inauguracyjna odby³a siê 3 czerwca 1894 roku, na sali Lamberta na
ulicy Piekary 17, reszta posiedzeñ odbywa³a siê w gmachu Starego Dworca przy
Ogrodzie zoologicznym gdzie znajdowa³a siê wówczas najwiêksza sala w ca³ym
Poznaniu, jednoczenie lokale poboczne pozwala³y na obrady wszystkich sekcji
zjazdu79.
Stychel bêd¹cy wówczas osob¹ znan¹ ze swojej dzia³alnoci spo³ecznej
wszed³ obok 54 innych obywateli miasta do komitetu lokalnego80, który rozstrzyga³ sprawy przed³o¿one przez komitet cilejszy. Gremium, w sk³ad którego
wchodzi³ ks. penitencjarz, zosta³o powo³ane w póniejszym okresie81, co spowodowane by³o najprawdopodobniej ogromem spraw organizacyjnych, z czym pierwotny komitet cilejszy najpewniej nie móg³ sobie poradziæ.
Ks. patron Stychel przemawia³ ostatniego dnia wiecu, tj. 6 czerwca „O potrzebie Towarzystw Czeladzi i Robotników katolickich”82. Po raz kolejny poruszy³ problem kwestii spo³ecznej, któr¹ t³umaczy³ jako z jednej strony kwestiê
chwa³y Bo¿ej i z³¹czonego z ni¹ szczêcia cz³owieka, z drugiej jako kwestiê pokoju miêdzy ludmi i porz¹dku publicznego.
Wskazywa³, ¿e g³ówna instytucja stworzona do utrzymania porz¹dku spo³ecznego tj. Koció³, [ ] która szerz¹c wiarê w ¿ycie przysz³e, ucz¹c mi³oci
Boga i bliniego, sprawiedliwoci wzglêdem ni¿szych i podw³adnych, pos³uszeñstwa wzglêdem w³adz i prze³o¿onych [ ] odjêto swobodê b³ogiego dzia³ania,
[ ] skrêpowano, s³ugi jego cigano, a tymczasem chwast siê szerzy³ a mara
przewrotu coraz potê¿niej powstaje i coraz bli¿ej nadchodzi [ ]83. Twierdzi³, ¿e
polityka prowadzona wzglêdem Kocio³a jest jedn¹ z przyczyn rozpleniania siê
si³ socjalistycznych, antykocielnych i antypañstwowych. Aby je powstrzymaæ
KP. R. 22, 1893 (29 I), nr 24, s. 1, Na walny wiec celem uczczenia 50-letniego jubileuszu
biskupstwa Ojca w.; KP. R. 22, 1893 (5 II), nr 29, s. 1, Na walny wiec celem uczczenia 50-letniego
jubileuszu biskupstwa Ojca w.; KP. R. 22, 1893 (8 II), nr 31, s. 1, Na walny wiec celem uczczenia
50-letniego jubileuszu biskupstwa Ojca w.; KP. R. 22, 1893 (9 II), nr 32, s. 1, Wiec jubileuszowy;
KP. R. 22, 1893 (10 II), nr 33, s. 1-2, Walny wiec papiezki; KP. R. 22, 1893 (11 II), nr 34, s. 1-2,
Walny wiec papiezki; KP. R. 22, 1893 (19 II), nr 41, s. 2, Jubileusz Ojca w.
79
Pamiêtnik II. wieca katolickiego, dz. cyt., s. 5.
80
KP. R. 23 1894 (13 V), nr 108, s. 6, Odezwa. Kurier Poznañski podaje wszystkich cz³onków Komitetu cilejszego i Komitetu ogólnego, który w Pamiêtniku II. wieca katolickiego dla
ludnoci polskiej pod panowaniem pruskiem nosi nazwê Komitetu lokalnego.
81
Pamiêtnik II. wieca katolickiego, dz. cyt., s. 4-5.
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próbowano ró¿nych metod, jednak ani groby, ani kary, ani nak³adanie praw
wyj¹tkowych nie przynios³o spodziewanych rezultatów. Wiêcej [ ] idee przewrotu bujniej jeszcze wzros³y i anarchia gronie g³owê podnios³a [ ]84. Uwa¿a³, ¿e w³adza przyjê³a b³êdn¹ taktykê zwalczania idei przewrotu. [ ] Gdzie zabrak³o w sercach ludzkich dobrej woli i gdzie zamar³ g³os sumienia, tam przymus
zewnêtrzny ludzi nie naprawi [ ] Przekonuj¹ siê dzier¿awcy w³adzy, ¿e grob¹
i kar¹ powiêkszyli z³e [ ]85.
Wskazywa³ jednak drogê, któr¹ nale¿y d¹¿yæ do celu, jakim jest rozwi¹zanie
kwestii socjalnej. Stwierdza³, ¿e do jej skutecznego rozwi¹zania potrzebn¹ jest pomoc Kocio³a, bo ten z woli Bo¿ej wiarê i dobr¹ wolê w sercach ludzkich krzewi,
wybryki pychy i samolubstwa gromi, nierównoæ warstw spo³ecznych w duchu
Bo¿ym ³agodzi a wszystkie warstwy przed Bogiem na jednej stawia równi [ ]86.
Wiara, zdaniem ks. penitencjarza, uczy robotnika czciæ swój stan i pojmowaæ go nie jako kl¹twê, któr¹ okrutny Stwórca mu narzuci³, ale jako stan Syna
Bo¿ego, który wybra³ pracê, ubóstwo, s³u¿bê i pos³uszeñstwo zamiast bogactw
i panowania. Jednoczenie uczy ona pracodawcê widzieæ w poddanych obraz
Zbawiciela. [ ] Tylko dobra wola z zasad wiary czerpana nak³oni do szczerych
ustêpstw na rzecz ciemiê¿onych dot¹d warstw spo³ecznych, a te warstwy nak³oni
do zadowolenia siê tem, co w nierównoci ziemskiej przyznanem im byæ winno
i mo¿e, a powstrzyma bez grób i praw wyj¹tkowych od gwa³tów i ¿¹dañ przesadzonych i nies³usznych. Tylko na gruncie wiary i dobrej woli przenikaj¹cej serca
w³adzców i podw³adnych mo¿e prawodawstwo socyalne burzê uspokoiæ i wzajemne uregulowaæ stosunki. [ ]87.
Koció³ okrelaj¹c granice reformy chrzecijañskiej, upomina³ warstwy wy¿sze, szczególn¹ trosk¹ otacza jednak tych najbardziej zagro¿onych, poniewa¿
[ ] zwolennicy przewrotu wabi¹ w sieci swoje przewa¿nie ludzi z pracy r¹k ¿yj¹cych, niedowiadczonych a przeto nie umiej¹cych rozró¿niæ s³usznych od nies³usznych ¿¹dañ [ ]88. Bierze ich pod swoj¹ opiekê, aby chroniæ od idei przewrotu. Oprócz opieki powinien równie¿ Koció³ [ ] pouczaæ o tem co siê im
s³usznie nale¿y, co ju¿ dot¹d uczyniono, i pomagaæ w tem co dla nich jeszcze
uczyniæ trzeba [ ]89.
Cel ten mo¿na osi¹gn¹æ przez zak³adanie pod opiek¹ Kocio³a towarzystw
katolickich dla warstw ludowych. [ ] Cz³owiek samotny, niedowiadczony
a uciniony ³atwiej ulegnie i stanie siê ofiar¹ przewrotu; gdy siê za po³¹czy
84
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z równymi sobie w cis³ym organizmie towarzystwa i dozna opieki nad sob¹, –
poczuje godnoæ swego stanu i nie da siê oba³amuciæ [ ]90.
Sk³ania³ siê ks. Stychel ku tworzeniu towarzystw wieckich, które jak uwa¿a³ prêdzej ni¿ bractwa kocielne spe³ni¹ ten cel. Cz³onkami bractw s¹ ci, których ju¿ chroniæ nie trzeba, natomiast nie wst¹pi¹ do nich [ ] w¹tpi¹cy, chwiej¹cy siê, rozgoryczeni, zagro¿eni bliskim upadkiem w sieci kusicieli, a o tych
przecie g³ównie chodzi [ ]91. Towarzystwa wieckie powinny byæ jednak tworzone w duchu katolickim, poniewa¿ robotnik w pe³ni staje siê nieszczêliwy
i sk³onny do gwa³tu, jeli mu siê odbierze wiarê w przysz³¹ nagrodê w niebie.
W katolickich towarzystwach robotnik powinien zdaæ sobie sprawê zdaniem
ks. patrona, ¿e bezwzglêdna równoæ92, o jakiej zapewniaj¹ agitatorzy socjalistyczni, nie mo¿e byæ przeprowadzona na ziemi i nie jest zgodna z wol¹ Bo¿¹.
W spo³eczeñstwie musz¹ byæ ró¿ne warstwy, jedne nad, a drugie pod sob¹.
Wszystkie s¹ równie wa¿ne i potrzebne do istnienia ca³oci. Aby istnia³a ca³oæ,
¿adnej z nich nie mo¿na ruszaæ. [ ] Jako dom mieszkalny z rozmaitych siê sk³ada warstw i piêter, opartych na silnym fundamencie i przykrytych chroni¹cym
dachem, tak te¿ dom spo³eczny z rozmaitych warstw z³o¿ony na silnym ludu spoczywa fundamencie, a nad nim roztacza siê jakoby dach chroni¹ca opieka czynników w³adzy i rz¹du. Gdyby kto rozebra³ budowê domu i stoj¹ce nad sob¹
warstwy obok siebie ustawi³, straci³yby swoje znaczenie i wszystkieby bez wyj¹tku siê rozpad³y, bo one istnieæ tylko mog¹ w zale¿noci od siebie, w cis³ym organizmie pierwotnym; gdyby fundament rozchodziæ siê pocz¹³, dom ca³y run¹æ
by musia³, gdyby kto usun¹³ z nad domu dach chroni¹cy, rych³oby siê do wnêtrza dosta³ wicher i nawa³nica, wcisn¹³ siê deszcz w muru szczeliny i budowa by
nie d³ugo przetrwa³a brak jednej ze swych czêci sk³adowych [ ]93.
Problem ochrony robotników wed³ug ks. Stychla jest o tyle powa¿niejszy ni¿
kwestia ochrony rzemielników, ¿e czelad z braku osobnego stowarzyszenia
mog³a dotychczas przy³¹czaæ siê do którego z istniej¹cych towarzystw przemys³owych, za to o wiele liczniejszy zastêp robotników nie mia³ siê gdzie podziaæ.
Rzesze robotnicze ros³y w bardzo szybkim tempie. Wynika³o to z ró¿nych przyczyn. Byli wród nich rzemielnicy, których nêdza i nieop³acaj¹ce siê rzemios³o
zmusi³y do sprzedania narzêdzi i do szukania jakiejkolwiek pracy. Do miast przybywali równie¿ wieniacy, którzy siê w nich osiedlali i zasilali rzesze pracobiorców. Do zastêpów robotników zaliczali siê równie¿ najemnicy, wyrobnicy, wonice, pos³añcy, kramarze, handlarze, drobni urzêdnicy, rolnicy itp. Ci wszyscy
znaleæ powinni, zdaniem ks. penitencjarza, swoje miejsce w towarzystwach lu90
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dowych dla robotników. Aby to osi¹gn¹æ, nale¿y stosowaæ jego zdaniem metody, którymi pos³uguj¹ siê socjalici, [ ] Poniewa¿ przeciwnicy po za Kocio³em
zaczepiaj¹ religi¹ publicznie, wiêc równie¿ publicznie, w salach, na posiedzeniach, w sposób do okolicznoci zastósowany nale¿y krzewiæ ducha religijnego
i cnoty potrzebne do ¿ycia uczciwego: w rodzinie, przy robocie, we wzajemnych
stósunkach [ ]94.
Poziom spo³eczny robotników nale¿y podnosiæ przez szerzenie owiaty
i wpajanie poczucia w³asnej godnoci, natomiast poziom materialny przez [ ]
wp³ywanie na chlebodawców, poredniczenie, wskazywanie pracy, informacye,
przez kasy chorych […], kasy pogrzebowe, kasy oszczêdnoci, wsparcia
w nadzwyczajnych przypadkach [ ]95.
Ks. Stychel poruszy³ w swoim wyst¹pieniu równie¿ problem udzia³u ksiê¿y
katolickich w pracach towarzystw robotniczych. Uwa¿a³, ¿e [ ] ka¿dy m¹¿ dobrej woli i ducha chrzecijañskiego, maj¹cy czas i odpowiednie zdolnoci [ ]96
mo¿e zdzia³aæ tam wiele dobrego, jednak kap³an jest do tej pracy zobowi¹zany
ze wzglêdu na swoje powo³anie. Posiada odpowiednie wykszta³cenie niezbêdne
do prowadzenia prac towarzystwa. Jego stan i powaga jak¹ reprezentuje mo¿e
mu zapewniæ skutecznoæ w dzia³aniu, poniewa¿ [ ] kap³an nie nale¿y do ¿adnego ze wieckich stanów wy³¹cznie, lecz nale¿y do wszystkich, stoi miêdzy nimi,
jest porednikiem i ³¹cznikiem warstw spo³ecznych, wszyscy równie mu bliscy,
a on od ¿adnego stanu nie jest zale¿nym. Takie stanowisko porednie i niezale¿ne daje mu mo¿noæ nieskrêpowania siê ¿adnemi stronniczemi wzglêdami i postêpowania bezinteresownego, a tem samem wywo³aæ musi u wieckich wspó³braci zaufanie do tego wszystkiego co kap³an przedsiêbierze. [ ] kap³an katolicki,
dla wszystkich warstw spo³ecznych równ¹ maj¹c ¿yczliwoæ, przedewszystkiem
zwróci siê z ca³em powiêceniem do tych, którzy najwiêcej potrzebuj¹ rady, pociechy, wspó³czucia, pomocy, do warstw ¿yj¹cych z pracy r¹k, walcz¹cych nieraz
z niedostatkiem, zwykle niewykszta³conych, niedowiadczonych [ ]97.
Jeden z g³ównych argumentów agitatorów socjalistycznych, ¿e [ ] ksi¹dz
zawsze trzyma z panami [ ]98, uwa¿a³ Stychel za bezmylne k³amstwo. Jego
zdaniem ksi¹dz mo¿e utrzymywaæ stosunki towarzyskie z ludmi wykszta³conymi i na wy¿szym stanowisku spo³ecznym, [ ] je¿eli przytem zawsze okazuje
ludowi serce, chêtnie siê do niego zbli¿a i zawsze o nim myli, ale kap³an nie
mo¿e trzymaæ z panami, w tem znaczeniu, jakoby siê stawia³ na stanowisku
przeciwnem, niechêtnem, nie¿yczliwem ludowi, bo by to by³o niesumiennoci¹
94
95
96
97
98

Tam¿e, s. 167.
Tam¿e, s. 167-168.
Tam¿e, s. 168.
Tam¿e.
Tam¿e.
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i zupe³nem zapoznaniem swego powo³ania i stanowiska, jako opiekuna ucinionych [ ]99. Wzywa³ kap³anów, by ten bardzo czêsto powtarzany zarzut odeprzeæ
czynem, by [ ] w obecnych czasach gorliwoæ dla ludu podwoiæ, gdy siê miêdzy lud i kap³anów wciska coraz wiêcej oszczerców [ ]100. Kap³an powinien
podj¹æ siê pracy w towarzystwach ludowych równie¿ dlatego, ¿e mo¿e tam podejmowaæ tematy dotycz¹ce spraw spo³ecznych i porz¹dku spo³ecznego, których
nie mo¿e poruszaæ w kociele i wyg³aszaæ z ambony.
Aby sk³oniæ ksiê¿y do dzia³ania przytoczy³ list pasterski Ojca wiêtego
z 1884 roku, do którego odwo³ywa³ siê równie¿ podczas jednego z pierwszych
zebrañ Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich wpajaj¹c robotnikom
potrzebê zak³adania towarzystw robotniczych. S³owa papie¿a Leona XIII [ ] Aby
tych, którzy ¿yj¹c z pracy r¹k, nieraz bied¹ s¹ nêkani i przed wszystkimi innymi
godni s¹ mi³oci i pociechy, wspierano ze szczególn¹ przychylnoci¹ i zapraszano
do dobrych towarzystw, aby nie wpadli w sid³a towarzystw z³ych [ ]”101, sta³y
siê w równym stopniu argumentem przemawiaj¹cym do sumieñ kap³anów, jak
i robotników.
Pyta³ jednoczenie, [ ] Bracia kap³ani! [ ] czy bêdziemy siê oci¹gali, czekaj¹c a¿ choroba spo³eczna wyst¹pi tu tak gronie, jak w dzielnicach zachodnich? [ ]102. Przestrzega³ przed gro¿¹cym niebezpieczeñstwem i wzrostem zagro¿enia, wynikaj¹cym z jednej strony z rzeczywistej niedoli stanu robotniczego,
z drugiej ze zrêcznej agitacji socjalistycznej. [ ] Choæ siê jeszcze trucizna przewrotu nie leje wród nas strumieniami, to przecie¿ kropla po kropli tego jadu
przesi¹ka zwolna do serc [ ]103.
Tych, do których argument o zagro¿eniu socjalistycznym nie przemawia³,
przekonywa³, ¿e [ ] zajêcie siê braci¹ z pracy r¹k ¿yj¹c¹ nie mo¿e byæ rzecz¹
szkodliw¹, a ktoby s¹dzi³, ¿e niedobrze jest poruszaæ rzeczy u nas dot¹d nieznane i zwracaæ na nie uwagê, by³by podobny do cz³owieka, który w p³on¹cy
dom laæ wody nie pozwala, aby mu czasem woda nie zniszczy³a niektórych
mebli [ ]104.
Stychel przytoczy³ ponownie s³owa Leona XIII z listu pasterskiego z 1884
roku, które powinny staæ siê has³em maj¹cym [ ] pokrzepiæ w sercach wspó³braci nadw¹tlon¹ nieraz przez niedolê i zrêczne podszepty wiarê [ ]105 i powstrzymaæ skargi, przekleñstwa i zazdroæ spo³eczn¹.
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Od momentu powstania towarzystwa robotniczego w Poznaniu, podobne stowarzyszenia powstawa³y w innych miastach Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego106. Na uroczystoæ powo³ania jednego z nich, 23 wrzenia w Kocianie, zosta³
zaproszony ks. patron Stychel107. Na spotkanie przyby³o oko³o 60-70 robotników.
Zebranie otworzy³ ks. mansjonarz Beisert, który zanim zosta³ przeniesiony do
Kociana, pe³ni³ funkcjê wicepatrona w Katolickim Towarzystwie Rzemielników Polskich108.
Mowê wyg³osi³ ks. penitencjarz Stychel, który t³umaczy³ zebranym potrzebê
zak³adania towarzystw katolickich dla robotników. Wyjania³ na podstawie ustaw
cele i rodki jakich powinny u¿ywaæ do ich osi¹gniêcia. Po wyt³umaczeniu g³ównych paragrafów, zapyta³ kto chce przyst¹piæ do towarzystwa, a widz¹c, ¿e chêæ
tak¹ wyrazili wszyscy obecni, og³osi³ powstanie w Kocianie towarzystwa robotników. Przekaza³ równie¿ zebranym pozdrowienie i b³ogos³awieñstwo dla powstaj¹cego stowarzyszenia od arcybiskupa Stablewskiego.
W miesi¹c po powo³aniu towarzystwa robotniczego w Kocianie, na ³amach
Kuriera Poznañskiego ukaza³ siê artyku³ W sprawie kolonii roboczych109.
Autor poruszy³ w nim kwestiê powsta³ego w 1883 roku Zwi¹zku przeciw wêdrownemu ¿ebractwu, którego jednym z cz³onków zarz¹du w 1894 roku by³ ks.
penitencjarz Stychel110.
Zadaniem Zwi¹zku by³o przeciwdzia³anie wêdrownemu ¿ebractwu przez [ ]
jednolit¹ organizacy¹ wspierania i przez dawanie sposobnoci do pracy. Dla spe³nienia tego zadania staraæ siê ma Zwi¹zek o urz¹dzenie stacyi wsparcia i miejsc
wskazywania pracy i o zak³adanie i utrzymywanie kolonii roboczych [ ]111.
W okresie pe³nienia funkcji cz³onka zarz¹du przez ks. patrona Stychla, g³ównym objawem dzia³alnoci zwi¹zku by³a kolonia robocza w Starych Laskach pod
Wieleniem. W kolonii tej, za³o¿onej w 1886 roku, wêdruj¹cy robotnicy, pozba106
KP. R. 23, 1894 (27 IX), nr 220, s. 2, Za³o¿enie Towarzystwa Robotników. ( ) Mamy ju¿
tedy kilka Towarzystw dla Robotników, dla których dot¹d nigdzie miejsca nie by³o mamy je
w Poznaniu, na Je¿ycach, w Bydgoszczy, w Trzciance, w Pile, mamy te¿ wie¿o powsta³e w Mogilnie ( ). Podobno Gniezno, Kruwica, Inowroc³aw zabieraj¹ siê te¿ do dzie³a ( ).
107
Tam¿e. Jest to jedyny znany przypadek udzia³u ks. Stychla patrona Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich w Poznaniu przy Farze w powstaniu innego towarzystwa robotniczego
w Wielkopolsce. Choæ nie mo¿na wykluczyæ, ¿e bra³ równie¿ udzia³ w powstaniu innych stowarzyszeñ.
108
KP. R. 23, 1894 (30 I), nr 23, s. 3, Sprawozdanie, dz. cyt.
109
KP. R. 23, 1894 (28 X), nr 247, s. 3, W sprawie kolonii roboczych.
110
Zarz¹d mia³ siê sk³adaæ z ka¿dorazowego starosty krajowego i z 6 cz³onków (3 niemieckiej
i 3 polskiej narodowoci). Prócz ks. Stychla do zarz¹du nale¿eli: mjr Witzleben-Witzleben jako
przewodnicz¹cy, starosta krajowy dr Dziembowski, asesor rejencyjny dr Rang, radca handlowy dr
Rosenfeld, dr Szu³drzyñski ze Siernik i generalny radca landszafty Szczaniecki. Niestety, na podstawie artyku³u nie mo¿na ustaliæ w jakich latach ks. Stychel zasiada³ w zarz¹dzie Zwi¹zku.
111
KP. R. 23, 1894 (28 X), nr 247, s. 3, dz. cyt.
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wieni dachu nad g³ow¹ mogli znaleæ przytu³ek i mo¿liwoæ pracy. W zale¿noci od uzdolnienia zatrudniani byli w domu, kuchni, pralni, warsztatach rzemielniczych, b¹d w polu. Kolonia mia³a swoj¹ ustalon¹ organizacjê, na czele której
sta³ gospodarz (Hausvatter) i gospodyni (Hausmutter). Robotnicy mieli równie¿
zapewnion¹ opiekê duchow¹, któr¹ s³u¿y³ im ks. proboszcz Arendt z Wielenia,
dok¹d kolonici udawali siê na nabo¿eñstwa w niedziele i wiêta112.
Kolonia robocza jako instytucja humanitarna przeciwdzia³aj¹ca nêdzy i ¿ebractwu by³a kolejnym ogniwem dzia³alnoci wród robotników. Zapewnia³a im
tak potrzebn¹ pracê, dziêki której mogli wyzbyæ siê nêdzy, g³ównej przyczyny
idei przewrotu spo³ecznego. Kolonia by³a na swój sposób wspólnot¹ robotnicz¹,
a jak ks. Stychel g³osi³ podczas wyk³adu na wiecu polsko-katolickim w Poznaniu w czerwcu 1894 roku: [ ] Cz³owiek samotny, niedowiadczony a uciniony
³atwiej ulegnie i stanie siê ofiar¹ przewrotu; gdy siê za po³¹czy z równymi sobie
w cis³ym organizmie [ ] i dozna opieki nad sob¹, – poczuje godnoæ swego
stanu i nie da siê oba³amuciæ [ ]113.
W koñcu 1894 roku Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich liczy³o
487 cz³onków i obok towarzystwa rzemielniczego by³o najwiêkszym towarzystwem w Poznaniu114.
Na posiedzeniach, w których cz³onkowie nadzwyczaj licznie uczestniczyli,
prócz odpowiedzi na pytania ze skrzynki zapytañ odbywa³y siê wyk³ady115.
Z jedenastu, które wyg³oszono podczas zebrañ, a¿ piêæ by³o autorstwa ks. patrona, co wiadczy o jego du¿ej aktywnoci w pracach towarzystwa. Odbywanie zebrañ w lokalu Kempfa zwi¹zane by³o z pewnymi niedogodnociami, poniewa¿
by³o to równie¿ miejsce spotkañ Katolickiego Towarzystwa Rzemielników Polskich, st¹d od 15 lipca towarzystwo robotnicze zbiera³o siê przy kociele podominikañskim w dawniejszej bibliotece dominikañskiej116. Umieszczono tam równie¿ powo³an¹ w tym samym roku bibliotekê towarzystwa, której g³ówn¹
podstaw¹ sta³ siê zapas ksi¹¿ek przekazanych robotnikom przez Towarzystwo
Czytelni Ludowych117.
Tam¿e.
Pamiêtnik II. wieca katolickiego, dz. cyt., s. 162.
114
KP. R. 24, 1895 (28 II), nr 49, s. 4, Sprawozdanie z czynnoci Katolickiego Towarzystwa
Robotników Polskich w Poznaniu za rok 1894.
115
Tam¿e. „(…) X. patron Stychel: 1) O niektórych zwyczajach i obyczajach ludowych.
2) O hypnotyzmie. 3) O si³ach we wnêtrzu ziemi, o wulkanach i trzêsieniach. 4) Wyk³ad katechizmu robotniczego O. Hammersteina T. J. I. O celu robotnika na ziemi. 5) Wyk³ad katechizmu
robotniczego, II. O obowi¹zku wzglêdem Stwórcy rz¹dz¹cego wiatem.  X. wicepatron G³adysz:
6) „O cieple”. 7) „O kolejach, czêæ I” 8) „O kolejach, czêæ II  9) P. A. Zieliñski O Kociuszce.  10) Pan N. Wolniewicz O Wystawie lwowskiej.  11) P. I. Gruszczyñski Referat o delegacyi w rocznicê Tow. Robotników w Berlinie.
116
Tam¿e, Pamiêtnik, dz. cyt., s. 17.
117
Tam¿e, s. 16.
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Stowarzyszenie dziêki ofiarnoci cz³onków zakupi³o za w³asne rodki chor¹giew, któr¹ ks. patron 27 maja powiêci³ w obecnoci wszystkich cz³onków podczas mszy w kociele podominikañskim. Jednoczenie wyjani³ robotnikom znaczenie chor¹gwi i symbole na niej wyszyte118.
Jako ¿e jednym z celów towarzystw robotniczych mia³a byæ dzia³alnoæ dobroczynna, pojawi³ siê projekt stworzenia kasy pogrzebowej dla cz³onków119.
Obawiano siê jednak tworzenia kasy repartycyjnej bez przygotowania, dlatego
te¿ w koñcu roku urz¹dzono kasê pogrzebow¹ w ten sposób, [ ] ¿e cz³onkowie
p³ac¹ na 10 pogrzebów z góry swoj¹ sk³adkê, z której siê potem wyp³aca wsparcie na ka¿dy poszczególny pogrzeb. Po 7 pogrzebach kasê uzupe³nia siê now¹
sk³adk¹ na nastêpne 10 pogrzebów [ ]120.
W drugim roku istnienia towarzystwa robotniczego w Poznaniu wprowadzono w myl statutów instytucjê cz³onków honorowych, którzy mieli za zadanie
moralnie i materialnie wspieraæ towarzystwo121.
22 stycznia 1895 roku, z okazji drugiej rocznicy powstania towarzystwa robotniczego w Poznaniu odby³a siê uroczystoæ poprzedzona msz¹ wiêt¹122. Na
nabo¿eñstwie w kociele dominikañskim, które odprawi³ ks. patron Stychel,
cz³onkowie towarzystwa stawili siê w komplecie. W po³udnie deputacja robotników z ks. patronem uda³a siê do pa³acu arcybiskupiego, aby ks. Arcypasterzowi
[ ] z³o¿yæ ho³d i czo³obitnoæ, zapewniæ Go o swej uleg³oci i prawdziwie synowskiem przywi¹zaniu i poprosiæ o ojcowskie Jego b³ogos³awieñstwo [ ]123.
Podczas popo³udniowych uroczystoci, na których pojawi³ siê arcybiskup
Stablewski w otoczeniu licznego duchowieñstwa124, przemówienie wyg³osi³ ks.
Tam¿e, s. 16-17.
Tam¿e, s. 16.
120
KP. R. 24, 1895 (28 II), nr 49, s. 4, dz. cyt.
121
Wród 19 osób zapisanych w poczet cz³onków honorowych byli kanonicy: Echaust, Jedzink, Krepeæ, Kubowicz, Pêdziñski i Szo³drski, ks. radca Kotecki, ks. dr Lewicki, ks. proboszcz
Raatz, ks. dr Skrzydlewski, ks. proboszcz Je¿ewski, ks. mansjonarz Michalski, ks. Piotrowicz, ks.
penitencjarz Olszewski, ks. dr Sypniewski, ks. Kostencki, ks. Mizgalski, ks. K³os, ks. Duliñski.
Autor Pamiêtnika Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich w Poznaniu przy Farze twierdzi, ¿e przyjêcia w poczet cz³onków honorowych wy¿ej wymienionych ksiê¿y dosz³o w nastêpnym roku, tj. 1895. Zob. Pamiêtnik, dz. cyt., s. 17-18. Pojawiaj¹ce siê w tekcie Pamiêtnika odstêpstwa od zasad chronologii sk³aniaj¹ mnie jednak do przyjêcia za prawdziwe informacji
zawartych w Kurierze Poznañskim.
122
KP. R. 24, 1895 (23 I), nr 19, s. 4, Uroczystoæ w Towarzystwie Robotników Katolickich.
Wed³ug sprawozdania, które ukaza³o siê na ³amach Kuriera Poznañskiego w kwietniu 1896 roku
msza z okazji jubileuszu Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich w Poznaniu, odby³a siê
20 stycznia. Zob. KP. R. 25, 1896 (22 IV), nr 93, s. 2-3, Sprawozdanie z czynnoci Katolickiego
Tow. Robotników Polskich w Poznaniu za rok 1895.
123
KP. R. 24, 1895 (23 I), nr 19, s. 4, dz. cyt.
124
Na uroczystoci w Katolickim Towarzystwie Robotników Polskich arcybiskupowi Stablew118
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penitencjarz Stychel. Dziêkowa³ ks. arcypasterzowi za opiekê i troskliwoæ, dziêki której towarzystwo mog³o poszczyciæ siê w³asn¹ sal¹ zebrañ, z której nikt nie
móg³ ich ju¿ usun¹æ. Wskazuj¹c symbole znajduj¹ce siê na wie¿o zakupionej
chor¹gwi, stwierdzi³, ¿e [ ] Towarzystwo wiernie wedle nich postêpuje: wierne
wierze ojców, pracuje zgodnie i wytrwale nad zdobyciem lepszej doli, pielêgnuj¹c troskliwie zasady dobrego kole¿eñstwa [ ]125, chwali³ jednoczenie rozwój
towarzystwa, które jeli bêdzie rozwijaæ siê nadal w takim tempie, mo¿e mieæ
nied³ugo problem, by odbywaæ zebrania cz³onków w sali posiedzeñ, z takim trudem zdobytej.
W Katolickim Towarzystwie Robotników Polskich w Poznaniu w 1895 roku
liczba cz³onków wzros³a o prawie 100 osób, z 487 pod koniec 1894 do 585 robotników przy koñcu 1895 roku126. W czasie ca³ego roku odby³o siê 11 zebrañ
w ka¿d¹ trzeci¹ niedzielê miesi¹ca. Najwa¿niejsz¹ czêci¹ programu na ka¿dym
z nich by³ wyk³ad. [ ] Wszystkie prawie wyk³ady wyg³osi³ X. Patron, t³ómacz¹c
[ ] w dalszym ci¹gu ustêpy z robotniczego katechizmu [ ]127. Tak znacz¹cy
udzia³ ks. Stychla podczas zebrañ wiadczy o du¿ym zaanga¿owaniu w dzia³alnoæ towarzystwa robotniczego w Poznaniu. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e rok
1895 by³ ostatnim, kiedy to ks. penitencjarz pe³ni³ funkcjê patrona Katolickiego
Towarzystwa Rzemielników Polskich, gdzie równie¿ bra³ udzia³ w pracach
i wyg³asza³ wyk³ady dla rzemielników.
Prócz wyk³adów i tradycyjnego objaniania w¹tpliwoci zawartych
w skrzynce zapytañ, zdobywanie wiedzy przez cz³onków przejawia³o siê w korzystaniu z biblioteki towarzystwa, która powsta³a w poprzednim roku. Okaza³a
siê jednak niewystarczaj¹ca wobec szybkiego przyrostu cz³onków, o czym mo¿e
wiadczyæ fakt, [ ] ¿e prawie wszystkie ksi¹¿ki zawsze by³y w rêkach czytaj¹cych [ ]128. Sta³o siê to podstaw¹ decyzji zarz¹du o powiêkszeniu biblioteki
przez przekazanie na ten cel wiêkszoci funduszy towarzystwa i urz¹dzenie czytelni, z której cz³onkowie mogliby korzystaæ po po³udniu w niedziele i wiêta.
Kasa pogrzebowa, która obok biblioteki by³a drugim urz¹dzeniem dzia³aj¹cym w towarzystwie robotniczym od 1894 roku, nie tylko sprawdzi³a siê w swoskiemu towarzyszyli: ks. kanonik Kubowicz, ks. kapelan Stryjakowski, ks. administrator Piotrowicz, ks. dr Hejnowski, ks. K³os, ks. Wituski, ks. Mizgalski, ks. administrator Raatz, ks. Adamski.
125
KP. R. 24, 1895 (23 I), nr 19, s. 4, dz. cyt.
126
KP. R. 25, 1896 (22 IV), nr 93, s. 2-3, dz. cyt.
127
Tam¿e: ( ) I tak mówi³ X. Patron: 1) O celu ¿ycia ludzkiego, 2) O warunkach prawdziwego szczêcia, 3) O obowi¹zkach robotnika wzglêdem religii, 4) O stósunku robotnika do
rodziny, 5) O rodzinie robotnika, 6) O mieszkaniu robotnika i jego wp³ywie na czystoæ duszy
i dobry obyczaj, 7) O stósunku robotnika do pracodawcy, – X. wicepatron mówi³: 8) O grabie¿y Rzymu, 9) i 10) P. dr Kantecki: Z historyi S³owian, 11) X. dr Dalbor: „O X. Kardynale Ledóchowskim”. (…)”.
128
Tam¿e.
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im dzia³aniu, ale tak¿e [ ] rozwija³a siê w tym roku bardzo pomylnie na tej
samej podstawie, na jakiej powsta³a [ ]. Do Kasy pogrzebowej nale¿a³o przy
koñcu tego roku przesz³o 300 cz³onków [ ]129. Liczny udzia³ cz³onków w kasie
repartycyjnej wiadczyæ mo¿e o du¿ym zapotrzebowaniu robotników na tego
rodzaju pomoc.
W 1895 roku towarzystwo robotników zakupi³o drug¹ chor¹giew, która jak
wyjaniano [ ] s³u¿yæ [ ] bêdzie dla ochrony tej, któr¹ ju¿ posiadalimy, do
pochodów i procesyi w razie niepogody i jako chor¹giew pogrzebowa [ ]130. Na
jednej stronie znajdowa³ siê obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej, opiekunki ludu
polskiego, na drugiej obraz w. Józefa, patrona robotników. [ ] Chor¹giew ta
noszona bêdzie na pogrzebach cz³onków Towarzystwa, ich ¿on, ich rodziców
i dzieci, o ile chowani bêd¹ w kolorze czarnym [ ]131.
Jako ¿e g³ównym celem towarzystwa by³a dzia³alnoæ dobroczynna, w roku
1895 przeznaczono z zysków stowarzyszenia 30 marek na koció³ Serca Jezusowego na Je¿ycach, 20 marek na czytelnie ludowe i 10 na ochronkê dla polskich
dzieci w Berlinie. Realizowano w ten sposób równie¿ inny podstawowy cel towarzystwa: dzia³alnoæ owiatow¹ w duchu katolickim i narodowym.
W latach 1896–1904132, kiedy patronem Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich przy farze by³ ks. proboszcz Stychel, najwa¿niejszym dniem
w ca³orocznej dzia³alnoci organizacji by³a rocznica powstania stowarzyszenia.
Szczególnie uroczycie obchodzono dziesiêcioletni¹ rocznicê istnienia towarzystwa – dnia 18 stycznia 1903133. Uroczystoci poprzedzano wizyt¹ u ks. arcybiskupa w celu uzyskania b³ogos³awieñstwa arcypasterskiego134. Jeli pozwala³y na
to obowi¹zki arcybiskupie, ks. Stablewski bra³ udzia³ w uroczystociach jako ich
dobroczyñca i opiekun. Przybywa³ wtedy w otoczeniu licznego duchowieñstwa,
jak mia³o to miejsce w 1898 roku135.
Kulminacyjnym punktem uroczystoci by³ wyk³ad, który wyg³asza³ patron
lub wicepatron towarzystwa. W 1896 wyk³ad okolicznociowy mia³ ks. prob.
Tam¿e.
Tam¿e.
131
Tam¿e.
132
W okresie tym ks. Antoni Stychel pe³ni¹c funkcjê patrona Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich, pe³ni³ jednoczenie funkcjê proboszcza parafii farnej. Dlatego te¿ od 1896 roku
towarzystwo robotnicze by³o przypisane do parafii farnej.
133
Pamiêtnik, dz. cyt., s. 21.
134
KP. R. 27, 1898 (29 I), nr 23, s. 4, Z Towarzystwa Robotników Polskich; zob. te¿: KP. R.
28, 1899 (7 II), nr 30, s. 4, Sprawozdanie z walnego zebrania Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich w Poznaniu.
135
KP. R. 27, 1898 (29 I), nr 23, s. 4, dz. cyt.; Pamiêtnik, dz. cyt., s. 20; zob. te¿: KP. R. 28,
1899 (7 II), nr 30, s. 4, dz. cyt. Byli to: ks. kanonik Pêdziñski, ks. dziekan Laskowski, ks. dr Hejnowski, ks. Stryjakowski i ks. K³os.
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Kolasiñski136, natomiast mowê przedwstêpn¹ wyg³osi³ ks. patron Stychel, dwa
lata póniej zaszczyt wyg³oszenia wyk³adu przypad³ ks. proboszczowi, który
mia³ odczyt na temat Encykliki Ojca w. o kwestyi socyalnej137. Po wyjanieniu w kilku s³owach przyczyny powstania tego wiekopomnego listu, zacz¹³
omawiaæ treæ, któr¹ papie¿ podzieli³ na trzy czêci. [ ] W pierwszej czêci Ojciec w. zastanawia siê nad pytaniem, jak powsta³a kwestya socyalna i przestrzega przed b³êdnemi naukami socyalistów. W drugiej odpowiada na pytanie, kto
powo³any kwesty¹ tê rozwi¹zaæ i podaje jako czynniki z ramienia Bo¿ego do tego
upowa¿nione: Koció³ i pañstwo, chlebodawców i robotników przez wspólne
porozumienie siê. W trzeciej wreszcie czêci nawo³uje namiestnik Chrystusowy
wszystkich powo³anych do czynnej pracy na tem polu w drodze przez niego oznaczonej z tem jednem tylko napomnieniem, aby Kocio³a nie krêpowano i dano
mu ca³¹ swobodê dzia³ania [ ]138.
Prócz ks. patrona g³os zabra³ obecny na uroczystoci arcybiskup Stablewski,
który przekonywa³, ¿e Koció³ i jego pasterze zajmuj¹ siê dol¹ i niedol¹ ludu od
pocz¹tku chrzecijañstwa. Zebranym robotnikom nakreli³ historyczny rozwój
stosunków miêdzy pracodawcami i pracobiorcami. Przypomnia³ o roli Kocio³a,
który [ ] w ka¿dym widzia³ i uznawaæ kaza³ bliniego swego, przypomnia³ wiatu pogañskiemu zasady chrzecijañskie: o równym pochodzeniu wszystkich od
jednego Ojca, o równem przeznaczeniu wszystkich, o niebie [ ]139. Przekonywa³, ¿e nieszczêliwy los robotników zacz¹³ siê zmieniaæ i stawa³ siê coraz lepszy w miarê jak [ ] krzewi³a siê w sercach wiernych nauka Jezusa [ ]140.
Obok rocznic upamiêtniaj¹cych za³o¿enie towarzystwa robotniczego, donios³e znaczenie mia³a z pewnoci¹ uroczystoæ introdukcji ks. Stychla do parafii
farnej141, któr¹ ten¿e obj¹³ 1 kwietnia 1896 roku142. Na uroczystoci [ ] licznie
by³o reprezentowane mianowicie Stowarzyszenie katolickich robotników i rzemielników, które obydwa powstanie swoje zawdziêczaj¹ X. proboszczowi Sty136
KP. R. 25, 1896 (1 III), nr 51, s. 6, Towarzystwa i Spó³ki. Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich w Poznaniu.
137
KP. R. 27, 1898 (29 I), nr 23, s. 4, dz. cyt. Informacja na temat wyk³adu ks. patrona Stychla, zob. te¿: KP. R. 28, 1899 (7 II), nr 30, s. 4, dz. cyt.
138
Tam¿e.
139
Tam¿e.
140
Tam¿e.
141
Introdukcja  wprowadzenie do kocio³a i probostwa nowego plebana. Zob. Encyklopedia
Kocielna, t. VIII, wyd. przez X. Micha³a Nowodworskiego, Warszawa 1873, s. 227. ( ) W r. 1896
zosta³ pra³atem-prepozytem kapitu³y kolegiackiej i proboszczem parafii farnej w. Marii Magdaleny w Poznaniu. Wydaje siê, ¿e ta ostatnia nominacja mia³a zapewniæ mu odpowiedni¹ rangê
kocieln¹ i spo³eczn¹, a tym samym u³atwiæ wykonanie zadañ, jakie postawi³ przed nim abp Stablewski. Mia³y one o wiele szerszy zakres ni¿ praca parafialna (…)”. Zob. J. Pietrzak, Patriarcha
z poznañskiej kolegiaty, dz. cyt., s. 80.
142
KP. R. 25, 1896 (1 III) nr 51, s. 5, W dyecezyi poznañskiej.
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chlowi, a które przez jak najt³umniejszy udzia³ w uroczystoci introdukcyi nowego proboszcza farnego chcia³y mu publicznie wyraziæ ca³¹ swoj¹ wdziêcznoæ
i uznanie za gorliwe zajêcie siê ich rozwojem [ ]143.
W introdukcji wzi¹³ równie¿ udzia³ ks. arcybiskup Stablewski, który [ ]
wyrazi³ pomiêdzy innemi radoæ swoj¹, ¿e móg³ na trudne stanowisko proboszcza farnego powo³aæ mê¿a, który dotychczasowem dzia³aniem swojem pokaza³,
¿e umie nie tylko w kociele prowadziæ owieczki swoje, ale i poza kocio³em nie
waha siê zstêpowaæ pomiêdzy nie i wskazywaæ im drogi, po której wród dzisiejszego zamieszania chodziæ maj¹ [ ]144.
Wzruszony s³owami ks. arcypasterza, ks. proboszcz Stychel dziêkuj¹c za
powo³anie go na probostwo farne, mówi³ o swoich obowi¹zkach wobec parafian:
[ ] Nic mi nie bêdzie trudnem dla was, ani praca nauczycielska, ani troskliwoæ
kap³añska, ani czujnoæ pasterska. […] Je¿eli bêdê od was wymaga³ uszanowania i pos³uszeñstwa we wszystkich sprawach, dotycz¹cych mego pasterzowania
wród was, to i wy wymagaæ odemnie bêdziecie mogli, abym ka¿demu z Was by³
ojcem, aby nikt z Was nie móg³ mi zarzuciæ, ¿em o nim zapomnia³ i go zaniedba³.
Polecam siê modlitwom waszym i ja siê o to modliæ bêdê, aby ca³a Parafia ze
swym pasterzem sta³a siê we wzajemnym szacunku i mi³oci jedn¹ wielk¹ rodzin¹ [ ]145.
Nie omija³y towarzystwa robotniczego równie¿ przykre wydarzenia. Do takich mo¿na zaliczyæ utratê dotychczasowego wicepatrona i problemy z obsadzeniem tego stanowiska. W tym samym roku 1 padziernika wicepatron Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich w Poznaniu ks. mansjonarz G³adysz
zosta³ powo³any na komendarza ks. arcybiskupa do Krobi146. Z braku duchowieñstwa dopiero 1 maja 1897 roku nowym wicepatronem zosta³ ks. mansjonarz
Mayer147.
Przy koñcu roku katolickie towarzystwo robotnicze liczy³o 764 cz³onków
[ ] z najrozmaitszych czêci miasta i okolicy, nieuniknion¹ by³o rzecz¹, ¿e wkrad³y siê do towarzystwa ¿ywio³y niekoniecznie dobrego prowadzenia moralnego.
Zarz¹d wiêc razem z towarzystwem ca³em postanawiaj¹ baczniejsze odt¹d mieæ
oko na zachowanie siê cz³onków. W nastêpstwie tego dokonuje siê te¿ niebawem
KP. R. 25, 1896 (10 V) nr 108, s. 4, Introdukcya X. pra³ata Stychla.
Tam¿e.
145
Tam¿e.
146
Komenda jest to termin prawa kanonicznego oznaczaj¹cy czasowe przekazanie jakiej osobie dochodów z beneficjum kocielnego. Zob. M. Kowalewski, Ma³y S³ownik Teologiczny, Poznañ-Warszawa-Lublin 1960, s. 193; Pamiêtnik, dz. cyt., s. 19. Autor twierdzi, ¿e ks. mansjonarz Gibasiewicz przesta³ pe³niæ funkcjê wicepatrona w listopadzie 1896 roku.
147
KP. R. 27, 1898 (13 III), nr 59, s. 3, Roczne sprawozdanie z czynnoci Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich w Poznaniu; Pamiêtnik, dz. cyt., s. 19.
143
144
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wykluczenie ca³ego szeregu ¿ywio³ów pod wzglêdem moralnym nagannych,
a mianowicie ludzi nie uczêszczaj¹cych wcale do sakramentów w. [ ]148.
Podstaw¹ dzia³alnoci towarzystwa by³y zebrania ca³ej organizacji, które
odbywa³y siê raz w miesi¹cu. W przeci¹gu 1897 roku cz³onkowie towarzystwa
odbyli 10 zebrañ, prócz tego w ka¿d¹ drug¹ niedzielê miesi¹ca odbywa³y siê
posiedzenia zarz¹du pod przewodnictwem ksiê¿y patronów. Najwa¿niejsz¹ czêæ
porz¹dku obrad zajmowa³y wyk³ady b¹d odczyty149 i zapytania stawiane
w skrzynce zapytañ150. [ ] skoro siê nadarzy³a sposobnoæ do brania udzia³u
w dyskusyi b¹d to po wyk³adzie, b¹d to przy dawaniu odpowiedzi na zapytania
w skrzynce do pytañ, spora liczba robotników g³os zabiera³a. Bo te¿ nasz lud ¿¹dny jest wiedzy i owiaty! [ ]151.
Podobnie by³o w 1898 roku, kiedy to prócz dorocznego zebrania z okazji
rocznicy powstania towarzystwa, robotnicy odbyli jeszcze jedno walne zebranie
pó³roczne i 10 zwyczajnych na sali dominikañskiej. Zarz¹d zebra³ siê natomiast
13 razy na posiedzeniach w biurze parafialnym, zawsze pod przewodnictwem
jednego, b¹d obu ksiê¿y patronów.
Zasady, które starano siê wpajaæ robotnikom tj. mi³oæ Boga i bliniego, pracowitoæ, oszczêdnoæ, dzia³ania w celu umoralnienia i owiecenia ludu, realizowano za pomoc¹ wyk³adów152, które wyg³aszane by³y podczas zebrañ. [ ] czêPamiêtnik, dz. cyt., s. 19.
( ) Wyk³adów wzglêdnie odczytów by³o 8, z których jeden wyg³osi³ X. proboszcz Kolasiñski w dniu czwartej rocznicy za³o¿enia Towarzystwa i to na temat: Dola i niedola ludu robotniczego w naszych dzielnicach i na obczynie, ( ) X. Patron z hygieny robotniczej: 1) Co robiæ,
aby byæ zdrowym i d³ugo ¿yæ? 2) Co, ile i kiedy jeæ? 3) O gorza³ce, 4) Ci¹g dalszy o gorza³ce. X.
Wicepatron: 1) O restauracyach, szynkach, i szynkowniach i ich zgubnym wp³ywie. 2) O wychodztwie. 3) Ci¹g dalszy o wychodztwie ( )”. Zob. KP. R. 27, 1898 (13 III), nr 59, s. 3, dz. cyt.
150
Tam¿e.: „( ) odpowiada³ szanowny Patronat na przemian bardzo obszernie na nastêpuj¹ce
pytania ze skrzynki zapytañ: 1) Jak wysoko balon mo¿e siê wznieæ w powietrze bez szkody dla
¿ycia cz³owieka? 2) Z czego i jak powstaje wêgiel kamienny? 3) Jeli kolebka rodzaju ludzkiego
ma byæ w Azyi, kiedy i w jaki sposób dostali siê ludzie tak¿e do Ameryki, któr¹ dopiero w 15
wieku odkryto? (…)”.
151
Tam¿e.
152
( ) W marcu X. mansyonarz ¯ó³towski: O pracy i oszczêdnoci. W kwietniu X. wicepatron: Ka¿dy ma prawo do osobistej w³asnoci. W maju X. wicepatron: O znaczeniu i godnoci robotnika. W czerwcu X. wicepatron: Wiara jest podwalin¹ szczêliwego ¿ycia robotnika.
W sierpniu p. Grabia, syn jednego z cz³onków, Przygody dwóch podró¿ników w Afryce. W wrzeniu X. patron: O firmamencie niebieskim, o s³oñcu, ksiê¿ycu i gwiazdach. W padzierniku X.
patron demonstruje na przyrz¹dzie, zwanym tellurium, zaæmienie ksiê¿yca i s³oñca, t³omaczy, jak
powstaj¹ cztery pory roku i inne zjawiska w naturze ( ). Zob. KP. R. 28, 1899 (7 II), nr 30, s. 4,
dz. cyt.; ( ) W listopadzie, gdzie obchodzono uroczycie setn¹ rocznicê Mickiewicza, mówi
o wieszczu Adamie jeden z cz³onków, p. Franciszek £uczyñski, kiedy X. patron objani³, dla czego
obchodzimy tê rocznicê, czym by³ Mickiewicz dla ludu, czem siê lud Mickiewiczowi odwdziêczyæ
winien. W grudniu wreszcie X. Wicepatron: O rodzinie robotnika. Zob. KP. R. 28, 1899 (8 II), nr
31, s. 3, Sprawozdanie z zebrania Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich w Poznaniu.
148
149
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sto dyskutowano nad przedmiotem wyk³adów i ¿e skrzynka zapytañ wiele dostarczy³a nowego materya³u do owiecania ludu [ ]153.
Zapa³ i ¿¹dza podnoszenia owiaty przez cz³onków by³a widoczna w chêtnym korzystaniu z biblioteki, która co roku powiêksza³a swój ksiêgozbiór154. [ ]
Te same owoce widzimy te¿ w u¿ywaniu biblioteki, do której siê garn¹ cz³onkowie co niedzielê tak licznie, ¿e bibliotekarz ze swym pomocnikiem po kilka godzin s¹ zajêci [ ]155. Abonowano równie¿ czasopisma: wiat³o, Przewodnik
Katolicki i przez pewien czas Poradnik zdrowia”156.
Z braku róde³ nie mo¿na ustaliæ, czy w latach nastêpnych podczas zebrañ
wyg³aszano wyk³ady, jakie podejmowano na nich tematy oraz kto by³ ich autorem. Mo¿na jedynie przypuszczaæ, ¿e skoro towarzystwo rozszerza³o swoj¹ dzia³alnoæ, z roku na rok powiêkszaj¹c liczbê cz³onków, dzia³alnoæ owiatowa
w postaci odczytów, wyk³adów i referatów nie zosta³a przerwana.
Pod koniec 1897 roku do katolickiego towarzystwa robotniczego nale¿a³o
729 robotników [ ] i to po skreleniu stu i kilkudziesiêciu cz³onków, którzy
wprawdzie byli zapisani, ale czynnymi nie byli [ ]157. W 1898 roku liczba ta
wzros³a do 792 osób158, a w roku nastêpnym towarzystwo przekroczy³o liczbê
800 cz³onków159.
Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich przy Farze realizuj¹c cele
bezporednio dotycz¹ce po³o¿enia stanu robotniczego, jakie przed organizacj¹
postawi³ ks. patron na zebraniu za³o¿ycielskim, nie zapomina³o o zabawie. Dnia
11 czerwca 1899 roku odby³a siê na Miasteczku doroczna zabawa letnia Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich. Dziêki Kurierowi Poznañskiemu
posiadamy dok³adny opis spotkania cz³onków towarzystwa. Zabawê swoj¹ obecnoci¹ zaszczycili m.in.: szambelan Cegielski z ma³¿onk¹, dr Ko¿uszkiewicz,
patroni towarzystwa: ks. pra³at Stychel i ks. Mayer, ksiê¿a Hozakowski, Kocielski, Kostencki. Iloæ goci by³a imponuj¹ca [ ] To te¿ z prawdziw¹ radoci¹
i dum¹ spogl¹dali cz³onkowie Towarzystwa na poloneza, któremu przodowa³
w pierwszej parze pan szambelan Cegielski z ¿on¹ prezesa naszego Tow., a stanê³o do poloneza tyle par, i¿ w pochodzie ogród kilkakrotnie by³ opasany. Podczas
ca³ej zabawy bawiono siê ochoczo i bez przymusu [ ]. Przez ca³e poobiedzie
widzieæ by³o mo¿na weso³e, tañcz¹ce pary na trawniku. Licznie zgromadzona
153
KP. R. 28, 1899 (8 II), nr 31, s. 3, dz. cyt. ( ) ¯e i postêpy pod tym wzglêdem widoczne,
dowodzi wcale udany ¿yciorys Mickiewicza wypowiedziany ze zrozumieniem i werw¹ w setn¹
rocznicê urodzin wieszcza ( ), przez cz³onka pana Franciszka £yczyñskiego ( ).
154
KP. R. 28, 1899 (8 II), nr 31, s. 3, dz. cyt.; Pamiêtnik, dz. cyt., s. 20.
155
KP. R. 27, 1898 (13 III), nr 59, s. 3, dz. cyt.
156
KP. R. 28, 1899 (8 II), nr 31, s. 3, dz. cyt.
157
KP. R. 27, 1898 (13 III), nr 59, s. 3, dz. cyt.
158
KP. R. 28, 1899 (8 II), nr 31, s. 3, dz. cyt.
159
Pamiêtnik, dz. cyt., s. 20.
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dziatwa ciga³a siê z radoci¹ po ma³e podarki [ ]. Pod wieczór odpalono piêkne ognie bengalskie [ ], które siê ogólnie wszystkim obecnym podoba³y. [ ] Na
zakoñczenie odpiewano pieñ wieczorn¹ „Wszystkie nasze dzienne sprawy”
i wród Tow. muzyki ca³y pochód do miasta wróci³ [ ]160.
Imprezy tego rodzaju mia³y na celu przede wszystkim integracjê cz³onków
towarzystwa, celem pobocznym by³a równie¿ dzia³alnoæ charytatywna, któr¹ realizowano z dochodów uzyskanych podczas zabawy. [ ] Zysk z dochodu pokry³
wszelkie wydatki z przewy¿k¹, która zostanie obrócona na dobroczynne cele [ ]161.
Cele charytatywne realizowano równie¿ z myl¹ o rozbudzaniu i pielêgnowaniu wród cz³onków i szerokich rzesz robotniczych nawyku oszczêdzania. [ ]
zbiera siê znaczki pocztowe z listów z których dziesi¹tki tysiêcy zebrane rêk¹ robotników i dzieci ich, wysy³a siê na wykupienie niemowl¹t z rêki pogan [ ]162.
Popierano bractwo kwestarskie i ¿³óbki, przez nie utrzymywane. [ ] Cz³onkowie dla obu szlachetnych tych celów pracuj¹ ze zapa³em [ ]163.
W 1898 roku, podobnie jak w latach poprzednich, towarzystwo przekaza³o
czêæ ze swoich dochodów na cele spo³eczne. Wspomagano czytelnie ludowe
i kolonie feryjne. Nadzwyczajne zapomogi przeznaczano na zapomogi dla podupad³ych, chorych i dotkniêtych nieszczêciem cz³onków164.
W 1897 roku po raz pierwszy pojawi³a siê nowa forma dzia³alnoci dobroczynnej w Katolickim Towarzystwie Robotników Polskich przy Farze. Pisano:
Po raz pierwszy te¿ spotykamy siê w dziejach naszego towarzystwa z zjawiskiem,
¿e wstêpuje jako [cz³onek do spo³ecznej jakiej instytucyi  wyszczególnienie
autora] a mianowicie do towarzystwa Stella, którego zadaniem, tworzyæ
i utrzymywaæ kolonie wakacyjne dla dzieci poznañskich. Towarzystwo farne obowi¹zuje siê p³aciæ 15 mk. rocznej sk³adki, któr¹ ju¿ w roku nastêpnym podwy¿sza
do 20 mk. (….)165. Forma sk³adek by³a wówczas bardzo rozpowszechnionym
w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim rodkiem do wspierania wszelkich organizacji spo³ecznych maj¹cych na celu ochronê polskiej narodowoci i polskiego posiadania. Du¿o wiêksz¹ wartoæ stanowi³y niewielkie systematyczne wp³aty na
dzia³alnoæ, przekazywane przez wiêksz¹ liczbê darczyñców, ni¿ jednorazowe,
nieregularne wp³aty tylko niektórych obywateli. Dlatego te¿ w II po³. XIX wieku zaczêto odchodziæ od subsydiowania dzia³alnoci spo³eczno-narodowej tylko
przez znikomy procent elity intelektualno-maj¹tkowej, na rzecz uwiadamiania
ludu w skutecznoci dzia³ania wspólnymi si³ami.
160
161
162
163
164
165

KP. R. 28, 1899 (15 VI), nr 134, s. 3. Z miasta.
Tam¿e.
KP. R. 28, 1899 (8 II), nr 31, s. 3, dz. cyt.
Pamiêtnik, dz. cyt., s. 19.
KP. R. 28, 1899 (8 II), nr 31, s. 3, dz. cyt.
Pamiêtnik, dz. cyt., s. 19-20.
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Cz³onkowie katolickiego towarzystwa robotniczego parafii farnej zdawali
sobie najpewniej sprawê, ¿e niewielkie jak na organizacjê licz¹c¹ wówczas prawie 800 osób, rodki finansowe, mog¹ byæ decyduj¹ce dla istnienia organizacji
stawiaj¹cych sobie za cel dzia³alnoæ charytatywn¹. Du¿a z pewnoci¹ w tym
zas³uga ksiê¿y patronów: ks. proboszcza Stychla i ks. Mayera. [ ] W roku nastêpnym 1899 wstêpuje znów towarzystwo do kilku instytucyi jako cz³onek,
a mianowicie do Tow. Czytelni Ludowych, do Tow. Przytuliska dla dzieci i do Tow.
Pomocy Naukowej imienia Karola Marcinkowskiego, do ka¿dego z roczn¹ sk³adk¹ 20 mk. [ ]166.
W 1900 roku [ ] po raz pierwszy zrobiono próbê ze wspólnem sprowadzeniem kilku tysiêcy centnarów wêgli dla cz³onków po tañszej cenie. Próba ze
wzglêdu na dro¿yznê, jaka naonczas panowa³a, uda³a siê znakomicie. Powtórzona przecie¿ roku nastêpnego, nie odnios³a po¿¹danego skutku, poniewa¿ w czasie tym znów stania³ [ ]167. Mimo ¿e katolickie towarzystwo robotnicze powsta³o 8 lat wczeniej, to dopiero po tak d³ugim okresie dzia³alnoci wprowadzono
jedno z urz¹dzeñ zak³adu Brandsa w Munchen-Glandbach168.
W latach 1896–1904 bardzo prê¿nie rozwija³a siê kasa pogrzebowa. W grudniu 1896 roku przy kasie dla cz³onków stworzono nowe urz¹dzenie dobroczynne w postaci kasy pomiertnej dla ¿on cz³onków169. [ ] Ci¹g³e choæ powolne to
wzrastanie kasy pozwala towarzystwu raz po raz przychodziæ w pomoc biednym
lub nawiedzonym nieszczêciem cz³onkom swoim i ofiarowaæ niejedn¹ sumkê
wznios³ym celom spo³ecznym. [ ] Wspomnieæ tu te¿ nale¿y, ¿e prócz tej ogólnej
kasy istnieje jeszcze tak zw. wzajemna pomoc na przypadek mierci cz³onków
i osobna pomoc na przypadek mierci ¿on cz³onków [ ]170.
W latach nastêpnych wysokoæ wsparcia na wypadek mierci dla robotników
i ich ¿on wzrasta³a, co wi¹za³o siê z corocznym wzrostem liczby cz³onków. Im
wiêcej robotników nale¿a³o do towarzystwa, tym wy¿sz¹ sumê otrzymywa³y rodziny zmar³ych cz³onków171. [ ] Opar³szy kasy pogrzebowe na doæ ju¿ silnej
podstawie, podnosi towarzystwo pomiertne do marek 70 dla cz³onków a 35 dla
ich ¿on [ ]172. W roku nastêpnym powiêkszono pomiertne odpowiednio na 80
wzglêdnie 40 mk.173.
Tam¿e, s. 20.
Tam¿e, s. 21.
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( ) Kasa ta zakupywa³a w wielkich ilociach np. zapasy zimowe tj. rodki ¿ywnoci,
wêgiel po tañszej cenie i oddawa³a robotnikom po cenie zakupu, przyjmuj¹c równie¿ op³atê w ratach ( ). Zob. KP. R. 22, 1893 (24 V), nr 116, s. 5, dz. cyt.
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Na ostatnim zebraniu Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich przy
Farze w 1904 roku swój urz¹d patrona z³o¿y³ ks. proboszcz Stychel. Najprawdopodobniej decyzja o zaprzestaniu patronowania towarzystwu robotniczemu wynika³a z nadmiaru obowi¹zków, jakie wzi¹³ na siebie. Zasiada³ ju¿ wówczas
w Sejmie Pruskim, a od 1904 roku zosta³ równie¿ pos³em do Parlamentu Niemieckiego. Oprócz dzia³alnoci parlamentarnej, pe³ni³ funkcjê prezesa diecezjalnego powsta³ego w 1900 roku Zwi¹zku Katolickich Towarzystw Robotników
Polskich. [ ] Po¿egnanie zas³u¿onego kierownika towarzystwa farnego by³o gor¹c¹ i szczer¹ owacya dla jego zas³ug [ ]174. Jego nastêpc¹ w³adze duchowne
mianowa³y dotychczasowego wicepatrona, ks. Stanis³awa Adamskiego, a wicepatronem wikariusza katedralnego ks. Szczêsnego Dettloffa. Ks. proboszcz Stychel pozosta³ jednak nadal proboszczem parafii farnej, nie traci³ wiêc z oczu dzia³alnoci nowego patrona, który okaza³ siê godnym nastêpc¹ na tej funkcji.
Ks. Stychel podobnie jak podczas swej dzia³alnoci wród rzemielników,
pozostawia³ organizacjê nad wyraz rozwiniêt¹. Towarzystwo pod koniec 1904
roku, tj. w momencie rezygnacji ks. Stychla z patronatu, liczy³o 894 cz³onków.
Wszystkie urz¹dzenia: kasa pogrzebowa, zapomogowa, kasa pogrzebowa dla ¿on
cz³onków, dzia³a³y i rozwija³y siê. Rozwijano równie¿ dzia³alnoæ kulturalno-owiatow¹ i dobroczynn¹.
SUMMARY
The article presents the activity of Rev. Antoni Stychel in the Catholic Society of Polish
Workers At the Main Parish Church (Fara) in Poznañ in the years 1893-1904. When assuming
the position of patron in the society of workers, Stychel already had the experience of work with
craftsmen. The statutes that he wrote for the workers were modeled on those for the craftsmens
association. Their careful analysis shows that the changes introduced by him, mostly minor ones,
resulted from his experiences during his work with the craftsmen. The ideas which emerged in the
course of his work with the craftsmen and turned out to contribute to their development were also
incorporated by him in his ministry to the workers. Similarly as before, also in the latter case he
organized talks, presentations and social gatherings. He was concerned for the workers
development not only in the religious sphere but also in the area of culture and education.
In his ministry among the workers he realized those ideas which he could not previously put
into practice with the craftsmen due to a lack of time or possibilities  provident societies and
funeral funds were established in order to strengthen the workers and ensure them a worthy life in
the hard times they had to live in.
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Ks. Feliks Laudowicz (18451930), proboszcz parafii Kwilcz
Rev. Feliks Laudowicz (1845-1930), Pastor of the Kwilcz Parish

W dniach 28 i 29 sierpnia 1999 roku odby³ siê w Radziwi³³owie k. Ostrowa
Wlkp. Zjazd Rodziny Laudowiczów. W nawi¹zaniu do tego wydarzenia czasopismo „Bunt” w numerze marcowo-kwietniowym 2005 r. opublikowa³o artyku³ pt.
Polska rodami i rodzinami stoi! Laudowicze (s. 18). Znajdujemy tam informacjê,
¿e ród wywodzi siê z dawnego Ksiêstwa ¯mudzkiego, a jego cz³onkowie zamieszkiwali tereny miêdzy rzekami Niemnem i Dwin¹. W artykule zamieszczono zwiêz³e charakterystyki kilku wybranych przedstawicieli rodu Laudowiczów,
wród nich Feliksa Laudowicza, d³ugoletniego proboszcza w Kwilczu, którego
nazwano wyj¹tkow¹ postaci¹.
Czytamy, ¿e ten „syn Ziemi Wielkopolskiej” urodzony w Sulmierzycach
k. Krotoszyna, jako 18-letni uczeñ bierze udzia³ w Powstaniu Styczniowym
w oddzia³ach Mielêckiego i Calliera. Relegowany za udzia³ w powstaniu, wraz
z 80 kolegami z gimnazjum w Ostrowie Wlkp., uczy siê prywatnie, zdaj¹c po 3 latach maturê w gimnazjum w remie [do którego zosta³ przyjêty w 1869 r. – A.K.],
wstêpuje do seminarium duchownego, i to w okresie walki z Kocio³em i polskoci¹ (Kulturkampf); otrzymuje wiêcenia kap³añskie w 1873 r. a gdy na Podlasiu
w zaborze rosyjskim rz¹d carski rozpocz¹³ (1875) przeladowanie Unitów, przybywa nielegalnie do nich ks. F. Laudowicz, by w przebraniu: ¿ebraka, handlarza byd³a lub kupca wêdrownego, udzielaæ przeladowanym pos³ug religijnych, za co
otrzyma³ póniej od papie¿a Leona XIII z³oty medal Pro Ecclesia et Pontifice”.
Tê ostatni¹ informacjê trzeba uzupe³niæ: ks. Laudowicz nale¿a³ do grona
ksiê¿y, którzy dzia³ali poza granicami archidiecezji z upowa¿nienia Stolicy Apostolskiej i dlatego sprawozdanie jego przekazano do Rzymu.
Jak wynika z cytowanej notatki z czasopisma „Bunt”, o m³odych latach Feliksa Laudowicza wiemy w gruncie rzeczy niewiele. Jerzy Koz³owski, wspó³autor

138

ANDRZEJ KWILECKI

s³ownika biograficznego Ksiê¿y spo³eczników w Wielkopolsce 18941919 (Gniezno 2007), mia³ trudnoci, z ustaleniem dok³adnych danych ród³owych. Podaje,
¿e Feliks Laudowicz urodzi³ siê 28 maja 1845 roku w rodzinie Ignacego i Katarzyny z Tomaszewskich. Rodziny Laudowiczów ¿yj¹ce w Sulmierzycach mia³y gospodarstwa rolne i po³acie lasów. T¹ dziedzin¹ zajmowa³ siê ojciec Feliksa,
Ignacy Laudowicz. Feliks uczy³ siê w miejscowej szkole elementarnej, a nastêpnie w Gimnazjum w Ostrowie Wlkp. Przyczyn¹ wydalenia z tego gimnazjum
mia³ byæ udzia³ w polskich manifestacjach patriotycznych. Egzamin maturalny
z³o¿y³ w 1872 roku w gimnazjum w remie, w którym nale¿a³ do konspiracyjnego Ko³a Marianów. W tym samym roku rozpocz¹³ studia teologiczne w seminarium duchownym w Poznaniu. Móg³ ukoñczyæ tylko pierwszy rok studiów, poniewa¿ w³adze pruskie – realizuj¹c ustawy rozpoczynaj¹cej siê Kulturkampf –
zamknê³y 23 sierpnia 1873 roku poznañskie seminarium. Wys³any na dalsze studia do Insbrucku w Austrii, ukoñczy³ je w Brixen i tam przyj¹³ 29 czerwca 1875
roku wiêcenia kap³añskie (wed³ug J. Koz³owskiego ta ostatnia informacja nie
jest ca³kiem pewna, gdy¿ inne dane wskazuj¹, ¿e zosta³ wywiêcony w Pradze
przez biskupa Kassnera). W bli¿ej nieokrelonym czasie studiowa³ te¿ nauki
filozoficzne w Pradze i Berlinie. Po powrocie do Wielkopolski przebywa³ jako
rezydent u ks. Jana Komiana w Poznaniu i w Wyci¹¿kowie k. Leszna, prowadz¹c potajemn¹ dzia³alnoæ duszpastersk¹ jako ksi¹dz misyjny. Dzia³a³ w ramach zainicjowanego przez arcybiskupa Mieczys³awa Ledóchowskiego w czasach Kulturkampfu dzie³a Ksiê¿y Misjonarzy Diecezjalnych”.
Przekonania, ¿e ksi¹dz Laudowicz by³ wyj¹tkow¹ postaci¹, nabra³em
ju¿ we wczesnej m³odoci, mimo ¿e nie mog³em go pamiêtaæ, poniewa¿ urodzi³em siê (1928) dwa lata przed jego mierci¹ (1930). Jednak powtarzane przez
mieszkañców Kwilcza nazwisko ksiêdza, rozmowy i opowiadania na jego temat
w mojej rodzinie, utrzymuj¹ca siê ¿ywa pamiêæ o nim do II wojny wiatowej,
zawsze starannie utrzymany i ukwiecony nagrobek w pobli¿u bramy kocielnej,
przekonywa³y o zas³ugach tej postaci dla Kwilcza i parafii. Wychowa³em siê
w atmosferze kultu ks. Laudowicza. Kiedy zapozna³em siê z jego ¿yciem i dzia³alnoci¹, owa swego rodzaju lokalna legenda sta³a siê w pe³ni zrozumia³a.
W rodzinie Kwileckich bowiem uznawano go za serdecznego przyjaciela: w ci¹gu 50 lat wszystkie chrzciny, luby, uroczystoci rodzinne (na przyk³ad jubileusze) i chowanie zmar³ych z rodziny Kwileckich w podziemiach kocio³a parafialnego odbywa³o siê z Jego udzia³em. Ks. Laudowicz uczestniczy³ w ¿yciu
spo³eczno-organizacyjnym wsi i stara³ siê podnieæ go na wy¿szy poziom.
W okresie zaboru dzia³a³ na rzecz wyboru pos³ów polskich do parlamentu Rzeszy i sejmu pruskiego. Jak zaznaczono w s³owniku biograficznym ksiê¿y spo³eczników, Feliks Laudowicz postêpowa³ ostro¿nie i nie nara¿a³ siê landratowi
miêdzychodzkiemu, który w swych opiniach podkrela³ w latach 1900 i 1901, ¿e
ksi¹dz nie wykorzystywa³ w tym celu kocio³a i ambony. W tym czasie i póniej
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a¿ do 1914 by³ reprezentantem obwodu orzeszkowskiego w polskim Komitecie
wyborczym na pow. miêdzychodzki (J. Koz³owski).
Ksi¹dz by³ wspó³inicjatorem i wspó³za³o¿ycielem powsta³ego w koñcu 1904
roku Banku Ludowego w Kwilczu (uroczystoæ jubileuszowa w stulecie stworzenia banku odby³a siê w siedzibie wspó³czesnego Banku Spó³dzielczego).
Z imieniem ks. Laudowicza ³¹czy siê zawi¹zanie dzia³aj¹cego do dzisiaj Chóru
im. w. Cecylii. By³ za³o¿ycielem i opiekunem Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich, które w 1911 roku liczy³o 123 cz³onków.
Zas³ug¹ ks. Laudowicza by³o kontynuowanie zapisków w ksiêdze parafialnej, które wczeniej prowadzili jego poprzednicy (ksiêga znajduje siê w zbiorach
specjalnych Biblioteki Kórnickiej). Warto zaczerpn¹æ z niej niektóre szczegó³y.
Prawie 40 lat zarz¹dza³ parafi¹ kwileck¹ ks. Antoni Beyer – od 1838 do 1877
roku. Po jego mierci zarz¹d obj¹³ jego wikariusz ks. Wit Gruszczyñski, któremu
w³adza duchowna przys³a³a w 1877 r. do pomocy – nieoficjalnie – m³odego kap³ana ks. Feliksa Laudowicza. Schorowany ks. Gruszczyñski zmar³ w 1883 roku.
Na dwa miesi¹ce przed mierci¹ tak¹ wyda³ opiniê o wspó³pracuj¹cym z nim ks.
Laudowiczu: Wreszcie dziêkujê Panu Bogu, i¿ mam teraz kolegê m³odego a zdatnego do pomocy, który mnie chorowitego, a 67 lat licz¹cego ksiêdza, w najwa¿niejszych i najtrudniejszych rzeczach wyrêczaæ zdo³a. A na dobrych chêciach
wcale mu nie zbywa.
Te dobre chêci wykaza³ ks. Laudowicz przede wszystkim przeciwstawiaj¹c
siê skutkom Kulturkampfu. Zaj¹³ siê osieroconymi parafiami w Kamionnej, Miêdzychodzie, Sierakowie i Chrzypsku Wielkim, przyczyniaj¹c siê do znacznego
wzrostu liczby wiernych przybywaj¹cych na nabo¿eñstwa i ró¿ne uroczystoci do
Kwilcza. W Kamionnej, gdzie urzêdowa³ narzucony przez w³adze pruskie Niemiec,
ks. Konstanty Kick, F. Laudowicz przez 10 lat prowadzi³ dzia³alnoæ misjonarsk¹.
W samym Kwilczu zakrz¹tn¹³ siê wokó³ wyposa¿enia wi¹tyni i odnowienia otoczenia. Dziêki wspomnianej kronice dowiadujemy siê, ¿e stoj¹c¹ do
dnia dzisiejszego na cmentarzu przykocielnym figurê Matki Boskiej (Piêta)
da³ Adolf Hoffman, a powiêci³ j¹ 29 marca 1883 roku ksi¹dz dziekan ze
Lwówka. W kronice ks. Laudowicz wiele miejsca powiêci³ kolatorom kocio³a z rodu Kwileckich. We wspomnianym roku 1883 odnotowa³, ¿e Arsen Kwilecki wystawi³ altary¹ (póniej nieco rozbudowan¹ do wymiarów obecnej plebanii) i kaza³ odnowiæ mur na cmentarzu i oko³o kocio³a. Wszystkie te obiekty
stoj¹ do dzisiaj i maj¹ charakter zabytkowy. Z 1888 roku pochodzi notatka
o Hektorze Kwileckim, który naby³ dla kocio³a organy za 2 tysi¹ce marek,
pierwszy raz zagrane 29 wrzenia”, czyli w dzieñ patrona kocio³a w. Micha³a
Archanio³a.
Od pocz¹tku zwi¹zki ks. Laudowicza z kolejnymi w³acicielami Kwilcza:
Arsenem, Hektorem i Dobies³awem Kwileckimi by³y bliskie i bardzo serdeczne.
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Pod dat¹ 22 stycznia 1882 roku zapisa³: […] umar³a tutejsza dziedziczka Paulina hr. Kwilecka z domu hr. Poniñska, nadzwyczajna dobrodziejka moja, prze¿ywszy 67 lat. W roku nastêpnym: 25 sierpnia l883 r. umar³ p. hrabia Arseniusz na
Kwilczu Kwilecki, oficer wojsk polskich ur. 1805, ozdobiony z³otym krzy¿em Virtuti Militari, tkniêty parali¿em – prawy katolik, Polak – obywatel – szczególniej
mój dobrodziej. W 1912 roku zanotowa³: Dnia 3 lutego umar³ hr. Hektor
Kwilecki, dziedzic Kwilcza, Kobylnik, Psarskiego, opatrzony w. Sakramentami,
prawy syn Kocio³a, wielki przyjaciel duchowieñstwa.
W okresie Kulturkampfu, kiedy przez pewien czas ukrywa³ siê przed prusk¹
policj¹, zatrudniano go w maj¹tku jako administratora, rachmistrza, a nawet
gorzelanego. Udzielono mu te¿ wsparcia w czasie przeladowañ. W 1880 roku
s¹d w Miêdzychodzie skaza³ ks. Laudowicza na 5 dni wiêzienia za to, ¿e 30 maja
 w dzieñ Bo¿ego Cia³a  odprawi³ mszê w. i poprowadzi³ procesjê. W 1882
roku zosta³ przez ten sam s¹d skazany na 10 dni wiêzienia, poniewa¿ 6 stycznia
 w wiêto Trzech Króli  odprawi³ mszê w. w intencji parafian, a 8 stycznia
wyg³osi³ kazanie. W kronice ks. Laudowicz zanotowa³: Wielkim Kulturnikiem by³
tutaj w Orzeszkowie komisarz obwodowy pan Bindewald, który za pomoc¹ berychtów wyrobi³ u regencji poznañskiej specyalny dozór nad moj¹ osob¹.
Jako donios³e wydarzenie oceni³ kronikarz kwilecki rekolekcje z 19 padziernika 1885 roku zorganizowane dla duchowieñstwa dekanatu lwóweckiego
(z udzia³em 16 ksiê¿y): Hrabia Hektor Kwilecki na Kwilczu odda³ swój pa³ac
dla duchownych na mieszkanie, w oficynie urz¹dzono kaplicê, w której duchowni odbywali swe modlitwy i æwiczenia duchowne pod przewodnictwem ks. pra³ata Edwarda Likowskiego z Poznania [ ]. Jest to unikat, jaki siê wydarzy³ w diecezji w czasie walki kulturnej.
Przez szereg lat dzia³aj¹cy jako misjonarz, wikariusz, od 1882 roku administrator parafii w Kwilczu, ks. Laudowicz zosta³ na ni¹ instalowany jako proboszcz 7 listopada 1886 roku. Jak wynika z kronikarskiej relacji, introdukcja
mia³a uroczysty charakter: W ostatnich latach osierocia³o przez mieræ kap³anów
wiele parafii naszej okolicy, a s¹siednia Kamionna, Chrzypsko, a do niedawna
i Sieraków pod rz¹dowymi proboszczami dotkliwie uczu³y ubytek pos³ugi kap³añskiej. To te¿ wiadomoæ o wprowadzeniu pierwszego plebana w naszej okolicy
z ramienia w³adzy duchownej, zebra³y siê bardzo liczne t³umy wiernego ludu,
wród którego z ca³em powiêceniem i ¿arliwoci¹ pracowa³ od lat 9 ks. Laudowicz. Piêkny to by³ pochód z mieszkania ksiêdza do kocio³a, przodowa³ szambelan i dziekan Hebanowski z Lwówka – lud z przejêciem patrzy³ na obrzêd
introdukcyjny i skwapliwie s³ucha³, gdy ks. Dziekan w pe³nych namaszczenia
s³owach od o³tarza przemawia³ do nowego plebana. Duchownych towarzyszy³o
obrzêdowi i instalacji 9, z obywatelstwa by³ hr. Hektor Kwilecki, patron kocio³a, jak i hr. Mieczys³aw Kwilecki z Oporowa (ojciec patrona), panowie Bernard
i Ignacy Haza Radliæ z Lewic.
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W kronice ks. Laudowicz daje wiadectwo swoim zainteresowaniom, siêgaj¹cym daleko poza granice parafii. Notuje uwagi o stosunkach polsko-niemieckich, skutkach powstania Komisji Kolonizacyjnej, wizycie cesarza w Poznaniu, przebiegu I wojny wiatowej. Podaje daty odnosz¹ce siê do wa¿nych spraw
lokalnych, np. rozpoczêcia budowy kolei ¿elaznej (1887). W 1896 roku pisze
o swym stryju ks. kanoniku Macieju Laudowiczu, zmar³ym w Kaliszu w wieku
92 lat, uprzednio proboszczu w nale¿¹cych do rodziny Kwileckich Gos³awicach ko³o Konina.
Ks. Feliksa Laudowicza interesowa³y dzieje Kwilcza, Orzeszkowa i parafii;
w celach badawczych udawa³ siê do Poznania, zapoznaj¹c siê z aktami grodzkimi. Jego poszukiwania ród³owe, niektóre ustalenia i przechowywane na probostwie stare zapiski, zainspirowa³y póniej pochodz¹cego z Kwilcza ks. Jana Gierliñskiego do w³asnych badañ i napisania pracy pt. Koció³ parafialny w Kwilczu
(monografia parafii), któr¹ obroni³ na Uniwersytecie Jagielloñskim w 1952 roku
jako rozprawê doktorsk¹ na Wydziale Teologicznym.
Studia wy¿sze, jakie ks. Laudowicz odbywa³ w latach m³odoci, w³asne poszukiwanie róde³ do dziejów Kwilcza i jego mieszkañców, wreszcie opracowania
niektórych zagadnieñ filozoficznych, zaprowadzi³y proboszcza kwileckiego do rodowiska naukowego. Od 1895 r. by³ cz³onkiem zwyczajnym Wydzia³u Historyczno-Literackiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk Poznañskiego. W 1898 roku opublikowa³ nak³adem w³asnym dwie prace filozoficzne traktuj¹ce o problematyce
preegzystencji i metampsychozy. Wykaza³ w nich znajomoæ obszernej literatury
niemieckiej i niemieckich t³umaczeñ obcych, w tym staro¿ytnych autorów.
Pierwsz¹ pracê, og³oszon¹ w jêzyku niemieckim, zatytu³owa³: Wesen und Ursprung
der Lehre von der Präexistenz der Seele und von der Seelenwanderung in der griechischen Philosophie, drug¹ – w jêzyku ³aciñskim – De doctrinis ad Animarum Praeexistentiam atque Metempsychosin spectantibus…
W uznaniu zas³ug ks. Laudowicza dla Kocio³a, biskup Edward Likowski
w 1911 r. mianowa³ go honorowym radc¹ duchownym. W 1925 r. proboszcz kwilecki obchodzi³ uroczycie z³oty jubileusz kap³añstwa. W ostatnich latach ¿ycia czêsto chorowa³; leczy³ siê w szpitalu w Poznaniu.
W Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu zachowa³o siê pismo skierowane w czerwcu 1929 r. przez ks. Laudowicza do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu z prob¹ o pomoc w pokryciu kosztów jego leczenia. Proboszcz kwilecki
pisa³: Mrozy tegoroczne niestety i mnie da³y siê bardzo we znaki (zima 1928/
1929 nazwana by³a zim¹ stulecia – uwaga A.K.), tak ¿e choroba moja dawniejsza wróci³a siê i odwieziono mnie do kliniki prof. dra Koz³owskiego przy miejskim szpitalu w Poznaniu, gdzie przebywa³em od 18 marca do 6 maja 1929.
Koszta lazaretu wynios³y 1380 z³. Jest to wydatek przy moim biednym beneficjum
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nad moje si³y, ale ratowaæ zdrowie jest moim obowi¹zkiem, bym nadal móg³ s³u¿yæ Kocio³owi. Cieszy³em siê zawsze i cieszê siê, ¿e mog³em przed wojn¹ z³o¿yæ
na rêce najprzewielebniejszego X. Arcybiskupa Likowskiego 20 000 marek na
potrzeby dziecezji. A teraz udajê siê z pokorn¹ prob¹ o pomoc Przewietnej
Kurii Arcybiskupiej i do Ksiêdza Kardyna³a Prymasa o poparcie
W odpowiedzi Kuria Arcybiskupia wyasygnowa³a ks. Laudowiczowi 1000
z³otych z funduszu ja³mu¿ny postnej.
Sêdziwemu proboszczowi coraz trudniej by³o wype³niaæ obowi¹zki kap³añskie. Opiekê nad parafi¹ sprawowa³ w zastêpstwie wikariusz ks. Marian Prankiewicz, póniejszy katecheta u sióstr Urszulanek w Poznaniu. Po 53 latach s³u¿by
kap³añskiej w Kwilczu, ks. Feliks Laudowicz zmar³ 28 padziernika 1930 roku.
W nekrologu opublikowanym przez redakcjê „Miesiêcznika Kocielnego dla
Archidiecezyj Gnienieñskiej i Poznañskiej” (R. 45, 1930) czytamy: Dotkliw¹
ponios³a stratê parafia kwilecka przez mieræ p. ks. Radcy Laudowicza, swego
proboszcza […] bohatera z czasów „walki kulturnej”. Prze¿y³ lat 86, a 56 lat
kap³añstwa – d³ugi ¿ywot, pe³en zas³ug, pracy i powiêcenia w winnicy Pañskiej
[…]. Zawsze ¿ywy, zawsze czynny, próbowa³ p. Ks. Laudowicz równie¿ pióra
literackiego: napisa³ pracê dogmatyczn¹ „De immortalitate animae” i drobne
prace historyczne. Prawie do koñca swego ¿ycia bra³ czynny udzia³ w zarz¹dzie
kwileckiego Banku Ludowego. Osobicie skromny, dla siebie ma³o, prawie nic nie
wymagaj¹cy, powiêci³ czêæ odziedziczonego maj¹tku na cele Diecezji. Dla
wszystkich bardzo uprzejmy, zw³aszcza dla braci kap³anów wylany i serdeczny
przyjaciel, zawsze gor¹cy patrjota, czego da³ dowód równie¿ podczas walk powstañczych r. 1919…
Ks. Laudowicz pochowany zosta³ na terenie przykocielnym, nagrobek
wzniesiono ze sk³adek parafian w 1934 roku.
SUMMARY
Rev. Feliks Laudowicz was for 56 years a zealous pastor of the parish at Kwilicz. A hero
of the times of Kulturkampf and of the period of struggle for Polands independence, he was twice
imprisoned by the Prussian authorities. Previously he worked as a missionary priest in Podlachia
(Podlasie) and the Che³m Land (Ziemia Che³mska) among the faithful of the Greek Catholic
Church. He is the author of two scholarly monographs: De doctrinis ad animarum Praeexistentiam
atque Metempsychosin oraz Wesen und Ursprung der Lehre von der Präexistenz der Seele und von
der Seelenwanderung in der griechischen Philosophie.
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Rev. Feliks Laudowicz. Kwilcz, Poznañ archdiocese, Kulturkampf,
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Fundacje klasztorów Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
w Archidiecezji Poznañskiej w latach 19221939
Foundations of the Monasteries of the Missionary Oblates of Mary Immaculate
in the Archdiocese of Poznañ in the Years 1922-1939

W ponadtysi¹cletniej historii diecezji i archidiecezji poznañskiej obecnoæ
i pos³uga duszpasterska polskich Misjonarzy Oblatów obejmuje zaledwie ostatnie stulecie. Samo Zgromadzenie powsta³o dopiero w 1816 roku w po³udniowej
Francji, lecz ju¿ w pocz¹tkach XX w. posiada³o renomê szczególnej gorliwoci
misyjnej. Polscy oblaci byli obecni w jego strukturach od lat 90. XIX w. i skutecznie pos³ugiwali m.in. Polonii w Kanadzie i w Niemczech. Powierzano im
czêsto pioniersk¹ pracê tworzenia podstawowych struktur duszpasterskich dla
tamtejszej emigracji1. Odzyskanie niepodleg³oci przez Polskê otworzy³o mo¿liwoci pozyskania jeszcze wiêkszej liczby rodaków do tak potrzebnej pracy, nie
tylko wród Polonii, ale i na misjach ad gentes. St¹d bardzo szybka decyzja polskich oblatów o podjêciu pracy duszpasterskiej i wychowawczej w odrodzonym
kraju. Niniejszy artyku³ ma na celu zestawienie dzie³, jakie oblaci rozpoczêli
w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego na terenie archidiecezji poznañskiej, dziêki ¿yczliwoci kard. Edmunda Dalbora i jego nastêpcy, kard. Augusta
Hlonda. Placówki powstaj¹ce w tym czasie nale¿a³y do pierwszych fundacji tworz¹cej siê Prowincji Polskiej Misjonarzy Oblatów.

Na temat pierwszych polskich oblatów i form ich zaanga¿owania duszpasterskiego zob.
J. Pielorz OMI, Oblaci polscy. Zarys dziejów prowincji 1920-1970, Rzym 1970, s. 23-38.
1
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I. STARANIA OBLATÓW O PIERWSZE KLASZTORY W POLSCE
Choæ pierwsze klasztory oblackie w Polsce nie znalaz³y siê na terenie archidiecezji poznañskiej, warto opisaæ krótko historiê ich fundacji, gdy¿ ma ona wiele wspólnego z Wielkopolsk¹ i poznañsk¹ archidiecezj¹. Dzie³a przeniesienia
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej do Polski podjêli siê
ojcowie pracuj¹cy do tej pory w strukturach prowincji niemieckiej. O. Jan Wilhelm Kulawy do 1904 roku pos³ugiwa³ Polonii w Kanadzie. Powróciwszy z powodów zdrowotnych do Europy, zaj¹³ siê prac¹ duszpastersk¹ wród Polaków
w Niemczech2. Wraz z o. Paw³em Czakajem utworzy³ w 1905 roku ekipê misyjn¹, do której w kolejnych latach do³¹czyli ojcowie Jan Pawo³ek, Jan Nawrat,
Jan Wycisk i Franciszek Kosian. Nale¿eli do wspólnoty klasztoru w. Miko³aja
w Kapellen k. Neuss, s³u¿¹c z wielkim powodzeniem polskim robotnikom
w Nadrenii i Westfalii. Ju¿ w tym okresie bywali w Poznaniu, dla doskonalenia swej polskiej mowy (od czasów gimnazjalnych przebywali nieustannie
w rodowisku obcojêzycznym)3. Tu¿ przed wybuchem I wojny wiatowej roztaczali ambitne plany wydawania czasopisma w jêzyku polskim oraz stworzenia
formacyjnych domów zakonnych (junioratu i nowicjatu), które mog³yby przyci¹gn¹æ wiêksz¹ liczbê polskich kandydatów4.
W 1919 roku na skutek narastaj¹cych nieporozumieñ ze wspó³braæmi niemieckimi, bêd¹cych konsekwencjami wojny, kilku cz³onków ekipy misyjnej
utworzy³o typowo polsk¹ wspólnotê w Höntrop k. Bochum w Zag³êbiu Ruhry,
myl¹c jednak o definitywnych przenosinach do ojczystej ziemi. Spodziewano
siê, ¿e po odzyskaniu niepodleg³oci przez Polskê, coraz mniej ch³opców z polskich rodzin na l¹sku czy w Wielkopolsce bêdzie chcia³o wstêpowaæ do oblackiego ni¿szego seminarium duchownego w Niemczech, jak to czynili dot¹d5. Na
prze³omie 1919 i 1920 roku oo. Pawo³ek, Kosian i Kulawy udali siê do Piekar
l¹skich, by w³¹czyæ siê w g³oszenie misji, rekolekcji i kazañ okolicznociowych
w wa¿nym okresie akcji plebiscytowej. Przebywali tam oczywicie tymczasowo,
Zob. J. Pielorz, Oblaci polscy na Zachodzie Europy. Historia pracy misyjno-duszpasterskiej
Oblatów Polskich w Niemczech, we Francji, w Belgii, w Luksemburgu, w Holandii i w Wielkiej
Brytanii z okazji stulecia, 1905-2005, mps przygotowywany do druku, w zbiorach Archiwum Wy¿szego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów w Obrze [dalej ASO], s. 40.
3
O. Jan Wilhelm Kulawy by³ pierwszym Polakiem, który zg³osi³ siê do ni¿szego seminarium
duchownego Misjonarzy Oblatów w Valkenburgu (Fauquemont) w Holandii, w pobli¿u granicy
niemieckiej. Urodzony w 1872 r., kszta³ci³ siê tam w latach 1886–1892, po czym rozpocz¹³ nowicjat w St.-Gerlach, ko³o Valkenburgu. Jego ladami poszli niemal wszyscy pierwsi polscy oblaci.
Zob. J. Pielorz, Père Jean-Guillaume Kulawy, Patriarche des Oblats polonais: 1872-1941, „Vie
Oblate Life” 61 (2002), s. 324.
4
J. Pielorz, Oblaci polscy na Zachodzie Europy…, dz. cyt., s. 40.
5
O. Jan Wilhelm Kulawy do adm. generalnej w Rzymie, 28.11.1919, transkrypcja w: J. Krawczyk, ród³a, t. 1, Lublin 1969, mps w zbiorach Biblioteki WSD Misjonarzy Oblatów w Obrze,
s. 59-60.
2
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pragn¹c jednoczenie utworzenia sta³ej placówki na bezspornie polskim obszarze, najlepiej w Wielkopolsce.
Motywacj¹, jakiej nieustannie u¿ywali w oficjalnej korespondencji z ró¿nymi
polskimi instytucjami, by³o pragnienie pozyskania powo³añ do pracy z Poloni¹
w Kanadzie i w Niemczech, a tak¿e gdziekolwiek by by³o potrzeba, oraz koniecznoæ wychowania przysz³ych kandydatów w duchu umi³owania polskoci6.
We wrzeniu 1919 roku o. Pawe³ Czakaj zwróci³ siê do abpa Dalbora, przedstawiaj¹c mu te plany i zamierzenia7. Jesieni¹ tego samego roku o. Kulawy spotka³ siê z ks. prymasem osobicie w Poznaniu. Zosta³ przyjêty bardzo serdecznie
i po ojcowsku. Znaj¹c dotychczasow¹ pos³ugê polskich oblatów wród Polonii
w Kanadzie i w Niemczech, arcybiskup gnienieñsko-poznañski zaoferowa³ im
swe rekomendacje zarówno u rz¹du polskiego, jak i w komisji kolonizacyjnej.
Zaproponowa³ te¿ konkretne posiad³oci, które mog³yby byæ przeznaczone na
juniorat  ni¿sze seminarium duchowne. Znajdowa³y siê one w Mroczeniu
k. Kêpna (parafia Baranów), w archidiecezji poznañskiej8, oraz w Krotoszynie,
w archidiecezji gnienieñskiej9. W obu przypadkach chodzi³o o internaty s³u¿¹ce
niegdy niemieckim szko³om, które oczywicie straci³y racjê bytu i stawa³y siê
mo¿liwym obiektem kupna. O. Kulawy pisa³ do administracji generalnej w Rzymie zachêcaj¹c do poparcia tych projektów, a tak¿e do osobistego spotkania
6
O. Pawe³ Czakaj do Prezydenta Komisji Kolonizacyjnej w Poznaniu, 30.09.1919, transkrypcja w: J. Krawczyk, ród³a, dz. cyt. s. 58. O. Czakaj pisa³: ( ) Od lat przesz³o 20 zajmujemy siê
wychodcami naszymi w Kanadzie, a od lat 14 w Nadrenii i Westfalii. Wobec wielkich potrzeb
naszego wychodstwa koniecznie potrzeba dalszych si³ pomocniczych. Zamierzamy dlatego za³o¿yæ na polskiej ziemi zak³ad na wychowanie sobie ch³opców polskich na ksiê¿y zakonnych, którzy
by póniej zaopiekowali siê wychodcami naszymi gdziekolwiek by by³o tego potrzeba. ( ) Pierwotny zamiar za³o¿enia takowego zak³adu na l¹sku [porzucilimy] z tego powodu, ¿e l¹sk nie
jest jeszcze dosyæ narodowo usposobiony i mo¿e jeszcze ma za ma³o zrozumienia dla naszej polskiej sprawy. W takim za zak³adzie na ziemi poznañskiej, ch³opcy, których bymy po wiêkszej
czêci ze l¹ska ci¹gnêli, wród otoczenia narodowo usposobionego, jakim jest poznañskie, wnet
duchem narodowym by siê przejêli i byliby potem jako ksiê¿a na kresach l¹skich i na wychodstwie dzia³aczami w tym duchu. Zreszt¹ najwiêksza czêæ naszych wychodców pochodzi z poznañskiego ( ). Tam¿e.
7
O. P. Czakaj do L. Leynendeckera (prowincja³a niemieckiego), 9.02.1920, transkrypcja tam¿e, s. 63.
8
Dekanat Ostrzeszów-Kêpno zosta³ przy³¹czony do archidiecezji poznañskiej na mocy bulli
De salute animarum z 1821 r., od³¹czony od diecezji wroc³awskiej. Zob. J. Nowacki, Archidiecezja poznañska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznañ 1964, t. II, s. 35. Na mocy bulli Jana
Paw³a II, Totus Tuus Poloniae Populus z 25 marca 1992 r. dekanat sta³ siê czêci¹ nowo utworzonej diecezji kaliskiej.
9
Jak pisa³ ks. Nowacki: Dekanat krotoszyñski nale¿a³ od niepamiêtnych czasów do archidiecezji gnienieñskiej i dopiero 1925 drog¹ zamiany w³¹czony zosta³ do poznañskiej. J. Nowacki,
Archidiecezja poznañska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznañ 1964, t. II, s. 491. Na mocy
bulli Jana Paw³a II, Totus Tuus Poloniae Populus z 25 marca 1992 r. dekanat sta³ siê czêci¹ nowo
utworzonej diecezji kaliskiej.
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z abpem Dalborem, który akurat udawa³ siê do Rzymu, by otrzymaæ tam,
15 grudnia 1919 roku, biret kardynalski10.
W styczniu 1920 roku po konsultacjach z poznañskimi urzêdnikami, oblaci
podjêli decyzjê, aby staraæ siê o by³y internat w Krotoszynie. 14 lutego 1920 roku
o. Czakaj otrzyma³ w klasztorze w Höntrop pismo z Prezydium Urzêdu Osadniczego w Poznaniu, w którym informowano go, i¿ dom ten nie podlega wspomnianej instytucji, w zwi¹zku z czym nale¿a³o siê zwróciæ wprost do Urzêdu
Wojewódzkiego w Poznaniu11. Bez nadmiernej zw³oki, 23 lutego 1920 roku
o. Czakaj napisa³ kolejny list, tym razem do wojewody poznañskiego, Witolda
Celichowskiego. Powtórzy³ w nim wczeniejsze argumenty  o pracy oblatów
z Poloni¹, o koniecznoci kszta³cenia przysz³ych kap³anów w duchu patriotycznym, o poparciu kard. Dalbora dla planów sprowadzenia oblatów do Polski. Internat w Krotoszynie mia³ s³u¿yæ ch³opcom, którzy pragnêliby zostaæ zakonnikami. Pocz¹tkowo mieli oni uczêszczaæ do pobliskiego gimnazjum, korzystaj¹c
jednoczenie z odpowiedniej atmosfery duchowej w internacie. Oprócz kard.
Dalbora oblaci powo³ywali siê tak¿e na referencje ks. Stanis³awa £ukomskiego,
który za kilka miesiêcy mia³ zostaæ pomocniczym biskupem poznañskim12.
Zamierzeniom polskich oblatów sprzyjali tak¿e ich niemieccy prze³o¿eni. Na
radzie prowincjalnej w dniach 4-5 marca 1920 roku sugerowano, aby ewentualn¹ wspólnotê w Polsce poddaæ bezporedniej jurysdykcji administracji generalnej, by wykluczyæ jakiekolwiek porednictwo zakonnych w³adz niemieckich,
które by³o i tak utrudnione w aktualnych warunkach politycznych13. W ten sposób najwy¿si prze³o¿eni w Rzymie byli pod ka¿dym wzglêdem pozytywnie ustosunkowani do inicjatywy polskich oblatów, któr¹ dodatkowo 1 marca opisa³
w licie do superiora generalnego abpa Augustyna Dontenwillea o. Pawe³ Czakaj. Podkreli³ on, i¿ nie kieruje nimi wy³¹cznie chêæ oddzielenia siê od niemieckich czy kanadyjskich wspó³braci, z którymi wspó³praca przez lata uk³ada³a siê
„Ne serait-ce pas une occasion donnée à l’Administration Générale de conférer avec Mgr. le
Primas et trouver un règlement sur place ? Son éminence a la plus grande influence tant sur le gouvernement que sur la commission de colonisation en Pologne, de sorte que nous n’aurions pas de
difficultés pécuniaires à surmonter. (…) Mgr Dalbor a fait ses études à Rome, il parle parfaitement
le polonais et l’allemand et certainement aussi l’italien, peut-être même un peu de français”. O. Jan
Wilhelm Kulawy do adm. generalnej w Rzymie, 28.11.1919, dz. cyt., s. 59-60.
11
Pismo z 14.02.1920, transkrypcja: J. Krawczyk, ród³a, dz. cyt. s. 64.
12
O. P. Czakaj do Witolda Celichowskiego, 23.02.1920, transkrypcja tam¿e, s. 67. Sprawê tê
przed³o¿ylimy we wrzeniu zesz³ego roku Jego Em. Ks. Kard. Dalborowi, który nader ¿yczliwie
przyj¹³ nasz¹ probê daj¹c nam zarazem polecenie do Urzêdu Osadniczego dzielnicy poznañskiej,
celem uzyskania odpowiedniego gmachu na umieszczenie zak³adu. ( ) X. £ukomski znaj¹cy nasz
projekt i p. dr Piechocki, z którym przez kilkanacie lat dzia³alimy na terenie westfalskim JW Panu
chêtnie bêd¹ s³u¿yæ wszelkimi referencjami ( ).
13
Zob. Wypis z protoko³u posiedzenia Rady Prowincjalnej niemieckiej prowincji, transkrypcja tam¿e, s. 69.
10
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pomylnie i by³a owocna. Motywacja by³a wy¿szej natury: Myl¹c o dewizie naszego Czcigodnego Ojca Za³o¿yciela: Nihil linquendum inausum ut proferatur
imperium Christi, omielamy siê stwierdziæ, ¿e nadszed³ czas, w którym nale¿a³oby pomyleæ o rozszerzeniu naszego drogiego Zgromadzenia tak¿e na Polskê14.
W ci¹gu marca i kwietnia trwa³y konsultacje prze³o¿onych, zmierzaj¹ce do podjêcia odpowiedniej decyzji w sprawie polskich oblatów. Poniewa¿ by³y jak najbardziej pozytywne, zaczêto praktycznie przygotowywaæ miejsce na przysz³y
klasztor, w Krotoszynie. 16 kwietnia 1920 roku oblaci podpisali akt dzier¿awy
poniemieckiego internatu, z dat¹ objêcia wyznaczon¹ na 1 lipca  do tego czasu
mia³y siê wyprowadziæ zeñ dwie zajmuj¹ce go rodziny15.
Niestety, jak siê szybko okaza³o, sytuacja zaistnia³a wraz z objêciem domu
w Krotoszynie mia³a byæ tymczasowa. 2 czerwca 1920 roku o. Jan Wilhelm
Kulawy skierowa³ kolejne pismo do urzêdu osadniczego w Poznaniu. Powo³uj¹c
siê na polecenie kard. Hlonda oraz referencje innych osobistoci16, prosi³ ponownie o pomoc w wyszukaniu odpowiedniego obiektu z przeznaczeniem na ni¿sze
seminarium duchowne. Jak siê bowiem okaza³o krotoszyñski internat zosta³ wykupiony przez prywatnego w³aciciela i oblaci byli zmuszeni jedynie go dzier¿awiæ. Taka sytuacja  z natury tymczasowa  nie pozwala³a na powa¿ne inwestycje w celu przystosowania internatu do potrzeb klasztornych. O. Kulawy
sugerowa³ wiêc gotowoæ nabycia przez oblatów innych posiad³oci w Szamotu³ach lub Rydzynie (obie na terenie archidiecezji poznañskiej). W tym czasie
o. Czakaj znajdowa³ siê w Poznaniu i osobicie nawiedza³ urzêdy osadnicze, staraj¹c siê o uzyskanie konkretnych informacji co do mo¿liwoci zakupienia budynków we wspomnianych miejscowociach. Chodzi³o dok³adnie o zamek Su³kowskich w Rydzynie albo o Kriegewaisenhaus w Szamotu³ach. Problemy
narasta³y, gdy¿ lokalne w³adze mia³y ju¿ swoje plany dla tych obiektów, a drugi
z nich, jako dawna w³asnoæ niemiecka, podlega³ jeszcze procesowi likwidacji,
czyli wyp³acenia stronie niemieckiej odpowiednich odszkodowañ17.
Administracja generalna w Rzymie ze swej strony podjê³a ostateczn¹ decyzjê. 6 czerwca o. Pawe³ Czakaj zosta³ mianowany superiorem pierwszej wspólnoty oblackiej w Polsce. Jego asystentami zostali o. J. W. Kulawy oraz o. Jan
Nawrat. Ich bezporednim prze³o¿onym mia³ byæ superior generalny, do którego
O. P. Czakaj do O. Augustyna Dontenwillea, 1.03.1920, transkrypcja tam¿e, s. 70.
O. P. Czakaj do J.W. Kulawego, 23.04.1920, transkrypcja tam¿e, s. 83.
16
Od kilku miesiêcy mamy siedzibê w samych Piekarach pod Bytomiem, gdzie dla p¹tników
schodz¹cych siê dziesi¹tkami tysiêcy ze wszystkich stron Górnego l¹ska na miejsce cudowne,
miewamy kazania i obchody uroczyste, dzia³aj¹ce zarazem na wiarê, jêzyk i narodowoæ polsk¹.
Referencjami naszej dzia³alnoci wród narodu naszego mog¹ s³u¿yæ: Komisja Plebiscytowa z p.
Korfantym na czele, pp. Dr. Bajoñski i Dr Piechocki i sam ks. Kardyna³ w Poznaniu. J.W. Kulawy
do Prezydenta Urzêdu Osadniczego w Poznaniu, 2.06.1919, J. Krawczyk, ród³a, dz. cyt. s. 96.
17
O. P. Czakaj do J.W. Kulawego, 3.06.1920, tam¿e, s. 97.
14
15
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mieli siê zwracaæ we wszelkich sprawach, które w normalnych warunkach wymaga³yby interwencji prowincja³a. Podkrelono jednoczenie, ¿e oblaci w Polsce maj¹ siê czuæ odpowiedzialni za jakoæ ¿ycia zakonnego i wiernoæ regule,
tak jakby stanowili ju¿ pe³noprawn¹ prowincjê Zgromadzenia18. Zatem data
6 czerwca 1920 roku wyznacza pocz¹tek kszta³towania siê struktur zakonnych
Misjonarzy Oblatów w Polsce. Wspólnota w Krotoszynie zosta³a poddana bezporedniej jurysdykcji administracji generalnej i przesta³a byæ tym samym czêci¹ prowincji niemieckiej. 1 lipca 1920 roku oficjalnie zamkniêto wspólnotê
w Höntrop i przeniesiono j¹ do Krotoszyna. Prowincja niemiecka podarowa³a
polskim oblatom ca³oæ umeblowania ich ostatniego domu w Niemczech. 15
wrzenia 1920 roku pierwszych 29 uczniów rozpoczê³o rok szkolny w krotoszyñskim junioracie19.
Poszukiwania bardziej odpowiedniego obiektu dla tego rodzaju instytucji
nadal trwa³y. 10 sierpnia 1920 roku zwrócono uwagê o. Czakaja na maj¹tek
w Ostrzeszowie20, „3 km od stacji kolejowej (…), budynki masywne, murowane”21. Oblaci podjêli w tej sprawie rozmowy z kard. Dalborem. Ks. prymas zaproponowa³ jednak w zamian opuszczony klasztor karmelitów trzewiczkowych
w Markowicach (archidiecezja gnienieñska). Oblaci przystali na tê propozycjê
i 14 maja 1921 roku uzyskali aprobatê rady generalnej w Rzymie dla otwarcia
drugiej wspólnoty w Polsce. Klasztor – przeznaczony na nowicjat – oraz parafia
zosta³y uroczycie objête przez oblatów 24 lipca 1921 roku22. W tym samym roku
si³y personalne rodz¹cej siê prowincji zakonnej wzmocnili polscy oblaci pracuO. Simon Scharsch (asystent generalny) do P. Czakaja, 6.06.1920, tam¿e, s. 99.
Wspólnotê stanowili ojcowie: superior Pawe³ Czakaj, Franciszek Kosian, Jan Nawrat, a tak¿e
Jan Kulawy i Jan Pawo³ek, nadal pracuj¹cy w Piekarach l¹skich. Nale¿eli do niej ponadto bracia
zakonni, którzy przeszli z prowincji niemieckiej: Antoni Adamski, Jakub Ciesielski, Jan Schreder.
Zob. J. Krawczyk, Personel 1920-1970. Czêæ druga, Lublin 1970, mps. w Bibliotece WSD Misjonarzy Oblatów w Obrze, R. 1920. Opónienie rozpoczêcia roku szkolnego zwi¹zane by³o
z pracami w domu. Informowano o tym odpowiednie w³adze szkolne: Zgromadzenie OO. Oblatów Maryi Niepokalanej zamierza otworzyæ w Krotoszynie zak³ad gimnazjalny, celem wychowania sobie ch³opców na ksiê¿y i misjonarzy. W tym roku przyjmujemy tylko ch³opców do pierwszej
klasy szko³y. Stopniowo jednak zak³ad ma byæ rozbudowany do rozmiarów gimnazjów tutejszych.
Poniewa¿ na przyjêcie ch³opców jeszcze nie wszystko jest przygotowane, rozpoczynamy rok szkolny dnia 15 wrzenia. O. Jan Nawrat do Komisji dla Spraw Wyznaniowych i Szkolnych w Poznaniu, 20.08.1920. Tam¿e, s. 106.
20
Ostrzeszów znajdowa³ siê w granicach archidiecezji poznañskiej od og³oszenia bulli De
salute animarum w 1821 r. Wczeniej dekanat ostrzeszowski nale¿a³ do diecezji wroc³awskiej. Zob.
J. Nowacki, dz. cyt., s. 496.
21
F. Kowalski do O. P. Czakaja, 10.08.1920, tam¿e, s. 105.
22
15 sierpnia 1921 r. szeciu nowicjuszy rozpoczê³o nowicjat, kanonicznie erygowany dopiero 21 lutego 1922 r. Zob. J. Krawczyk, Personel…, dz. cyt., R. 1921. Umowê miêdzy kuri¹ gnienieñsk¹ i Zgromadzeniem Oblatów w sprawie kocio³a i klasztoru podpisano 14 kwietnia i 18 maja
1921 r. Zob. J. Krawczyk, ród³a, dz. cyt. s. 133. O przejêciu klasztoru: O. P. Czakaj do O. J.W.
Kulawego, 27.07.1921, tam¿e, s. 155.
18
19
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j¹cy dot¹d w Kanadzie: oo. Stanis³aw Baderski, Pawe³ Kulawy, Teofil Nandzik
oraz dwaj bracia zakonni z Niemiec: Anastazy Kwiczor i Ludwik Ryba. Dodatkowo w 1922 roku z Kanady do Polski przyby³ o. Franciszek Kowalski. To on
w³anie zosta³ wikariuszem prowincjalnym utworzonego 22 lutego 1922 roku
Wikariatu Polskiego Misjonarzy Oblatów23. Tê decyzjê administracji generalnej
uzasadnia³ bardzo szybki rozwój personalny oblatów w Polsce i du¿a liczba powo³añ. Dom w Krotoszynie szybko okaza³ siê za ma³y  móg³ pomieciæ najwy¿ej 45 ch³opców, a kandydatów do ni¿szego seminarium zg³asza³o siê z ca³ej
Polski znacznie wiêcej. Juniorat przeniesiono wiêc do nabytego 23 lutego 1922
roku obszerniejszego domu w Lubliñcu, w diecezji wroc³awskiej. We wrzeniu
1922 roku oblaci ca³kowicie opucili Krotoszyn, przekazuj¹c dom w³acicielowi. W tym momencie Wikariat Polski Misjonarzy Oblatów tworzy³y dwa klasztory: nowicjat i parafia w Markowicach w archidiecezji gnienieñskiej oraz juniorat w Lubliñcu w diecezji wroc³awskiej. Trzeci klasztor mia³ zostaæ
zorganizowany w Chumiêtkach k. Krobi, co oznacza³o tym razem trwa³e osiedlenie siê oblatów w archidiecezji poznañskiej24.
II. PIERWSZA TRWA£A FUNDACJA
W ARCHIDIECEZJI POZNAÑSKIEJ  KROBIA
W trakcie poszukiwañ kolejnego obiektu na klasztor, który zapewni³by lepsze warunki od ciasnego i dzier¿awionego internatu w Krotoszynie, pojawia³o siê
wiele propozycji. Oblaci rozwa¿ali m.in. mo¿liwoæ osiedlenia siê w Bojanowie25. Ci¹gle jednak pojawia³y siê nowe problemy: Objecha³em wraz z O. Asystentem kilka obiektów nadaj¹cych siê na nasze cele, lecz przy ka¿dym znalaz³
siê jakowy sêk: jeden by³ zbyt drogi, drugi za ma³y, trzeci za wilgotny, czwarty
pod innym wzglêdem niezdrowy, pi¹ty w nieodpowiednim po³o¿eniu itd. Ju¿ci
najlepszych rzeczy nikt nie sprzeda, ka¿dy trzyma, co ma, zw³aszcza ¿e u nas tak
okropna bieda o pomieszkanie. Najwiêkszym co prawda hamulcem jest brak ka23
Abp Augustin Dontenwill OMI, Aux Pères & Frères Oblats des Maisons de Krotoszyn
& Markowice, Archiwum Generalne Misjonarzy Oblatów w Rzymie (dalej AGR), Polonia, Circulares Adm. Generalis 1922-(1922-1966).
24
Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e archidiecezja poznañska nie by³a jedynym obszarem dzia³alnoci oblatów w Polsce po 1922 r. Poza jej granicami znajdowa³y siê oczywicie klasztory w Markowicach i Lubliñcu, odpowiednio od 1921 i 1922 r. Do wa¿niejszych fundacji poza archidiecezj¹
poznañsk¹ w póniejszym okresie zaliczyæ trzeba sanktuarium Matki Bo¿ej w Kodniu (przekazane
oblatom w 1927 r.), klasztor na wiêtym Krzy¿u (1936 r.), dom misyjny w Katowicach (1937 r.)
oraz szereg mniejszych placówek misyjnych na Kresach Wschodnich. Pos³uga rekolekcyjna i misyjna oblatów obejmowa³a niemal ca³y kraj. Zob. J. Pielorz, Oblaci polscy…, dz. cyt., s. 57-70.
25
O. J.W. Kulawy do O. Maksymiliana Kassiepe (asystenta generalnego), 16.08.1921, J. Krawczyk, ród³a, dz. cyt., s. 159.
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pita³u. Gdybymy dysponowali jak¹ wiêksz¹ sum¹, toby nawet i dzi mo¿na co
zrobiæ. Niestety czym d³u¿ej zwlekamy, tym ceny bardziej w górê id¹26.
W tej sytuacji ratunkiem okaza³a siê propozycja delegacji miasta Krobi, która w marcu 1922 r. z³o¿y³a wizytê oblatom w Krotoszynie. Radni miejscy zaoferowali przejêcie maj¹tku po Ottonie Müllerze w Chumiêtkach pod Krobi¹. O. Jan
Wilhelm Kulawy, prze³o¿ony klasztoru w Krotoszynie, obieca³ zatroszczyæ siê
o uzyskanie odpowiednich pozwoleñ w³adz kocielnych27. 17 marca skierowa³
list do asystenta generalnego, o. M. Kassiepe. Opisuj¹c atrakcyjn¹ propozycjê
podkreli³, ¿e Krobia jest miejscem letniej rezydencji ks. kard. Dalbora. W tamtejszym pa³acu arcybiskupim spêdza on ka¿dego roku nawet do dwóch letnich
miesiêcy. O. Kulawy podejrzewa³, ¿e sam arcybiskup zasugerowa³ radzie miejskiej zaproponowanie oblatom rzeczonego obiektu. Nie by³ tego jednak pewien28.
Superior wspólnoty krotoszyñskiej szybko skontaktowa³ siê z ks. bpem £ukomskim, by potwierdziæ zainteresowanie oblatów Krobi¹, a 20 marca otrzyma³
pozytywn¹ odpowied kard. Dalbora: godzê siê na to, aby OO. Oblaci powy¿sz¹
darowiznê przyjêli, by tam urz¹dziæ czy scholastykat czy nowicjat i dom misyjny29. Ostateczn¹ decyzjê podjêto na pierwszej kapitule prowincjalnej oblatów
w Polsce, zwo³anej do Krotoszyna na 21 marca 1922 roku. By³o to szczególne
spotkanie, gdy¿ odczytano na nim dekret administracji generalnej powo³uj¹cy do
istnienia Polski Wikariat. Zgromadzeni ojcowie wyrazili radoæ, ¿e struktury
polskich oblatów krzep³y, z Kanady przyby³ ju¿ nowo mianowany wikariusz prowincjalny, o. Kowalski, a oferta radnych miejskich Krobi, przejêcia atrakcyjnej
posiad³oci, z jedynym warunkiem zagospodarowania jej na zakonny zak³ad naukowy i dom misyjny, by³a dla nich kolejnym znakiem b³ogos³awieñstwa Opatrznoci30.
Oblaci postanowili utworzyæ w Krobi scholastykat dla swych pierwszych
piêciu kleryków, którzy odbywali w³anie nowicjat w Markowicach. Superiorem
i ekonomem scholastykatu mia³ byæ o. F. Kowalski, profesorem filozofii o. Franciszek Kosian, a oo. Pawe³ Kulawy i Jan Pawo³ek mieli nale¿eæ do wspólnoty
O. J.W. Kulawy do O. Franciszka Kowalskiego, 25.08.1921, tam¿e, s. 164.
Zob. Archiwum Prowincjalne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Poznañ (dalej APP),
Krobia, Codex historicus, b. sygn., [wk³adka].
28
„Nicht ohne Wichtigkeit ist zu bemerken, dass das Städtchen Krobia, etwa 3000 Seelen, die
Sommerresidenz und zugleich Pfarrgemeinde Sr. Eminenz, des Hoch-wsten Herrn Kardinal-Erzbischofs ist. Dort hat unser Kardinal-Primas einen eigenen Palast, in welchem er jeden Sommer 6-8
Wochen wohnt”. O. J.W. Kulawy do O. M. Kassiepe, 17.03.1922, J. Krawczyk, ród³a, dz. cyt.
s. 209.
29
Abp Edmund kard. Dalbor do O. J.W. Kulawego, 20.03.1922, w: APP, Krobia, Codex historicus, dz. cyt., [wk³adka].
30
Wyci¹g z protoko³ów rady prowincjalnej polskiej prowincji O.M.N., w: J. Krawczyk OMI,
ród³a, t. 2, Lublin 1969, mps w zbiorach Biblioteki WSD w Obrze, s. 36 [kapitu³a prowincjalna
21 III 1922 w Krotoszynie].
26

27
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domu w Krobi jako misjonarze g³osz¹cy rekolekcje i misje parafialne. 11 kwietnia zawarto umowê z w³adzami miasta, zmodyfikowan¹ nastêpnie 19 sierpnia,
po interwencji administracji generalnej oblatów w Rzymie. Chodzi³o o to, by
zapis umowy, zobowi¹zuj¹cy oblatów do zorganizowania i utrzymania w darowanych budynkach szko³y teologicznej, nie grozi³ konsekwencjami prawnymi,
gdyby w przysz³oci okaza³o siê niezbêdne przeniesienie scholastykatu do innego miejsca. Rada miejska zgodzi³a siê przeformu³owaæ ów fragment umowy, który odt¹d brzmia³: […] z zastrze¿eniem, ¿e Ojcowie Oblaci zobowi¹zuj¹ siê utworzyæ szko³ê teologiczn¹, o ile to OO. Oblatom bêdzie mo¿liwem31. Uzgodniono
tak¿e, ¿e oprócz budynków oblaci obejm¹ ca³¹ ziemiê nale¿¹c¹ do maj¹tku, któr¹ pierwotnie mieli jedynie dzier¿awiæ. Przejêcie ziemi mia³o dokonaæ siê za
ekwiwalentem gotówkowym32.
Pertraktacje co do przysz³oci domu zakonnego w Krobi zakoñczono wiêc
na poziome relacji z w³adzami miasta latem 1922 roku. Trwa³y natomiast jeszcze dyskusje z prze³o¿onymi zakonnymi, co do przeznaczenia nowego klasztoru
polskich oblatów. Ci ostatni mieli wiele energii i rozmachu, czasem ma³o licz¹c
siê z w³asnymi skromnymi mo¿liwociami personalnymi. Podstawowym problemem by³ brak wystarczaj¹cej liczby odpowiednio przygotowanych wyk³adowców i nauczycieli do pracy w junioracie i ewentualnym scholastykacie w Krobi.
Postanowiono tej sytuacji zaradziæ, prosz¹c o przys³anie do kraju polskich kleryków studiuj¹cych do tej pory teologiê w niemieckim scholastykacie w Hünfeldzie k. Fuldy. Mieli trafiæ do junioratu w Lubliñcu, by do po³udnia pomagaæ
w kszta³ceniu juniorów, a po po³udniu uczêszczaæ na wyk³ady teologiczne, które
zlecono miejscowym ojcom. W Krobi mia³ powstaæ na razie scholastykat tylko
dla ni¿szych kursów filozofii33. Poproszono tak¿e prowincjê niemieck¹ o wypo¿yczenie kilku ojców, którzy mogliby pomóc w nauczaniu teologii i jednoczenie uczyæ siê jêzyka polskiego, ci¹gle przydatnego w duszpasterstwie imigrantów w Niemczech34.
Reakcja prze³o¿onych niemieckich oraz administracji generalnej by³a mniej
entuzjastyczna. Odrzucano pomys³ anga¿owania kleryków do pracy w junioracie i sugerowano, by wszystkich polskich alumnów kszta³ciæ jeszcze za granic¹,
dopóki oblatów w Polsce nie bêdzie staæ na zorganizowanie w³asnymi si³ami
31
APP, Krobia, Codex historicus, dz. cyt., [wk³adka]. Por. APP, Domy Prowincji/Krobia:
1. Akta domu; 2. Historia domu, b. sygn.
32
Uchwa³a Rady Miejskiej w Krobi, 19.08.1922, J. Krawczyk, ród³a, dz. cyt. s. 222. Ostatnie formalnoci zwi¹zane z regulacj¹ praw w³asnoci terenu i zabudowañ oblackich w Krobi dope³niono 15 czerwca 1938 r. Zob. Repertorium numer 338 na rok 1938, APP, Domy Prowincji/Krobia:
1. Akta domu; 2. Historia domu, b. sygn.
33
APP, Krobia, Codex historicus, dz. cyt., [wk³adka].
34
O. F. Kowalski do O. Leonarda Leyendeckera (prowincja³a niemieckiego), 31.03.1922,
J. Krawczyk, ród³a, dz. cyt., s. 212.
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odpowiedniej grupy wyk³adowców35. Co najwy¿ej pozwalano, aby niektórzy klerycy na rok lub dwa przerwali studia i s³u¿yli pomoc¹ w junioracie. To oczywicie stawia³o oblatów w Polsce w doæ trudnym po³o¿eniu, dlatego byli zdecydowani nadal negocjowaæ. Brak jest dokumentacji owych negocjacji, musia³y siê
jednak zakoñczyæ pozytywnie, gdy¿ rok 1923 ujrzy spe³nienie wszystkich oblackich postulatów, o czym bêdzie mowa ni¿ej.
Na razie, oczekuj¹c na dalszy bieg wypadków, w maju 1922 roku rozpoczêto adaptacjê obiektu w Chumiêtkach k. Krobi dla potrzeb klasztornych. Podjêto
siê niezbêdnych remontów i dokonano przebudowy czêci dawnego pa³acu.
14 wrzenia oblaci dokonali formalnego zamkniêcia wspólnoty w Krotoszynie
i przeniesienia jej do Krobi. Tymczasowo zamieszkali w letniej rezydencji kard.
Dalbora, czekaj¹c na ukoñczenie prac remontowych. 5 padziernika 1922 roku
zakoñczy³ sw¹ wizytacjê w Polsce asystent generalny, o. M. Kassiepe. Wyrazi³
zadowolenie z postêpów m³odego wikariatu, ale sprawa otwarcia scholastykatu
w Krobi jeszcze w 1922 roku definitywnie upad³a. 27 lutego 1923 roku wspólnota zakonna w Krobi zosta³a erygowana kanonicznie, a odnowione zabudowania powiêci³ 26 lipca 1923 roku osobicie superior generalny Misjonarzy Oblatów, abp Augustin Dontenwill. W sierpniu definitywnie opuszczono rezydencjê
arcybiskupi¹, by zamieszkaæ we w³asnym klasztorze36.
W tym okresie pierwsza grupa kleryków, która w 1922 roku ukoñczy³a nowicjat w Markowicach, odbywa³a swoje studia seminaryjne w oblackim scholastykacie w Liège (Józef Cebula, Julian Górecki, Pawe³ Grzesiak, Feliks Adamski). Wbrew pocz¹tkowym sprzeciwom administracja generalna ostatecznie
odpowiedzia³a pozytywnie na proby o utworzenie scholastykatu w Polsce oraz
zaanga¿owanie kleryków do kszta³cenia juniorów w Lubliñcu. W charakterze
alumnów i nauczycieli przebywali tam ju¿ od 1922 roku. Jan Cyrys, Jan Hadryan,
Kazimierz Józefowicz, studiuj¹cy dot¹d w Hünfeldzie, oraz Wilhelm Rybak,
przyby³y z Kanady37. W 1923 roku w Liège pozostali ju¿ tylko F. Adamski i P. Grzesiak, do wspólnoty w Lubliñcu do³¹czyli J. Cebula i J. Górecki, natomiast czterech kleryków rozpoczê³o pierwszy rok formacyjny w scholastykacie w Krobi.
Byli to, tu¿ po nowicjacie w Markowicach: Stefan migielski i Stefan Mañka
35
O. L. Leyendecker do o. F. Kowalskiego, tam¿e, s. 213; o. M. Kassiepe do o. F. Kowalskiego, 3.04.1922, w: APP, Krobia, Codex historicus, dz. cyt., [wk³adka]. Polscy oblaci ³atwo nie zrezygnowali ze swych planów. Na drugiej kapitule prowincjalnej w dniach 6-8 czerwca 1922 r.
w Krotoszynie zdecydowano siê ¿¹daæ w Rzymie kanonicznego erygowania domu w Krobi oraz
przeznaczenia go na scholastykat. Uznano, ¿e bêdzie o wiele ³atwiej wykszta³ciæ kleryków nawet
w trudnych warunkach w Polsce, ni¿ wysy³aæ ich za granicê. Wyci¹g z protoko³ów rady prowincjalnej polskiej prowincji O.M.N., w: J. Krawczyk OMI, ród³a, t. 2, dz. cyt., s. 37 [kapitu³a prowincjalna 6-8 VI 1922 w Krotoszynie].
36
APP, Domy Prowincji/Krobia: 2. Historia domu, b. sygn.
37
J. Krawczyk, Personel…, dz. cyt., R. 1922.
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(1 filozofia), przyby³y z Rzymu Bronis³aw Wilkowski (1 teologia) oraz Florian
Waniorek przyby³y z Hünfeldu38. W tym samym roku zosta³ skierowany do tak
powsta³ego wy¿szego seminarium duchownego niemiecki oblat, o. Wilhelm Carduck, dawny profesor filozofii. Mia³ s³u¿yæ pomoc¹ w kszta³ceniu kleryków39.
W 1924 roku do Krobi przybyli P. Grzesiak i F. Adamski z Liège. Po odejciu
F. Waniorka, tamtejsza wspólnota kleryków liczy³a wówczas jedynie piêciu alumnów, dalszych piêciu kszta³ci³o siê i zarazem pracowa³o w Lubliñcu.
Dziesiêciu kleryków cztery lata po utworzeniu pierwszego klasztoru w Polsce
 by³ to wynik obiecuj¹cy dalsz¹ pomyln¹ przysz³oæ. Tym bardziej, ¿e w o wiele
szybszym tempie ros³a liczba juniorów kszta³conych w ni¿szym seminarium duchownym, sporód których coraz wiêcej m³odych ludzi decydowa³o siê wstêpowaæ do nowicjatu. Przyrost liczby kleryków by³ naturalnie wolniejszy i w pierwszych latach funkcjonowania dom zakonny w Krobi by³ po prostu za du¿y na
scholastykat. Dlatego ju¿ w 1924 roku zdecydowano siê wykorzystaæ go czêciowo tak¿e na dodatkowy juniorat, umieszczaj¹c jedn¹ klasê gimnazjaln¹, by w ten
sposób odci¹¿yæ przepe³niony Lubliniec40.
Do roku 1939 dom w Krobi bêdzie s³u¿y³ w dwojakim podstawowym celu 
jako juniorat dla wybranych klas gimnazjalnych i scholastykat dla kleryckich
kursów filozofii. W 1926 roku znajdzie w nim ponadto miejsce redakcja czasopisma misyjnego „Oblat Niepokalanej”41. We wrzeniu 1939 roku czêæ wspólnoty uleg³a rozproszeniu. Pozosta³ych na miejscu ojców i braci internowali
Niemcy 15 grudnia 1939 roku, a klasztor przeznaczyli z czasem na niemiecki
dom wychowawczy dla dziewcz¹t42.
Choæ po³o¿enie domu nie by³o zbyt korzystne i oblaci gotowi byli pocz¹tkowo go sprzedaæ, jeli pojawi³aby siê mo¿liwoæ nabycia lepiej usytuowanego klasztoru, pozosta³ on w strukturach prowincji a¿ do konfiskaty 3 lipca 1952 roku przez
komunistyczny aparat w³adzy PRL43. Utworzono tam dom opieki spo³ecznej, przy
którym pozosta³ jedynie oblat jako kapelan. 11 marca 1998 roku rada prowincjalna
podjê³a decyzjê o zamkniêciu faktycznie ju¿ nie istniej¹cego domu w Chumiêtkach. Decyzjê potwierdzi³ superior generalny 17 kwietnia 1998 roku44.
Tam¿e, R. 1923.
O. A. Dontenwill do W. Carducka, 3.06.1923 [skierowanie do Polski], J. Krawczyk, ród³a,
dz. cyt., s. 232.
40
APP, Krobia, Codex historicus, dz. cyt., s. 76.
41
Zob. O. F. Kowalski do abpa A. Dontenwillea, 30.03.1925, J. Krawczyk, ród³a, dz. cyt.,
s. 269. Czasopismo planowano wydawaæ ju¿ w 1921 r. Zob. O. J.W. Kulawy do F. Kowalskiego,
29.08.1921, tam¿e, s. 167.
42
APP, Krobia, Codex historicus, dz. cyt., s. 208-209.
43
O. P. Latusek do abpa Juliusza Paetza, 23.03.1998, APP, Domy Prowincji/Krobia: Historia
polskiej prowincji, b. sygn.
44
O. P. Latusek do o. Marcello Zago (superiora generalnego), 23.03.1998; Ks. Antoni Wa¿biñski do o. P. Latuska, 30.03.1998; o. Laurent Roy do o. P. Latuska, 17.04.1998, tam¿e.
38
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III. KOLEJNE KLASZTORY: SZAMOTU£Y I OBRA
Problemy lokalowe junioratu w Lubliñcu sta³y siê genez¹ kolejnych starañ
o nowe fundacje w archidiecezji poznañskiej. 21 i 22 lipca w Markowicach obradowa³a X kapitu³a prowincjalna oblatów w Polsce. Pojawi³a siê wówczas kwestia nabycia posiad³oci w Szamotu³ach, do której mo¿na by przenieæ juniorat45.
Okaza³o siê to tañsze, ni¿ powiêkszanie domu lublinieckiego, który stawa³ siê dla
wielkiej liczby juniorów za ciasny. W grê wchodzi³ poniemiecki zak³ad dla sierot wojennych, nadal wykorzystywany jako sierociniec. Oblaci postarali siê
o kupno budynków u prawowitego w³aciciela w Berlinie. Bp £ukomski pocz¹tkowo nie zg³asza³ sprzeciwu wobec przejêcia domu przez oblatów. Z czasem jednak okaza³o siê, ¿e Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, odpowiedzialne za sierociniec, tak¿e pragnê³y przej¹æ na w³asnoæ ca³y obiekt, by móc kontynuowaæ
pracê w sierociñcu. Po stronie sióstr opowiedzia³ siê kard. Dalbor, wytykaj¹c
polskim oblatom nadmierny popiech w nabywaniu praw do budynków, z których korzysta³o ju¿ inne zgromadzenie zakonne. Napisa³ w tej sprawie nawet do
superiora generalnego oblatów w Rzymie, szczegó³owo nawietlaj¹c zaistnia³e
wydarzenia46.
Oblaci zgodzili siê na odsprzedanie szamotulskiego sierociñca siostrom
i poprosili jedynie o wskazanie innego obiektu, wystarczaj¹cego dla odci¹¿enia
junioratu w Lubliñcu, w którym sytuacja stawa³a siê krytyczna. Bp £ukomski
wskaza³ wówczas na 2 klasztory nale¿¹ce do archidiecezji: we Wronkach
i Obrze. W protokole kolejnej rady prowincjalnej z 21 i 22 lipca 1924 roku zapisano, i¿ prowincja³ Kowalski wraz z o. Nandzikiem odwiedzili Obrê i uznali, ¿e
by³oby to odpowiednie miejsce raczej na scholastykat ni¿ na juniorat, ale
i w tym razie trzeba by go póniej powiêkszyæ47. Oblaci próbowali w tej sytuacji raz jeszcze powróciæ do negocjacji w sprawie Szamotu³48. Jak siê póniej okaza³o, we wrzeniu 1924 roku klasztor we Wronkach objêli oo. franciszkanie,
dawni w³aciciele, a sprawa prawa w³asnoci do klasztoru w Obrze nie by³a do
koñca jasna. Po tym, jak o klasztor w Markowicach zaczêli nagle upominaæ siê
karmelici, oblaccy prze³o¿eni woleli byæ ostro¿ni z przejmowaniem tak dawnych
Wyci¹g z protoko³ów rady prowincjalnej polskiej prowincji O.M.N., w: J. Krawczyk OMI,
ród³a, t. 2, dz. cyt., s. 43-44 [kapitu³a prowincjalna 21-22 VII 1924 w Markowicach]. Kwestii
nabycia domu w Szamotu³ach powiêci³em fragment artyku³u Obra i obrzañscy cystersi w pracy
naukowej o. Ignacego Pluszczyka OMI (1913-1993), w druku. Powrócenie do omówionych tam
kwestii w niniejszym artykule jest wskazane z uwagi na kompletnoæ danych o planowanych i zrealizowanych fundacjach Misjonarzy Oblatów w archidiecezji poznañskiej. Dodatkowe szczegó³y
zob. APP, Poznañ, Codex historicus, b. sygn., s. 1 nn.
46
Kard. Hlond do Abpa A. Dontenwille’a, 16.01.1925, J. Krawczyk, ród³a, dz. cyt., s. 260.
47
Wyci¹g z protoko³ów rady prowincjalnej polskiej prowincji O.M.N., w: J. Krawczyk OMI,
ród³a, t. 2, dz. cyt., s. 44 [kapitu³a prowincjalna 21-22 VII 1924 w Markowicach].
48
Sta³o siê to powodem interwencji ks. prymasa u superiora generalnego oblatów w Rzymie.
45
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posiad³oci. Jednoczenie ca³y czas deklarowali chêæ ugody w sprawie Szamotu³49. Idea³em by³o zatrzymanie zarówno zak³adu szamotulskiego, jak i objêcie
parafii i klasztoru w Obrze50. Dyskutowano o tym jeszcze na prze³omie 1924
i 1925 roku51.
Pozostanie w Szamotu³ach okaza³o siê niemo¿liwe, a oblaci nie chcieli straciæ ca³kowicie ³aski u W³adzy Duchownej52. Choæ formalnoci jeszcze trwa³y,
w pocz¹tkach 1925 roku zaczêli siê ju¿ zdecydowanie koncentrowaæ na pocysterskim klasztorze w Obrze. 22 lutego 1925 roku o. F. Kowalski pisa³ do superiora generalnego omawiaj¹c potencjaln¹ now¹ fundacjê53. Pocysterskie opactwo
w Obrze oceni³ kilkakrotnie wy¿ej, ni¿ pokarmelitañski klasztor w Markowicach,
który oblaci objêli w bardzo z³ym stanie. W Obrze budynki nie by³y a¿ tak zniszczone. Przeciwnie  utrzymane by³y dobrze i do niedawna s³u¿y³y ksiê¿om emerytom poznañskiej archidiecezji. Miejsca by³o wiêcej, ni¿ w Markowicach, nawet dla 60 kleryków lub juniorów. O. Kowalski zachwala³ dodatkowo pozosta³e
zabudowania i ca³y teren  dom opata, stajnie, park. Trzeba by³o jedynie dope³niæ formalnoci z zakonem cystersów, by kwestia w³asnoci opactwa nie stanê³a
na przeszkodzie ewentualnej decyzji objêcia go przez oblatów. Superior generalny musia³ byæ poinformowany ponadto, ¿e w przypadku pozytywnej decyzji
w sprawie Obry, w grê wchodzi³o tak¿e przyjêcie duszpasterstwa parafialnego.
By³a to pewna niedogodnoæ, choæ z drugiej strony mo¿na by³o przewidzieæ
i korzyæ dla ewentualnego scholastykatu  klerycy mieliby blisk¹ okazjê do doskonalenia umiejêtnoci kaznodziejskich i duszpasterskich. Nawi¹zuj¹c w podtekcie do nadmiernie skomplikowanej kwestii Szamotu³, o. Kowalski konkludowa³: Uwa¿am, ¿e akceptuj¹c Obrê  klasztor i parafiê  nie tylko odzyskamy
¿yczliwoæ Jego Eminencji, jeli j¹ utracilimy, ale zapewnimy sobie jego
wdziêcznoæ54.
49

s. 265.

O. F. Kowalski do do Abpa A. Dontenwillea, 16.02.1925, J. Krawczyk, ród³a, dz. cyt.,

Klasztor w Obrze wraz z parafi¹ objêlibymy (prócz Szamotu³) pod warunkiem, ¿e W³adza Duchowna wprzód uzyska zrzeczenie siê zakonu Cystersów z tego klasztoru. Urz¹dzilibymy
tam scholastykat. I o tej kwestii polecono o. Prowincja³owi mówiæ z Jego Eminencj¹. Wyci¹g
z protoko³ów rady prowincjalnej polskiej prowincji O.M.N., w: J. Krawczyk OMI, ród³a, t. 2,
dz. cyt., s. 44 [kapitu³a prowincjalna 21-22 VII 1924 w Markowicach].
51
Je¿eli nam siê uda obj¹æ dom w Szamotu³ach, to potem mo¿emy siê ofiarowaæ J. Eminencji dla objêcia klasztoru w Obrze”. Wyci¹g z protoko³ów rady prowincjalnej polskiej prowincji
O.M.N., w: J. Krawczyk OMI, ród³a, t. 2, dz. cyt., s. 45 [kapitu³a prowincjalna 12, 14 i 15 listopada 1924 r., Lubliniec].
52
Tam¿e, s. 47 [kapitu³a prowincjalna 24, 25 VI 1925 r., Lubliniec].
53
O. F. Kowalski do Abpa A. Dontenwillea, 22.02.1925, J. Krawczyk OMI, ród³a, t. 1,
s. 266.
54
Tam¿e. Je crois quen acceptant Obra  monastère et paroisse – non seulement nous regagneront la bienveillance de Son Eminence si nous l’avons perdu, mais nous nous assurerions sa
reconnaissance”.
50
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Ca³¹ kwestiê rozwa¿ano bez popiechu. Parafia obrzañska posiada³a proboszcza, który co prawda by³ gotów opuciæ j¹ na korzyæ oblatów, ale musia³ znaleæ odpowiednie miejsce do przenosin55. Ponadto polskich oblatów chwilowo
zajê³a zupe³nie inna kwestia, mianowicie podniesienia utworzonego w 1922 roku
wikariatu do rangi regularnej prowincji zakonnej. 17 lutego 1922 roku Kongregacja ds. Zakonów udzieli³a administracji generalnej oblatów pozwolenia na
utworzenie w Polsce wikariatu na trzy lata. Ów termin dopiero co up³yn¹³,
w zwi¹zku z czym prze³o¿ony wikariatu, o. Kowalski, skierowa³ do superiora generalnego probê o przeanalizowanie sytuacji i podjêcie odpowiedniej decyzji56.
27 maja 1925 roku Kongregacja ds. Zakonów wyda³a zgodê na utworzenie
w Polsce prowincji zakonnej Misjonarzy Oblatów. 13 czerwca tego¿ roku superior generalny og³osi³ stosowny dekret, powo³uj¹cy do ¿ycia Polsk¹ Prowincjê57.
W okresie od maja do wrzenia 1925 roku zosta³a tak¿e uregulowana ostatecznie kwestia Szamotu³. Administracja generalna udzieli³a zgody na odsprzedanie domu Franciszkankom Rodziny Maryi. Jedynym warunkiem by³o wyrównanie kosztów poniesionych dot¹d przez oblatów. W tej sprawie wystosowano
szczegó³owy list do kard. Dalbora58. Proszono w nim jednoczenie o przekazanie
Zgromadzeniu klasztoru w Obrze. Nowa fundacja by³a absolutnie niezbêdna dla
dalszego rozwoju wikariatu, a próby nabycia jakiejkolwiek innej posiad³oci nie
da³y dot¹d rezultatu, pomimo ok. 20 podró¿y zrealizowanych w tym celu. Konkluduj¹c o. Kowalski deklarowa³ ci¹g³¹ gotowoæ osiedlenia siê w Szamotu³ach,
gdyby siê okaza³o, ¿e Siostry Franciszkanki nie zgodzi³yby siê na warunki odsprzeda¿y domu. Bp £ukomski odwiedzaj¹c oblatów w Krobi stwierdzi³, ¿e jeli
dom w Szamotu³ach by³by tak niezbêdny oblatom, wystarczy jeden list superiora generalnego do kard. Dalbora, by sprawê zakoñczyæ pomylnie, pomimo
wszelkich dotychczasowych dyskusji59. Negocjacje przeci¹gnê³y siê prawie do
koñca lata. Na probê ks. prymasa oblaci zgodzili siê znacznie obni¿yæ ¿¹dan¹
kwotê za nabycie prawa w³asnoci do posiad³oci w Szamotu³ach, akceptuj¹c
jako ekwiwalent klasztor, koció³ i parafiê w Obrze, z przeznaczeniem na scholastykat60.

55
O. F. Kowalski do Abpa A. Dontenwillea, 14.03.1925, tam¿e, s. 267. „Quant à Son Eminence, nous n’avons pas pu le voir encore, et nous ne voudrions pas commencer les négociations
avant d’avoir une décision précise sur Obra de la part de lAdministration Générale, parce que nous
ne pouvons pas traiter séparément les deux questions (Obra et Szamotu³y)”.
56
O. F. Kowalski do Abpa A. Dontenwillea, 30.03.1925, tam¿e, s. 268.
57
Au Religieux Oblats de Marie Immaculée du Vicariat de Pologne, 13.06.1925, AGR, Polonia, circulares admin. generalis.
58
O. F. Kowalski do kard. Dalbora, 11.05.1925, tam¿e, s. 271.
59
O. F. Kowalski do Abpa A. Dontenwillea, 20.06.1925, tam¿e, s. 274.
60
O. F. Kowalski do Abpa A. Dontenwillea, 26.08.1925, tam¿e, s. 277.
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Objêcie przez oblatów parafii wymaga³o specjalnego pozwolenia superiora
generalnego i zaczêto siê o nie wówczas staraæ. 1 wrzenia 1925 roku bp £ukomski podpisa³ w zastêpstwie chorego ju¿ powa¿nie kard. Dalbora umowê o przekazaniu klasztoru w Obrze oblatom61. Choæ niektóre sformu³owania umowy by³y
jeszcze dyskutowane w kolejnych tygodniach, jesieni¹ 1925 roku oblaci zaczêli
opracowywaæ pierwsze plany modernizacji obiektu62. 19 sierpnia 1926 roku oficjalnie obj¹³ go w posiadanie o. Pawe³ Kulawy63. Jako patrona domu wybrano
w. Bernarda, by podkreliæ ci¹g³oæ zakonnej obecnoci i uczciæ Zakon Cystersów przez wieki zwi¹zany z Obr¹. Dzieñ póniej przypada³o akurat wspomnienie nowo obranego patrona. Dotychczasowy proboszcz, ks. Stanis³aw Ratajczak,
pozosta³ w parafii do 1 kwietnia 1927 roku64. Z koñcem grudnia 1926 roku
kronikarz zanotowa³: Tu [w Obrze], na rubie¿ach zachodnich Rzeczpospolitej,
objêlimy w sierpniu b.r. wspania³y klasztor pocysterski, przeznaczony na scholastykat, t.j. seminarium duchowne Zgromadzenia. Tymczasem znalaz³ tu pomieszczenie pierwszy rocznik filozofów. Ruch szkolny siê rozpocz¹³. Przyje¿d¿aj¹cym zakonnikom, którzy po d³ugoletnim opuszczeniu mieli znowu o¿ywiæ
czcigodne mury klasztorne, ludnoæ zgotowa³a samorzutnie owacyjne przyjêcie65.
Zatem od samego pocz¹tku w murach pocysterskiego klasztoru w Obrze znalaz³o sw¹ siedzibê Wy¿sze Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej. Poniewa¿ przez niemal ca³y okres przedwojenny funkcjonowa³o
ono równolegle ze scholastykatem w Krobi, studiowa³y w nim zasadniczo wy¿sze kursy teologii. Kolejny rok akademicki i formacyjny próbowano rozpocz¹æ
nawet w listopadzie 1939 roku, po ustaniu dzia³añ wojennych66. Klasztor zosta³
jednak skonfiskowany przez hitlerowców, a ojcowie wywiezieni do obozu przejciowego w Komorowie i dalej do niemieckich obozów koncentracyjnych67. Po
odzyskaniu obiektu w 1945 roku Obra sta³a siê ponownie siedzib¹ Wy¿szego
Seminarium Duchownego Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów.

Kard. Dalbor (i bp £ukomski) do O. F. Kowalskiego, 1.09.1925, tam¿e, s. 280.
O. F. Kowalski do Abpa A. Dontenwillea, 1.10.1925, tam¿e, s. 287; Wyci¹g z protoko³ów
rady prowincjalnej polskiej prowincji O.M.N., w: J. Krawczyk OMI, ród³a, t. 2, dz. cyt., s. 48
[kapitu³a prowincjalna 9,10 IX 1925, Krobia].
63
Por. J. Pielorz, Oblaci polscy, dz. cyt., s. 52-55.
64
Protokó³ wizytacji kanonicznej domu i scholastykatu w. Bernarda w Obrze, 3-6, 1012.06.1929, ASO, Obra, Codex historicus, [wk³adka], b, sygn.
65
APP, Domy Prowincji/Obra: I, Obra 1926, b. sygn.
66
O. Brunon Wilkowski (prowincja³) do o. Stefana Ca³ujka, 10.11.1939, tam¿e.
67
Wojenne losy oblatów ukaza³ doskonale J. Pielorz, Martyrologium polskich oblatów 1939
1945. Historia polskich Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy w czasie II wojny wiatowej byli deportowani do obozów koncentracyjnych, zabici, aresztowani lub umarli z powodu wojny, [do druku przygotowa³ Wojciech Kluj OMI], Poznañ 2005.
61
62
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IV. DOM PROWINCJALNY W POZNANIU
O ile pozyskanie lub nabycie wy¿ej wymienionych klasztorów by³o wynikiem planowych dzia³añ i zabiegów, dom Chrystusa Króla w Poznaniu powsta³
zupe³nie opatrznociowo68, by nie rzec nawet przypadkowo. Po odsprzedaniu
w³asnoci w Szamotu³ach siostrom Franciszkankom Rodziny Maryi czêæ odzyskanej w ten sposób gotówki oblaci zdecydowali siê przekazaæ na po¿yczkê dla
znanego im jeszcze z okresu pracy misyjnej w Niemczech dra Piechockiego
z Poznania. Po pora¿ce jego projektów finansowych, nie mog¹c zwróciæ po¿yczonej kwoty, zaproponowa³ jako ekwiwalent nale¿¹ce do niego grunty pod Poznaniem, czêæ starej cegielni, przy ul. Ostatniej. Rozwa¿ywszy ca³¹ sytuacjê
oblaci zdecydowali siê przystaæ na tê propozycjê, zw³aszcza ¿e wchodzi³o w grê
tak¿e odkupienie od innego w³aciciela pozosta³ej czêci parceli, tak by w ca³oci sta³a siê w³asnoci¹ oblack¹69. Odpowiedni kontrakt zawarto 3 stycznia 1927
roku w Poznaniu.
12 stycznia odby³a siê w Poznaniu rada prowincjalna, powiêcona przysz³oci tej inwestycji70. Zaaprobowano zaistnia³y stan rzeczy. Przysz³y klasztor znajdowa³ siê co prawda doæ daleko od centrum miasta, ale zapewnia³ pied-à-terre
w przypadku koniecznoci wizyt w urzêdach i u rozmaitych w³adz. Zamierzano
z czasem do Poznania przenieæ oblackie wydawnictwo oraz przeznaczyæ kilka
miejsc dla ojców, którzy podjêliby studia na uniwersytecie71. Wkrótce – chwilowo – wstrzymano realizacjê tych planów, w zwi¹zku z nieoczekiwan¹ propozycj¹ objêcia sanktuarium Maryjnego w Kodniu nad Bugiem. Jedynie dodatkowa
pomoc personalna z Kanady pozwoli³a na pogodzenie obu projektów, wiadcz¹cych o dalszym dynamicznym rozwoju m³odej Prowincji Polskiej72. Na radzie
prowincjalnej w Obrze, w dniach 10-11 maja, przeznaczono do Poznania o. prowincja³a F. Kowalskiego, jako superiora i ekonoma domu, a ponadto ekipê misjonarzy ludowych, z oo. Janem Kulawym i Stanis³awem Baderskim. W ten sposób nowy dom zakonny sta³ siê siedzib¹ w³adz prowincjalnych polskich oblatów.
15 maja skierowano probê o pozwolenie na utworzenie klasztoru w Poznaniu
do ks. abpa Augusta Hlonda. Otrzymali pozytywn¹ odpowied, datowan¹ 30
maja 1927 roku73.
APP, Poznañ, Codex historicus, dz. cyt., s. 1.
Tam¿e, s. 1 nn. Por. J. Pielorz, Oblaci polscy…, dz. cyt., s. 58.
70
Wyci¹g z protoko³ów rady prowincjalnej polskiej prowincji O.M.N., w: J. Krawczyk OMI,
ród³a, t. 2, dz. cyt., s. 50 [rada prowincjalna 12 I 1927 w Poznaniu].
71
APP, Poznañ, Codex historicus, dz. cyt., s. 10.
72
Dom w Poznaniu proponowano za pewnym wynagrodzeniem odst¹piæ na 5 lat siostrom
s³u¿ebniczkom z Panewnik, staraæ siê o ustalenie rzeczywistej wartoci obiektu i szukaæ ewentualnie nabywców lub dzier¿awcy. Tam¿e, s. 11.
73
Abp August Hlond do F. Kowalskiego, 30.05.1927, w: tam¿e, s. 11-12.
68

69
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Jak podkreli³ kronikarz domu poznañskiego, pierwszym kazaniem, jakie
oblat wyg³osi³ w Poznaniu, by³o kazanie prymicyjne podczas pierwszej Mszy w.
o. Juliana Góreckiego w kaplicy Najwiêtszej Rodziny przy domu w. Józefa
Sióstr Mi³osierdzia w. Wincentego à Paulo, przy ul. w. Józefa. Wyg³osi³ je 12
czerwca 1927 roku o. prowincja³ Franciszek Kowalski, pierwszy superior klasztoru w Poznaniu74. Najbli¿sze miesi¹ce powiêcono na urz¹dzenie domu przy
ul. Ostatniej, w które zaanga¿owali siê m.in. bracia zakonni Czes³aw Lisiecki
i Stanis³aw Szczepaniak. W klasztorze zamieszkano ju¿ 18 czerwca. Pierwsz¹ eucharystiê w domowej kaplicy odprawiono 7 lipca.
Odt¹d wspólnota poznañska rozpoczê³a swoje regularne funkcjonowanie. Jej
rysem charakterystycznym by³a pocz¹tkowo koncentracja na pracy misyjnej.
W odró¿nieniu od Lubliñca, Markowic i Krobi ojcowie w Poznaniu nie byli
zwi¹zani z prac¹ formacyjn¹ w junioracie, nowicjacie czy scholastykacie. Ich dokonania na polu duszpasterstwa rekolekcyjnego, które obejmowa³o tak¿e kazania okolicznociowe i d³u¿sze misje parafialne, s¹ imponuj¹ce. Bior¹c pod uwagê, ¿e t¹ pos³ug¹ zajmowa³o siê zaledwie dwóch oblatów, oo. Kulawy i Baderski,
warto przytoczyæ ich statystykê misyjn¹ dla pierwszej po³owy 1927 roku: Prace
misyjne OO. J. Kulawego i Baderskiego od 1 stycznia do 13 czerwca 1927 r.: 1.
Krobia (1 kazanie); 2. Drawsko (5 kazañ); 3. Obra (5 kazañ); 4. Gocieszyn (5);
5. Krobia (4); 6. Krobia (1); 7. Markowice (27); 8. Orzegów (4); 9. Ujazd (26);
10. Korytnica (16); 11. Godula (15); 12. £askarzew (8); 13. ¯yczyn (7); 14. Repty Stare (36); 15. Kamionna (6); 16. Stoczek £ukowski (8); 17. Kossów (8); 18.
Górki (17); 19. Janów Podlaski (9); 20. Konstantynów (9); 21. Mys³owice (6);
22. Makoszowy (2); 23. Koñczyce (2); 24. Po³ajewo (34); 25. Zduñska Wola (27);
26. Siedlec (1); 27. Obra (1); 28. Wodzis³aw (35 pol.); 29. Wodzis³aw (14 niem.);
30. Wodzis³aw (Sanatorium, 5); 31. Pawonków (31); 32. Grêbanin (28)75.
W miarê jak oblaci z Polskiej Prowincji zaczêli zasilaæ tak¿e tradycyjne misje Zgromadzenia ad gentes, dom poznañski zyska³ te¿ na wymiarze bezporedniego oparcia dla misjonarzy kierowanych za granicê. Wielu z nich mia³o krewnych w Wielkopolsce i w samym Poznaniu, zatem korzystali z gociny przy ul.
Ostatniej, by móc spotkaæ siê i po¿egnaæ z bliskimi. W 1928 roku stary misjonarz cejloñski, brat Józef Andrzejewski, kilkakrotnie odwiedza³ sw¹ rodzinê
oraz skorzysta³ z okazji, by w Poznaniu nabyæ potrzebne dla misji przedmioty.
Kronikarz zanotowa³: Pani Mrozikiewicz (hurtownia galanterii, poñczoch i tryTam¿e, s. 13.
Tam¿e, s. 12. Kronika domu poznañskiego jest czêsto przeplatana tego rodzaju zestawami.
W innej dokumentacji dodaje siê ponadto ogóln¹ informacjê, i¿ tego rodzaju lista i tak jest niekompletna. Doliczyæ trzeba inne prace, jak niedziele misyjne, 40-godzinne nabo¿eñstwa, odpusty, pomoc w parafiach itd. Dla dwóch misjonarzy ogrom pracy, mozo³ów, zas³ug i  daj Bo¿e nagrody.
APP, Domy Prowincji/Poznañ: Poznañ 1, b. sygn., Rok 1928.
74
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kota¿y) podarowa³a mu wszystko, co by³ kupi³!76. Coraz bardziej uczestniczono
tak¿e w animacji misyjnej (misji ad gentes) w samym Poznaniu, w archidiecezji
oraz w skali ca³ego kraju. W kontekcie tego ostatniego podkreliæ trzeba dzia³alnoæ wydawnicz¹ polskich oblatów. Poza Oblatem Niepokalanej, a wiêc pismem misyjnym, które wydawano regularnie od 1926 roku w Krobi, oblaci udostêpnili szerszemu gronu czytelników kilka pozycji ksi¹¿kowych, uznawanych za
klasyki” literatury misyjnej. W dzia³alnoæ wydawnicz¹ zaanga¿owany by³
przede wszystkim o. Jan Pawo³ek, redaktor Oblata Niepokalanej, rezyduj¹cy
w Krobi. W Poznaniu bywa³ jednak regularnie, czy to nadzoruj¹c kolejne publikacje, czy te¿ aktywnie anga¿uj¹c siê w animacjê misyjn¹.
W grudniu 1930 roku pracowa³ w Szamotu³ach nad korekt¹ polskiego t³umaczenia najwa¿niejszego dzie³a francuskiego oblata, o. Piotra Duchaussois77.
By³a to opowieæ o misjach oblackich w Pó³nocnej Kanadzie, Wród lodów polarnych, opublikowana w 1931 r. w Krobi78. Po przybyciu z Szamotu³ do Poznania o. Pawo³ek wraz z o. prowincja³em Kowalskim uczestniczyli w otwarciu
Wystawy Darów Misyjnych Ko³a Dzie³a Rozkrzewiania Wiary parafii farnej79.
W 1931 roku do Poznania przeniós³ siê na sta³e o. Pawo³ek, a wraz z nim redakcja Oblata Niepokalanej. W tym samym roku w Poznaniu ukaza³a siê kolejna
ksi¹¿ka autorstwa o. P. Duchaussois, Bohaterki, powiêcona pracy misyjnej sióstr
zakonnych80.
76
APP, Poznañ, Codex historicus, dz. cyt., s. 32. Z czasem klasztory oblackie w Polsce zaczê³y przyci¹gaæ s³ynnych misjonarzy. W 1929 r. by³ to np. prefekt apostolski Zatoki Hudsona,
o. Arseniusz Turquetil OMI: Z wa¿niejszych zdarzeñ nale¿y zapisaæ przejazd aposto³a Eskimosów, Mgra Arseniusza Turquetil, Prefekta Apostolskiego Zatoki Hudsoñskiej. Chodzi o przejazd,
bo chocia¿ Ks. Prefekt by³ a¿ 3 razy w Poznaniu, to jednak nie móg³ przerwaæ jazdy, by wst¹piæ do
naszego domu. O. Prowincja³ przyj¹³ go dn. 6 marca na dworcu w Zb¹szyniu, sk¹d go zaprowadzi³
najprzód do Obry. Poniewa¿ Ks. Prefekt mia³ tylko 4 dni wolne, odwiedzi³ tylko trzy g³ówne domy
naszej Prowincji: Obrê, Markowice i Lubliniec, gdzie opowiada³ o swoich misjach i pokazywa³
obrazki wietlne. Wszyscy nasi bracia zobaczyli go jednak w poci¹gu, gdy przeje¿d¿a³ przez Poznañ, a póniej o. Prowincja³ opowiada³ im o misjach u Eskimosów. Tam¿e, s. 37.
77
O. Pierre Duchaussois OMI, ur. w 1878 r. w Vallincourt we Francji. Nowicjat oblacki rozpocz¹³ w Belgii w 1897 r. wiecenia kap³añskie otrzyma³ w 1903 r., w latach 1903–1915 pracowa³
w Kanadzie, zw³aszcza w Ottawie i Edmonton. W 1915 r. rozpocz¹³ pracê nad seri¹ pozycji ksi¹¿kowych, powiêconych kanadyjskim misjom, które przynios³y mu sukces miêdzynarodowy.
W 1929 r. uhonorowano go doktoratem honoris causa Uniwersytetu Ottawskiego. Zmar³ w 1940 r.
we Francji. Zob. G. Carrière, Dictionnaire biographique des Oblats de M.I. au Canada, vol. 1,
Ottawa 1976, s. 308-309.
78
P. Duchaussois, Aux Glaces Polaires. Indiens et Esquimaux, Paris, Lyon 19284; wydanie
polskie: Wród lodów polarnych. U Indian i Eskimosów, t³um. J. Korzeniowska, Krobia 1931.
79
Podobn¹ wystawê urz¹dzi³o Ko³o par. w. Marcina od 2-5 grudnia, na której byli O. Prowicja³ i Bracia. APP, Poznañ, Codex historicus, dz. cyt., s. 65.
80
P. Duchaussois OMI, Femmes Héroïques. Les Soeurs Grises Canadiennes aux Glaces Polaires, Paris, Lyon 1928, wydanie polskie: Bohaterki. Siostry Misjonarki ród Lodów Polarnych, t³um
T. Lubiñska, Poznañ 1931. O. Pawo³ek przyczyni³ siê do publikacji szeregu innych ksi¹¿ek o tema-
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Czwartym wymiarem pos³ugi oblatów w Poznaniu, po dzia³alnoci administracji prowincjalnej, pracy rekolekcyjno-misyjnej i promocji misji ad gentes,
zosta³a regularna praca duszpasterska. 15 wrzenia 1938 roku ks. kard. Hlond
podpisa³ dekret eryguj¹cy parafiê Chrystusa Króla, wyznaczaj¹c na koció³ parafialny kaplicê w starej cegielni przy ul. Ostatniej 12. Pierwszym proboszczem
zosta³ oblat, o. Leon Spychalski81. Dekret og³oszony zosta³ dnia 2 padziernika.
Odczyta³ go przy doæ licznym udziale parafian, rano o 7.30 przed msz¹ w.
i przed sum¹ o. Stanis³aw Geneja, który te¿ wyg³osi³ podnios³e kazanie o ¿yciu
parafialnym i o stosunku wiernych do proboszcza. O. Spychalski przemówi³ krótko, wyra¿aj¹c nadziejê, ¿e przy dobrej woli parafian i ich ofiarnej pracy, zdo³a
parafiê podnieæ na szczyty zadania. Bardzo wzruszony odprawi³ za parafian
pierwsz¹ sumê, w czasie której chór dzieci odpiewa³ Missa de angelis82.
Dekretem ks. kard. Hlonda terytorium parafii Chrystusa Króla zosta³o wydzielone z parafii w. Krzy¿a w Poznaniu83. Pierwszy etap rozwoju nowej wspólnoty wiernych Kocio³a poznañskiego brutalnie przerwa³a wojna. Wspólnota
oblacka uleg³a rozproszeniu, wielu ojców i braci aresztowali hitlerowcy. Do obozów koncentracyjnych wywieli m.in. proboszcza, o. Spychalskiego, oraz superiora, o. Pawo³ka. Pierwszy z nich prze¿y³ obozy w Buchenwaldzie i Dachau,
drugi zmar³ w Owiêcimiu84.
Od jesieni 1941 roku do lutego 1945 roku parafia Chrystusa Króla nie mog³a funkcjonowaæ z racji zamkniêcia tamtejszego kocio³a. Wierni korzystali
z pos³ugi duszpasterskiej przy kociele Matki Bo¿ej Bolesnej85. W 1945 roku oblaci powrócili do poznañskiej parafii oraz klasztoru, który ponownie sta³ siê siedzib¹ administracji prowincjalnej oraz najwa¿niejszych instytucji Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów.

*
Niniejsze studium mia³o na celu zestawienie dzie³ Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej rozpoczêtych w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego
w archidiecezji poznañskiej. Nale¿a³y one do pierwszych inicjatyw oblackich
tyce misyjnej: P. Humpert, Krwawy siew, Krobia 1927; P. Duchaussois, W p³omieniach Cejlonu,
Krobia 1931; J. Gotthardt, Okawango, wyprawy misyjne w Afryce Pd, Poznañ 1931; J. Rommerskirchen, Obrazki misyjne z kraju Basutosów, Poznañ 1931. W 1934 r. zosta³ prze³o¿onym domu
misyjnego oblatów w Katowicach. W 1938 r. powróci³ do Poznania, a w 1939 r. zosta³ superiorem
klasztoru poznañskiego. Uwiêziony przez hitlerowców, zmar³ 13 listopada 1941 r. w obozie koncentracyjnym w Owiêcimiu. Zob. J. Pielorz, Martyrologium…, dz. cyt., s. 215-221.
81
APP, Poznañ, Codex historicus, dz. cyt., s. 137 nn.
82
Tam¿e, s. 138.
83
Zob. APP, Domy Prowincji/Poznañ: Poznañ 1, b. sygn.
84
Zob. J. Pielorz, Martyrologium…, dz. cyt., s. 188-189, 218-221.
85
APP, Poznañ, Codex historicus, dz. cyt., s. 146 nn.
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w Polsce i jako takie (w przypadku fundacji zrealizowanych przed 1925 r.) przyczyni³y siê wydatnie do utworzenia najpierw wikariatu prowincjalnego, a nastêpnie Polskiej Prowincji, dwunastej w historii Zgromadzenia Oblatów. W Wielkopolsce zak³adano przede wszystkim domy formacyjne  od junioratu (Krotoszyn,
Krobia, próba osiedlenia siê w Szamotu³ach) po scholastykat (Krobia i Obra),
a tak¿e domy misyjne (Krobia, Poznañ), z czasem  w przypadku wspólnoty poznañskiej  przekszta³cone w siedzibê administracji prowincjalnej. W Krobi
i Poznaniu prowadzono dzia³alnoæ wydawnicz¹, w Obrze i Poznaniu podjêto
tak¿e regularne duszpasterstwo parafialne, a ka¿dy z tych domów odegra³ dodatkow¹ rolê w krzewieniu idei misyjnych w skali ca³ej archidiecezji. Powy¿sze rozwa¿ania, powiêcone przede wszystkim tworzeniu siê struktur zakonnych, klasztorów i wspólnot oblackich, jedynie ogólnie wskaza³y na podstawowe formy
dzia³alnoci duszpasterskiej i misyjnej oblatów w archidiecezji poznañskiej. Tym
samym mog¹ staæ siê punktem wyjcia do dalszych studiów nad pos³ug¹ oblack¹, która od niemal stu lat nieprzerwanie wpisuje siê w krajobraz ¿ycia religijnego Wielkopolski oraz ca³ego kraju.
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ANEKS
1. List o. Paw³a Czakaja OMI do Prezydenta Komisji Kolonizacyjnej w Poznaniu,
w sprawie osiedlenia siê Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce.
ród³o: J. Krawczyk, ród³a, t. 1, Lublin 1969, mps w zbiorach Biblioteki WSD Misjonarzy Oblatów w Obrze, s. 58.

Höntrop, 30 IX 1919
Wielmo¿ny Panie Prezydencie!
W imieniu ksiê¿y Polaków ze Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej,
zwracam siê do Wielmo¿nego Pana Prezydenta z nastêpuj¹c¹ prob¹:
Od lat przesz³o 20 zajmujemy siê wychodcami naszymi w Kanadzie, a od
lat 14 w Nadrenii i Westfalii. Wobec wielkich potrzeb naszego wychodstwa
koniecznie potrzeba dalszych si³ pomocniczych.
Zamierzamy dlatego za³o¿yæ na ziemi polskiej zak³ad na wychowanie sobie
ch³opców polskich na ksiê¿y zakonnych, którzy by póniej zaopiekowali siê
wychodcami naszymi, gdziekolwiek by by³o tego potrzeba. Chodzi na razie
o internat. Ch³opcy uczêszczaliby do gimnazjum maj¹c w zak³adzie wikt, dozór
i pomoc w nauce.
Pierwotny zamiar za³o¿enia takowego zak³adu na l¹sku porzucilimy z tego
powodu, ¿e l¹sk nie jest jeszcze dosyæ narodowo usposobiony i mo¿e jeszcze
ma za ma³o zrozumienia dla naszej polskiej sprawy. W takim za zak³adzie na
ziemi poznañskiej, ch³opcy, których bymy po wiêkszej czêci ze l¹ska ci¹gnêli, wród otoczenia narodowo usposobionego, jakim jest poznañskie, wnet duchem narodowym by siê przejêli i byliby potem jako ksiê¿a na kresach l¹skich
i na wychodstwie dzia³aczami w tym duchu. Zreszt¹ najwiêksza czêæ naszych
wychodców pochodzi z poznañskiego.
Pan dr Piechocki z Gelsenkirchen, który nasz¹ tutejsz¹ pracê dobrze zna
i który jest gotów s³u¿yæ W. Panu wszelkimi referencjami o nas i naszej pracy
tutejszej wród wychodstwa naszego, zwróci³ mi uwagê na to, ¿e mo¿e Komisja Kolonizacyjna, której W. Pan jest prezydentem, u³atwi³aby nam urzeczywistnienie naszego projektu.
Zapytujê siê przeto W. Pana, czy Komisja Kolonizacyjna ma do dyspozycji
pod dogodnymi warunkami odpowiedni gmach i grunt, dawniejszy klasztor lub
dom gospodarczy albo zamek jaki, lub co podobnego, w pobli¿u miasta posiadaj¹cego gimnazjum. W razie ¿eby W. Pan raczy³ nasz¹ probê uwzglêdniæ,
wys³alibymy jednego z naszych ojców celem ustnego rozmówienia siê.
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W tym samym sensie piszê do Najprzew. Ks. Arcybiskupa Dra Dalbora i do
przewielebnego Ks. Patrona Adamskiego.
Polecaj¹c siê ³askawym wzglêdom W.P. Prezydenta,
krelê z g³êbokim szacunkiem
O. Pawe³ Czakaj OMI

2. List o. Jana Wilhelma Kulawego OMI do Prezydenta Urzêdu Osadniczego
w Poznaniu, w sprawie osiedlenia siê w Krotoszynie.
ród³o: J. Krawczyk, ród³a, t. 1, Lublin 1969, mps w zbiorach Biblioteki WSD Misjonarzy Oblatów w Obrze, s. 96.

Chwilowo w Poznaniu, 2 VI 1920
Wielmo¿ny Panie Prezydencie!
Zwróciwszy siê ju¿ kilkakrotnie ustnie i pimiennie z polecenia J. Em. Najprzew. Ks. Kard. Prymasa do Urzêdu Osadniczego w sprawie osiedlenia siê XX.
Misjonarzy Oblatów na polskiej ziemi, nie odebralimy niestety dotychczas ¿adnej stanowczej odpowiedzi. Odwo³uj¹c siê ponownie na list X. P. Czakaja z Höntrp (pod Bochum, W.) z dnia 30 wrzenia 1919 roku, upraszam uprzejmie o ³askawe uwzglêdnienie naszych powtórnych zabiegów. Od lat przesz³o dwudziestu
zajmujemy siê specjalnie polskim wychodstwem w Kanadzie i Pó³nocnej Ameryce, tudzie¿ w Nadrenii, Westfalii, Francji, a ostatnio równie¿ naszym ludem na
Górnym l¹sku. Od kilku miesiêcy mamy siedzibê w samych Piekarach pod
Bytomiem, gdzie dla p¹tników schodz¹cych siê dziesi¹tkami tysiêcy ze wszystkich stron Górnego l¹ska na miejsce cudowne, miewamy kazania i obchody
uroczyste, dzia³aj¹c zarazem na wiarê, jêzyk i narodowoæ polsk¹.
Referencjami naszej dzia³alnoci wród narodu naszego mog¹ s³u¿yæ: Komisja Plebiscytowa z p. Korfantym na czele, pp. Dr Bajoñski i Dr Piechocki i sam
ks. Kardyna³ w Poznaniu.
Wobec wielkiego braku polskiej inteligencji tak wieckiej jak i duchownej,
zw³aszcza na naszym kochanym l¹sku Górnym, wobec te¿ dotychczasowej niemo¿liwoci przeprowadzenia polskich szkó³ na w³asnej ziemi, postanowilimy
skorzystaæ z danej nam wolnoci i za³o¿yæ dom wychowawczy na dzielnych narodowych szermierzy dla Górnego l¹ska i dla wychodstwa naszego.
Dom stosowny, na razie wystarczaj¹cy, by³by dawniejszy alumnat (konwikt) niemiecki w Krotoszynie. Niestety dowiedzielimy siê, ¿e przeszed³ w rêce
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prywatne pana Maksymiliana B¹kowskiego w Krotoszynie. Nie mog¹c przyw³aszczyæ sobie tego domu, musielimy go tymczasem dzier¿awiæ.
Drugi obiekt, jeszcze odpowiedniejszy, by³by tzw. Kriegerwaisenhaus
w Szamotu³ach.
Nada³by siê te¿ gród Su³kowskich, czyli zamek w Rydzynie.
Czy by czasem Urz¹d Osadniczy nie móg³ nam jeszcze innego odpowiedniego obiektu poleciæ?
Z wdziêcznoci¹ i powa¿aniem
Ks. Kulawy OMI

3. Zgoda kard. Edmunda Dalbora na osiedlenie siê Misjonarzy Oblatów
w Chumiêtkach k. Krobi.
ród³o: APP, Krobia, Codex historicus, b. sygn., wk³adka.

Arcybiskup Gnienieñski i Poznañski, Poznañ, dn. 20 marca 1922
L.D. 1598/22.0.
Na przed³o¿on¹ mi probê, abym siê zgodzi³ na objêcie przez OO. Oblatów
ofiarowanego im domu w Chumiêtkach przez Magistrat miasta Krobi, donoszê
Wielebnemu O. Superiorowi, ¿e godzê siê na to, aby OO. Oblaci powy¿sz¹ darowiznê przyjêli, by tam urz¹dziæ czy scholastykat, czy nowicjat i dom misyjny.
+ Edmund
Kardyna³ Arcybiskup
Ks. Kurpisz
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4. Zgoda kard. Augusta Hlonda na osiedlenie siê Misjonarzy Oblatów w Poznaniu.
ród³o: APP, Poznañ, Codex historicus, b. sygn., s. 11-12.

Kuria Arcybiskupa, Poznañ, dnia 30 maja 1927
L.D. 4379/27
August Hlond
Ze zmi³owania Bo¿ego i wiêtej Stolicy Apostolskiej £aski
Arcybiskup Gnienieñski i Poznañski
Legat Urodzony, Prymas Polski, Metropolita
etc. etc.
Przychylaj¹c siê do proby wyra¿onej w dniu 15 maja 1927 przez Ks. Fr. B.
Kowalskiego, Prowincja³a Prowincji Polskiej OO. Misjonarzy Oblatów Najw.
Marii Panny Niepokalanego Poczêcia, wyra¿am sw¹ zgodê na to, aby OO. Misjonarze Oblaci Najw. Marii Panny Niepokalanego Poczêcia, Prowincji Polskiej,
utworzyli w Poznaniu na przedmieciu Górczynie dom zakonny, jako siedzibê
Prowincja³a i Misjonarzy, w myl kanonu 497 C.I.C.
(L.+ S.)

+ August Hlond
Arcybiskup Gnienieñski i Poznañski
ks. St. Durzyñski

5. List o. prowincja³a Bronis³awa Wilkowskiego OMI do o. Stefana Ca³ujka OMI,
w sprawie zasad postêpowania w klasztorze w Obrze
po wybuchu II wojny wiatowej.
ród³o: APP, Domy Prowincji/Obra I, b. sygn.

Poznañ, 10 listopada 1939 r.
Kochany Ojcze,
W obecnych warunkach nie widzê innego wyjcia, jak ka¿demu zostawiæ
wolny wybór i trochê odpowiedzialnoci. A wiêc:
1) kto chce jechaæ do domu, mo¿e jechaæ, z tym jednak zastrze¿eniem, ¿e
nie wolno mu bêdzie wróciæ bez mego specjalnego pozwolenia, bo scholastykat
nie jest domem przejezdnych.
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2) je¿eli kto nie zachowuje siê odpowiednio, to wys³aæ go do domu; to oczywicie nie bêdzie ¿adnym wydaleniem z Zgromadzenia, tylko z klasztoru obrzañskiego, gdzie obecnie wiêcej ni¿ kiedykolwiek musi panowaæ porz¹dek i pos³uszeñstwo.
3) przyj¹æ wszystkich tych Fratrów, którzy dobrowolnie chc¹ przyjæ i studiowaæ, i dlatego zawiadomiæ tych, których mo¿na osi¹gn¹æ.
4) rozpocz¹æ teraz w poniedzia³ek, 13 listopada, rok szkolny, je¿eli bêdzie
choæ 10 Scholastyków.
Regulamin, mutatis mutandis, niech bêdzie ten sam, jak w ci¹gu roku; co
dzieñ niech bêdzie wyk³ad dogmatyki i tak samo moralnej; oprócz tego w ci¹gu
tygodnia kilka wyk³adów niemieckiego przez o. Golusa czy o. Machonia. Dbajcie du¿o o zewnêtrzny porz¹dek w domu czy w parku, wiêc zróbcie co dzieñ
jakie dwie godziny pracy rêcznej po po³udniu.
Poniewa¿ o. Józefowicz jako nie wybiera siê do was, to mianujê Ciebie
wicesuperiorem z wszystkimi prawami superiora, jak np. przeprowadziæ kontrolê listów etc.
Nowiny i wszystkie szczegó³y opowie Wam o. Machoñ.
Z mi³ym pozdrowieniem,
Br. Wilkowski OMI

SUMMARY
Polish Missionary Oblates of Mary Immaculate belonged initially to the religious provinces
of their Congregation in Germany and Canada. Since the end of the 19th century they were involved
greatly with the ministry to the Polish immigrants. After 1918 they pursued a project of founding
a separate Polish province. Their first most important communities in Poland were organized with
the support of the archbishops of Poznañ and Gniezno and of civil authorities in Poznañ. The
reasons for choosing this area included its traditional patriotism and closeness to Silesia, which was
the source of many early Oblate Polish vocations. The article depicts all the most important stages
of Oblate foundations in the archdiocese of Poznañ, which included among others the provincial
house and two major seminaries.

Key words:
Missionary Oblates of Mary Immaculate, Obra, Krobia, Poznañ  parish of Christ the King,
Polish migrants, missions, religious congregations in the Second Republic of Poland
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MACIEJ SZCZEPANIAK
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydzia³ Teologiczny

Nominacja biskupia ksiêdza Karola Radoñskiego
i jej kontekst prasowy
The Episcopal Nomination of Rev. Karol Radoñski and its Press Context

W kwietniu 1927 roku Ojciec wiêty Pius XI mianowa³ ks. Karola Radoñskiego, proboszcza przy kociele pw. Najwiêtszego Serca Pana Jezusa i w. Floriana w Poznaniu, biskupem pomocniczym arcybiskupa gnienieñskiego i poznañskiego Augusta Hlonda. W literaturze naukowej sam fakt nominacji
biskupiej zamyka siê zazwyczaj w okreleniu daty podjêtej przez papie¿a decyzji (8 kwietnia 1927 roku) oraz w stwierdzeniu, ¿e bulla nominacyjna nie zachowa³a siê do naszych czasów. J. Dêbiñski, w obszernej monografii pt. Biskup w³oc³awski Karol Mieczys³aw Radoñski (18831951). ¯ycie i dzia³alnoæ, odnonie
do wspomnianej nominacji stwierdza jedynie, ¿e Stolica Apostolska na probê
arcybiskupa A. Hlonda w dniu 8 kwietnia 1927 r. mianowa³a ks. Karola Radoñskiego biskupem pomocniczym archidiecezji poznañskiej, dodaj¹c w przypisie, ¿e
„nie zachowa³a siê bulla nominacyjna”1. W tym samym miejscu autor powo³uje
siê jednak na informacje prasowe na temat samego wydarzenia, choæ wszystkie
nosz¹ datê z koñca kwietnia lub nawet z pocz¹tku maja 1927 roku2.
Datê 8 kwietnia potwierdzaj¹ K. Krasowski3 i S. Wilk4. Nieco wiêcej w¹tpli1
J. Dêbiñski, Biskup w³oc³awski Karol Mieczys³aw Radoñski (1883-1951). ¯ycie i dzia³alnoæ,
Toruñ 2001, s. 54; J. Dêbiñski, Poznañski okres ¿ycia i dzia³alnoci biskupa Radoñskiego, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 1 (2003), s. 223.
2
Autor cytuje: Kurier Poznañski i Ekspres Poranny z 25 kwietnia, Dziennik Poznañski
i Kurier Warszawski z 26 kwietnia, Lech z 27 kwietnia, Gazetê Poznañsk¹ z 28 kwietnia,
Przewodnik Katolicki z 8 maja 1927; J. Dêbiñski, Biskup w³oc³awski Karol Mieczys³aw Radoñski, s. 54.
3
K. Krasowski, Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej, Poznañ 1996, s. 201.
4
S. Wilk, Episkopat Kocio³a katolickiego w Polsce w latach 19281939, Warszawa 1992, s. 35.

174

MACIEJ SZCZEPANIAK

woci na temat dnia nominacji biskupiej ma jedynie M. Banaszak, który – opisuj¹c przedwojenn¹ dzia³alnoæ abpa Hlonda – w odniesieniu do bpa Radoñskiego
ograniczy³ siê do stwierdzenia, ¿e „Poznañ czeka³ na nowego sufragana do kwietnia 1927 roku”, zauwa¿aj¹c w przypisie, ¿e wed³ug Miesiêcznika Kocielnego
bp Radoñski mianowany by³ 22 kwietnia, a w Roczniku Archidiecezji Poznañskiej na rok 1928 podano datê 8 kwietnia5.
Rzeczywicie, „Miesiêcznik Kocielny dla Archidiecezyj Gnienieñskiej
i Poznañskiej” z maja 1927 roku podawa³ informacjê nastêpuj¹cej treci: Jego
wi¹tobliwoæ, Papie¿ Pius XI, mianowa³ Biskupem  Sufraganem Poznañskim,
a Biskupem tyt. Berissy Ksiêdza radcê Karola Radoñskiego, proboszcza parafji
Serca Jezusowego w Poznaniu, dnia 22 kwietnia 19276.
Datê 22 kwietnia poda³y równie¿ wydawane w Poznaniu przez Zwi¹zek
Kap³anów Unitas „Wiadomoci dla duchowieñstwa”: Jego wi¹tobliwoæ papie¿
Pius XI zamianowa³ 22 kwietnia 1927 r. proboszcza parafji N. Serca Pana Jezusa w Poznaniu X. Radcê Karola Radoñskiego biskupem tytularnym Berissa, sufraganem poznañskim i kanonikiem metropolitalnym7.
Dopiero w opublikowanych w nastêpnych latach rocznikach archidiecezji
poznañskiej skorygowano tê informacjê, podaj¹c jako datê nominacji dzieñ
8 kwietnia 1927 roku8. Nie zmienia to faktu, ¿e wiadomoæ o decyzji Ojca wiêtego dotar³a do Polski dopiero pod koniec kwietnia, o czym wiadcz¹ choæby
wspomniane wczeniej informacje prasowe.
Celem niniejszego artyku³u jest próba odpowiedzi na pytanie o powy¿sze
rozbie¿noci, jak równie¿ rzucenie wiat³a na nominacjê biskupi¹ proboszcza
z poznañskich Je¿yc w wietle dokumentów ród³owych oraz w kontekcie
dziennikarskich relacji na ten temat w polskiej prasie.
NOMINACJA BISKUPA POMOCNICZEGO W 1927 ROKU
W WIETLE PRAWA KANONICZNEGO
Rozbie¿noci w podawanych datach wynikaj¹ z dwóch aktów Stolicy Apostolskiej, pocz¹tkowo b³êdnie zinterpretowanych i nieodró¿nianych od siebie.
M. Banaszak, Kardyna³ Prymas August Hlond jako arcybiskup gnienieñski i poznañski
w latach 1926–1939, w: W s³u¿bie Kocio³a poznañskiego. Ksiêga pami¹tkowa na 70-lecie urodzin
ks. abp. Antoniego Baraniaka, Poznañ 1974, s. 244.
6
Miesiêcznik Kocielny dla Archidiecezyj Gnienieñskiej i Poznañskiej 42 (1927), s. 25.
7
Wiadomoci dla duchowieñstwa nr 5 (1927), s. 3.
8
„Episcopus nom. 8.4.1927”, Elenchus Omnium Ecclesiarum et universi venerabilis cleri archidioecesium gnesnensis et posnaniensis pro Anno Domini 1928, Poznañ 1928, s. 5; Biskupem
mianowany 8. kwietnia 1927, Rocznik archidiecezyj gnienieñskiej i poznañskiej na rok 1929,
Poznañ 1929, s. 29. Póniejsze roczniki nie wspominaj¹ bp. Radoñskiego, poniewa¿ w 1929 roku
zosta³ on mianowany biskupem w³oc³awskim.
5
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Zanim wiêc wyjanimy okolicznoci nominacji biskupa Radoñskiego, warto
przypomnieæ wynikaj¹c¹ z obowi¹zuj¹cego wówczas prawa kanonicznego procedurê mianowania biskupów pomocniczych.
Kodeks Prawa Kanonicznego, promulgowany konstytucj¹ apostolsk¹ papie¿a Benedykta XV Providentissima Mater Ecclesia z 27 maja 1917 roku9, porusza zagadnienia dotycz¹ce w³adzy biskupiej i tych, którzy w niej uczestnicz¹,
w kanonach 329–486. W kanonie 329 § 2 zawarto zasadê wolnego wyboru biskupów przez papie¿a: „Eos libere nominat Romanus Pontifex”10. Kodeks wyranie rozró¿nia³ biskupów rezydencjonalnych, czyli diecezjalnych, oraz biskupów koadiutorów, wród których wymienia³ tak¿e biskupów pomocniczych.
O ile jednak w przypadku biskupów diecezjalnych Kodeks nie odbiera³ niektórym podmiotom s³usznie nabytego przywileju nominacji biskupów11, odnonie do
biskupów koadiutorów stanowi³, ¿e tylko sam papie¿ ma prawo naznaczyæ biskupowi koadiutora: „Unius Romani Pontificio est Episcopo Coadiutorem constituere”12.
Kanon 350 w paragrafie 2 i 3 wprowadza³ wyrane rozró¿nienie znaczenia
s³owa koadiutor. W sensie cis³ym prawodawca mówi³ o koadiutorze danym osobie biskupa diecezjalnego z prawem nastêpstwa (coadiutor perpetuus) oraz
o koadiutorze przypisanym do siedziby biskupiej z prawem lub bez prawa nastêpstwa (coadiutor temporalis seu temporaneus). Kodeks u¿ywa³ te¿ s³owa koadiutor w szerokim znaczeniu, jako danego osobie biskupa diecezjalnego bez
prawa nastêpstwa, nazywaj¹c go pomocniczym (auxiliaris).
Jak przypomina F. B¹czkowicz, aby zebraæ konieczne informacje o kandydatach, Kongregacja Konsystorialna wyda³a dla ró¿nych krajów przepisy o sposobie przedstawiania (rekomendowania) Stolicy w. kandydatów na biskupstwa13,
sama za Stolica Apostolska praktykowa³a zasiêganie informacji o kandydatach
sub secreto S. Officii. Dla Polski obowi¹zywa³ dekret wydany w 1921 roku14.
9
Benedykt XV, Konstytucja Apostolska Providentissima Mater Ecclesia, 27.5.1917, Acta
Apostolicae Sedis (dalej: AAS) 9 (1917), s. 5-8.
10
Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, 27 Maii 1917 (dalej: CIC) kan. 329 § 2. J. Paw³owski podkrela, ¿e kanon ten
wyrazi³ powy¿sz¹ zasadê po raz pierwszy w historii kanonicznych aktów prawnych; J. Paw³owski,
La figura del vescovo titolare. Ricerca storico-giuridica, Roma 1991, s. 180. Por. H. Zapp, La nomina del vescovo secondo il diritto vigente e lo schema del „Liber II de populo Dei” (1977), „Concilium”, 16 (1980), s. 107-116; G. Delgado, Eleccion y nombramiento de obispos en la Iglesia latina, „Ius Canonicum”, 28 (1974), s. 268-306.
11
Np. kapitu³om czy te¿ panuj¹cym, CIC (1917), kan. 329 § 2-3.
12
CIC (1917), kan. 350 § 1.
13
F. B¹czkowicz, Prawo kanoniczne. Podrêcznik dla duchowieñstwa, Opole 1957, t. 1,
s. 506-507.
14
AAS 13 (1921), s. 430.
15
CIC (1917), kan. 313.

176

MACIEJ SZCZEPANIAK

Zamianowanie, czyli powierzenie urzêdu biskupiego, dokonywa³o siê w formie bulli lub brewe. Decyzja ta by³a nastêpnie og³aszana, czyli prekonizowana
przez papie¿a na konsystorzu, a w ci¹gu trzech miesiêcy od odebrania pisma biskup nominat mia³ obowi¹zek przyj¹æ sakrê biskupi¹15. Ka¿dy biskup pomocniczy obejmowa³ swój urz¹d przez okazanie pisma papieskiego biskupowi rezydencjonalnemu16.
NOMINACJA BISKUPA RADOÑSKIEGO W KONTEKCIE WYBORU
NOWEGO PRYMASA POLSKI
Starania o nowego biskupa pomocniczego dla Poznania, zakoñczone nominacj¹ ks. Radoñskiego, wynika³y z wakatu na tym stanowisku. W czerwcu 1926
roku Stolica Apostolska po³¹czy³a prekonizacjê biskupa katowickiego Augusta
Hlonda na siedzibê arcybiskupi¹ w Gnienie i w Poznaniu z kilkoma innymi
nominacjami, wzajemnie ze sob¹ powi¹zanymi. Jedna z nich dotyczy³a dotychczasowego biskupa pomocniczego w Poznaniu, Stanis³awa £ukomskiego.
W Gnienie biskupem pomocniczym pozosta³ Antoni Laubitz.
W lutym 1926 roku opustosza³y dwie wa¿ne siedziby metropolitalne. 13 lutego 1926 roku zmar³ w Poznaniu kard. Edmund Dalbor, sprawuj¹cy rz¹dy
w metropolii gnienieñskiej i poznañskiej, a 17 lutego 1926 roku zmar³ niespodziewanie na zapalenie p³uc, jeszcze przed objêciem rz¹dów w diecezji, abp Jan
Cieplak, przebywaj¹cy w Stanach Zjednoczonych, mianowany wczeniej pierwszym metropolit¹ wileñskim. Procedura wy³aniania nowych biskupów diecezjalnych dla Gniezna, Poznania i Wilna wi¹za³a siê z koniecznoci¹ mianowania tak¿e
kolejnych ordynariuszy diecezji, które opustosza³yby w zwi¹zku z dokonywanymi zmianami. Ostateczne decyzje og³oszono 24 czerwca 1926 roku. Przynosi³y
one a¿ cztery powi¹zane ze sob¹ nominacje: bp katowicki August Hlond zosta³
mianowany arcybiskupem gnienieñskim i poznañskim, a nastêpc¹ abpa Cieplaka zosta³ dotychczasowy bp ³om¿yñski Romuald Ja³brzykowski. Biskup pomocniczy poznañski Stanis³aw £ukomski zosta³ z kolei mianowany biskupem ³om¿yñskim, podczas gdy ks. Arkadiusz Lisiecki z kleru poznañskiego mia³ obj¹æ
rz¹dy w Katowicach.
Jak wynika z korespondencji pomiêdzy nuncjuszem apostolskim w Warszawie, arcybiskupem Lorenzo Laurim, a Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej,
kard. Pietro Gasparrim, ju¿ podczas procedury wy³aniania kandydatów do wakuj¹cych metropolii pojawi³o siê nazwisko ks. Karola Radoñskiego jako kandydata
na biskupa pomocniczego w Poznaniu, jeli mia³oby tam zabrakn¹æ bpa £ukom-

16

CIC (1917), kan. 353 § 1.
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skiego. Propozycjê tak¹ wysun¹³ o. Stanis³aw Sopuch17, jezuita, którego g³os
podczas wspomnianej procedury nale¿a³ do bardzo wp³ywowych. Rozwa¿aj¹c
ró¿ne konfiguracje obsadzenia wakuj¹cych stanowisk, w przypadku, gdyby zasz³a potrzeba mianowania nowego biskupa pomocniczego w Poznaniu, o. Sopuch
proponowa³ na to stanowisko ks. Arkadiusza Lisieckiego lub ks. Karola Radoñskiego18.
STARANIA O NOWEGO BISKUPA POMOCNICZEGO DLA POZNANIA
Przeniesienie bpa £ukomskiego do £om¿y sprawi³o, ¿e w Poznaniu brakowa³o biskupa pomocniczego. Z prob¹ o nowego koadiutora dla Poznania prymas Hlond zwleka³ jednak a¿ do stycznia 1927 roku. Sporód kap³anów archidiecezji poznañskiej zaproponowa³ Stolicy Apostolskiej czterech kandydatów.
Raport na ten temat nuncjusz Lauri19 wys³a³ do Rzymu 1 lutego 1927 roku20.
Niewykluczone, ¿e prymas Hlond rozmawia³ na ten temat z nuncjuszem apostolskim podczas jego pobytu w Warszawie 25 stycznia 1927 roku i ¿e w³anie wtedy z³o¿y³ w nuncjaturze stosowne dokumenty. W stolicy odby³y siê wówczas
uroczystoci w³o¿enia przez prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mocickiego
biretu kardynalskiego nuncjuszowi Lauriemu. W uroczystociach, oprócz marsza³ka Józefa Pi³sudskiego i ministrów jego rz¹du, wziêli udzia³ kardyna³owie
Aleksander Kakowski i August Hlond oraz biskup polowy Stanis³aw Gall21.
17
Stanis³aw Sopuch SJ, ur. 22.4.1869 w Ko¿uchowie k. Strzy¿owa, wywiêcony na kap³ana
dla Towarzystwa Jezusowego 4.7.1897 w Krakowie, zm. 26.2.1941 w Warszawie. Od 1919 roku
prowincja³ galicyjski, przeniós³ rezydencjê prowincjalsk¹ z Krakowa do Warszawy, a nastêpnie
doprowadzi³ do podzia³u prowincji. W Warszawie w bliskich stosunkach z nuncjuszem Rattim, póniejszym papie¿em Piusem XI. W latach 19351938 prowincja³ wielkopolski.
18
Archivio Segreto Vaticano (dalej: AV), Archivio Ecclesiastico Straordinario IV periodo (dalej: AES), Polonia 66 k. 13-15: voto del dev.mo p. Sopuch allegato al rapporto 385.
19
Abp Lorenzo Lauri by³ nuncjuszem apostolskim w Polsce od 25 maja 1921 roku. Choæ nominacjê na kardyna³a otrzyma³ na konsystorzu 20 grudnia 1926 roku, nuncjatur¹ w Warszawie kierowa³ do maja 1927 roku. Kapelusz kardynalski przyj¹³ w Rzymie na konsystorzu 20 czerwca 1927
roku, a 31 lipca 1927 roku zosta³ mianowany penitencjarzem wiêkszym, czyli zwierzchnikiem Penitencjarii Apostolskiej; E. Pa³yga, Polsko-watykañskie stosunki dyplomatyczne, Warszawa 1988,
s. 126-127; S. Wilk, Lauri Lorenzo, w: Encyklopedia Katolicka, t. 10, Lublin 2004, kol. 575. Nastêpc¹ kard. Lauriego w Warszawie by³ abp Francesco Marmaggi, mianowany nuncjuszem apostolskim w Polsce dopiero 13 lutego 1928 roku (a nie 13 lutego 1927 roku, jak podaje E. Pa³yga,
s. 128; b³¹d ten powtarza równie¿: Z. Zieliñski, Marmaggi Francesco, w: Encyklopedia Katolicka,
t. 11, Lublin 2006, kol. 1419); Informazioni e ultime notizie, „L’Osservatore Romano”, 13-14.2.
1928, s. 3.
20
AV Archivio Nunziatura di Varsavia (dalej: ANV) 214 k. 294-296: nuncjusz Lauri do abp.
Hlonda, 12.2.1927.
21
„Przewodnik Katolicki cytowa³ przy tej okazji przemówienie nuncjusza Lauriego: Obrzêd
spe³niony dzisiaj w tym historycznym zamku jest godnem od¿yciem s³awnych czasów minionych
i potwierdzeniem wietnych tradycyj wiary katolickiej szlachetnego narodu polskiego zawsze wier-
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Rozwa¿ano cztery kandydatury zg³oszone przez arcybiskupa poznañskiego:
ks. Józefa K³osa, ks. Karola Radoñskiego, ks. Paw³a Steinmetza oraz ks. Karola
Mazurkiewicza22. Ks. K³os23 by³ z pewnoci¹ osob¹ najbardziej znan¹. Urodzony
1 marca 1870 roku w Lubaszu ko³o Czarnkowa, wiêcenia kap³añskie przyj¹³
w 1893 roku. By³ zwi¹zany z wydawanym w Poznaniu tygodnikiem „Przewodnik Katolicki” od pocz¹tku jego istnienia, czyli od 17 stycznia 1895 roku. Ks.
K³os przez wiele lat by³ redaktorem naczelnym pisma24, z którym rozsta³ siê jedynie w latach 1915–192425. Mia³ talent redaktorski, by³ autorem licznych tekstów, wród nich cenionych gawêd o charakterze moralizatorskim, które podpisywa³ jako Janek Obleciwiat. W interesuj¹cym nas 1927 roku „Przewodnik”
drukowa³ wieloodcinkow¹ kronikê podró¿y ks. K³osa do Stanów Zjednoczonych
na wiatowy Kongres Eucharystyczny w Chicago26. Ks. K³os mia³ wtedy 57 lat.
Ks. Karol Radoñski27 by³ m³odszy od ks. K³osa, a w 1927 roku mia³ zaledwie 44 lata. Urodzi³ siê 7 padziernika 1883 roku w Kocio³kowej Górce,
a wiêcenia kap³añskie przyj¹³ w 1909 roku. Z ks. K³osem zetkn¹³ siê na prebendzie kocio³a podominikañskiego w Poznaniu, którego redaktor „Przewodnika”
by³ rektorem. W latach 1916–1918 ks. Radoñski by³ te¿ redaktorem naczelnym
„Przewodnika Katolickiego”. W 1921 roku zosta³ proboszczem przy kociele
parafialnym pw. Najwiêtszego Serca Pana Jezusa i w. Floriana na Je¿ycach
w Poznaniu.
Wród podanych przez abpa Hlonda kandydatów znaleli siê jeszcze ks. Pawe³ Steinmetz i ks. Karol Mazurkiewicz. Ks. Steinmetz28 nale¿a³ do grona wynego nawet w najciê¿szych godzinach Stolicy Piotrowej. Stanowi on wymowny dowód, jak¹ ¿yczliwoci¹ ojcowsk¹ o¿ywiony jest mój dostojny Monarcha wzglêdem szlachetnej Polski, któr¹ pozna³ tak zbliska ¿yj¹c jej ¿yciem, dziel¹c jej obawy i raduj¹c siê jej triumfami, W³o¿enie biretu
kardynalskiego x. nuncjuszowi Lauri’emu, „Przewodnik Katolicki”, 6.2.1927, s. 8.
22
AV ANV 214 k. 293: proba o voto nuncjusza Lauriego do bp. £ukomskiego.
23
M. Banaszak, Ks. Józef K³os, w: S³ownik polskich teologów katolickich 1918-1981, red.
L. Grzebieñ, t. 6, Warszawa 1983, s. 94-104; P. Nitecki, K³os Józef, w: Encyklopedia Katolicka,
t. 9, Lublin 2002, kol. 193-194.
24
Praktycznie by³ pierwszym redaktorem naczelnym Przewodnika Katolickiego, choæ formalnie przez kilka pierwszych miesiêcy 1895 roku pracowa³ jako zastêpca ks. Wawrzyñca Koteckiego, proboszcza parafii pw. w. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu; J. K³os, 25 lat przy stoliku
redaktorskim, Poznañ 1936, s. 3-15.
25
Odejcie z Przewodnika” by³o wynikiem nacisku w³adz pruskich, które wytoczy³y ks. K³osowi kilkanacie procesów za otwart¹ walkê na ³amach pisma w obronie jêzyka polskiego.
26
Kongres odbywa³ siê w Chicago od 20 do 24 czerwca 1926 roku. Dziennik z tej podró¿y
pisany przez ks. K³osa doczeka³ siê tak¿e formy ksi¹¿kowej, J. K³os, Na drugiej pó³kuli, Poznañ
1929.
27
J. Dêbiñski, Poznañski okres ¿ycia i dzia³alnoci biskupa Karola Radoñskiego, „Ecclesia.
Studia z Dziejów Wielkopolski” 1 (2003), s. 205-223.
28
L. Wilczyñski, Ks. Pawe³ Steinmetz, w: Ksiê¿a spo³ecznicy w Wielkopolsce 1894-1919, red.
L. Wilczyñski, H. Szatkowski, t. 3, Gniezno 2008, s. 244-247.
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bitnych kap³anów spo³eczników. Urodzony 13 stycznia 1876 roku w Kórniku,
wiêcenia kap³añskie przyj¹³ w 1901 roku. Piêæ lat póniej zosta³ proboszczem
w Osiecznej. Przyczyni³ siê do powstania tam spó³ki oszczêdnociowo-kredytowej Bank Ludowy i spó³dzielni rolniczo-handlowej Rolnik. Nale¿a³ do wspó³za³o¿ycieli Spó³ki Wydawniczej Drukarnia Leszczyñska, która by³a wydawc¹ „G³osu Leszczyñskiego”. W 1927 roku mia³ 51 lat.
Ks. Karol Mazurkiewicz29 by³ z kolei proboszczem parafii pw. w. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu. Urodzony 17 lutego 1881 roku w D¹brówce Ludomskiej, wiêcenie kap³añskie przyj¹³ w 1910 roku. W 1921 roku uzyska³ na Uniwersytecie Poznañskim doktorat z filozofii30, a w 1926 roku habilitowa³ siê na
Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie31. W Poznaniu wyk³ada³ pedagogikê, historiê i dydaktykê (w Seminarium Duchownym i w Wy¿szej Szkole Handlowej), a dziêki ówczesnym publikacjom uwa¿any jest dzi za prekursora wspó³czesnej edukacji seksualnej w Polsce32. Funkcjê proboszcza na poznañskiej Komandorii pe³ni³ od 1924 roku, zastêpuj¹c na tym stanowisku wspomnianego
wczeniej ks. Józefa K³osa. W 1927 roku mia³ 46 lat.
Z korespondencji pomiêdzy arcybiskupem Hlondem a kard. Gaetano De Lai
z Kongregacji Konsystorialnej wynika jednak, ¿e prymas Polski bra³ pod uwagê
przede wszystkim dwie pierwsze kandydatury, ks. K³osa i ks. Radoñskiego33.

PROBA O BISKUPA POMOCNICZEGO
W KONTEKCIE PRZECIEKÓW PRASOWYCH
Tu¿ po z³o¿eniu przez prymasa Polski stosownej proby o nowego biskupa
pomocniczego opublikowano w prasie pierwsze informacje na ten temat. Jak siê
okaza³o, mog³y mieæ one niema³y wp³yw na ostateczne decyzje podjête w zwi¹zku
z mianowaniem nowego biskupa w Poznaniu.

29
M. Banaszak, Ks. Karol Mazurkiewicz, w: S³ownik polskich teologów katolickich 1918-1981,
red. L. Grzebieñ, t. 6, Warszawa 1983, s. 441-443; O. B³aszczak, P. Gach, Mazurkiewicz Karol,
w: Encyklopedia Katolicka, t. 12, Lublin 2008, kol. 289.
30
K. Mazurkiewicz, Pocz¹tki Akademji Lubrañskiego w Poznaniu (1519-1535): przyczynek
do dziejów rozwoju nauk humanistycznych w Polsce, Poznañ 1921.
31
K. Mazurkiewicz, Benedykt Herbest: pedagog – organizator szko³y polskiej XVI wieku,
kaznodzieja – misjonarz doby reformacji, Poznañ 1925.
32
E. Wejbert-W¹siewicz, Sto lat owiaty seksualnej w Polsce, Kultura i edukacja 71 (2009)
s. 30. Zob. tak¿e K. Mazurkiewicz, Kwestja seksualna w wychowaniu, Poznañ 1931; ten¿e, Pedagogika wobec kwestji seksualnej, Ateneum Kap³añskie 28 (1931), s. 258-274; ten¿e, Wychowanie w wietle chrzecijañskiej prawdy, Potulice 1937.
33
AV ANV 214 k. 288: abp Hlond do kard. de Lai, 10.2.1927.
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Na pierwszej stronie wieczornego wydania „Kuriera Poznañskiego” z dnia 3
lutego 1927 roku34 ukaza³a siê bowiem notatka o prawdopodobnym zamianowaniu
nowego biskupa w Poznaniu w osobie ks. Józefa K³osa. „Kurier” powo³ywa³ siê
na w³oskiego korespondenta gazety. W artykule zatytu³owanym Ksi¹dz pra³at
K³os kandydatem na biskupa poznañskiego rzymski wys³annik „Kuriera” donosi³: Od osoby, maj¹cej ³¹cznoæ z ko³ami kocielnymi, dowiadujê siê, ¿e zamianowanie ks. pra³ata Józefa K³osa zaproponowanego przez Ks. Prymasa Hlonda, biskupem  sufraganem poznañskim, uchodzi za bardzo prawdopodobne35. Obok
tekstu informacyjnego umieszczono notatkê Od redakcji: Nie przes¹dzaj¹c czy
(podana zreszt¹ w formie pog³oski) zapowied naszego korespondenta siê spe³ni,
zaznaczamy niemniej, ¿e powo³anie ks. pra³ata K³osa na biskupa poznañskiego
powitanoby  dla jego zas³ug na polu kocielnym, oraz pracy narodowo-obywatelskiej  z uznaniem i g³êbok¹ wdziêcznoci¹ dla mianuj¹cej go W³adzy kocielnej36.
Nastêpnego dnia w „Kurierze Poznañskim” umieszczono kolejn¹ sensacyjn¹
informacjê o maj¹cym nast¹piæ wkrótce kreowaniu abpa Hlonda kardyna³em.
Tym razem warszawski korespondent donosi³, ¿e mówi siê tu w dobrze poinformowanych ko³ach kocielnych, ¿e na konsystorzu papieskim, jaki odbêdzie siê
w maju rb., arcybiskup poznañsko-gnienieñski, ks. Prymas Hlond ma otrzymaæ
kapelusz kardynalski37.
Informacje te zosta³y nastêpnie powielone w innych polskich gazetach codziennych. Zazwyczaj ³¹czono wiadomoæ o kapeluszu kardynalskim abpa Hlonda z nominacj¹ ks. K³osa. Dla przyk³adu, wydawane w Toruniu „S³owo Pomorskie”, 5 kwietnia 1927 roku artyku³ na ten temat opatrywa³o podtytu³em
Pog³oski o mianowaniu ks. Prymasa Hlonda kardyna³em  Ks. pra³at K³os biskupem  sufraganem poznañskim38, tak jakby decyzja dotycz¹ca nowego biskupa pomocniczego zosta³a ju¿ podjêta, a informacje na temat kapelusza kardynalskiego Prymasa by³y jedynie plotk¹. Powo³ywano siê przy tym na informacje
zamieszczone w „Kurierze”: Rzymski korespondent «Kurj. Poznañskiego» dowiaduje siê od osoby maj¹cej ³¹cznoæ z ko³ami kocielnymi, ¿e zamianowanie ks.
pra³ata Józefa K³osa, zaproponowanego przez ks. Prymasa Hlonda, biskupem 
sufraganem poznañskim, uchodzi za bardzo prawdopodobne39.
W podobnym tonie wypowiada³ siê tego samego dnia korespondent „Dziennika Poznañskiego”, który dementowa³ przy okazji sensacje dotycz¹ce kard.
W dni powi¹teczne (w tym przypadku w dzieñ po wiêcie Matki Bo¿ej Gromnicznej) wiele tytu³ów prasowych nie ukazywa³o siê, a Kurier Poznañski, który w dni powszednie wydawano
w edycji porannej i wieczornej, tego dnia ukaza³ siê tylko jako popo³udniówka.
35
Ksi¹dz pra³at K³os kandydatem na biskupa poznañskiego, Kurier Poznañski, 3.2.1927,
s. 1.
36
Tam¿e.
37
Ks. Prymas Hlond kardyna³em?, Kurier Poznañski, 4.2.1927, s. 1.
38
Prymas Polski kardyna³em?, S³owo Pomorskie, 5.2.1927, s. 1.
39
Tam¿e.
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Kakowskiego: Przed kilkunastu dniami nadesz³a tu z Rzymu wiadomoæ, jakoby
ks. kardyna³ Kakowski mia³ byæ powo³any na stanowisko kardyna³a kurialnego,
a stolicê arcybiskupa w Warszawie mia³ zaj¹æ ks. biskup Ja³brzychowski z Wilna.
Po zasiêgniêciu bli¿szych informacji stwierdziæ nale¿y, ¿e wiadomoæ ta nie ma
¿adnych podstaw40. Informacje o kapeluszu kardynalskim Augusta Hlonda uznawano w „Dzienniku” za bardzo prawdopodobne: Prawdziwa zdaje siê byæ najnowsza wiadomoæ, jaka dosz³a tu z Watykanu, o zamiarze na³o¿enia ks. Prymasowi Augustynowi Hlondowi kapelusza kardynalskiego w czasie najbli¿szego
konsystorza, wyznaczonego na pierwsze dni maja. O ile wiadomoæ ta znalaz³aby potwierdzenie, powita³by j¹ ca³y naród polski z uczuciem najwiêkszej wdziêcznoci41. Artyku³ opublikowany w „Dzienniku Poznañskim” w sobotê, 5 lutego,
mówi³ o kr¹¿¹cych pog³oskach wokó³ kandydatury ks. K³osa ju¿ w poniedzia³ek, a wiêc 31 stycznia: Tak samo radonie przejê³aby ludnoæ naszej diecezji
wiadomoæ, rozpowszechnion¹ tu w ubieg³y poniedzia³ek o wysuniêciu przez ks.
Prymasa Hlonda kandydatury ks. pra³. K³osa na biskupa sufragana poznañskiego42. Podkrelano przy tym, ¿e decyzja w sprawie nominacji ks. pra³. K³osa ma
zapaæ niebawem w Rzymie i potwierdzona bêdzie w osobnej bulli papieskiej43.
Wiadomoæ o nominacji ks. K³osa znalaz³a siê tak¿e w prasie lokalnej.
W „Gazecie Jarociñskiej”, „pimie niezale¿nym, powiêconym wszystkim stanom”, w numerze z 6 lutego 1927 roku, na pierwszej stronie, tu¿ pod winiet¹,
zamieszczono tytu³ Arcybiskup Hlond  kardyna³em?. Wewn¹trz numeru informowano nastêpnie zarówno o pog³oskach dotycz¹cych purpury dla Prymasa
Polski, jak i o nominacji biskupiej ks. K³osa, zaznaczaj¹c przy tym, ¿e pochodz¹
one z Watykanu: Rzym. Nasz korespondent dowiaduje siê, i¿ biskupem sufraganem gnienieñsko-poznañskim zostanie w najbli¿szym czasie mianowany ks. pra³at K³os, znany kaznodzieja i dzia³acz spo³eczny, b. pose³ do Sejmu Ustawodawczego i obecny redaktor «Przewodnika Katolickiego»44. Pismo, ukazuj¹ce siê dwa
razy w tygodniu w miecie le¿¹cym na terenie archidiecezji gnienieñskiej, przypisywa³o stanowisko nowego biskupa pomocniczego obu podlegaj¹cym prymasowi diecezjom. Ciekawe, ¿e o póniejszej, wiarygodnej ju¿ nominacji biskupiej,
nie znajdziemy w „Gazecie Jarociñskiej” ani s³owa, mimo ¿e informacje z ¿ycia
Kocio³a pojawia³y siê tam czêsto45. Dopiero w numerze z 3 maja 1927 roku informowano: Nowy biskup sufragan ks. Radoñski pojecha³ do Rzymu46.
Ks. Prymas Hlond ma byæ mianowany kardyna³em, Dziennik Poznañski, 5.2.1927, s. 1.
Tam¿e.
42
Tam¿e.
43
Tam¿e.
44
Nowy biskup sufragan gnienieñsko-poznañski, Gazeta Jarociñska, 6.2.1927, s. 2.
45
Na przyk³ad w numerze z 28 kwietnia 1927 roku, czyli tu¿ po nominacji biskupiej dla
ks. Radoñskiego, informowano o planowanej wizytacji Prymasa Hlonda w Szamotu³ach, o przybyciu do Poznania biskupa z Kanady i o terrorze antykatolickim w Meksyku.
46
Krótkie wiadomoci, Gazeta Jarociñska, 3.5.1927, s. 2.
40
41

NOMINACJA BISKUPIA KSIÊDZA KAROLA RADOÑSKIEGO I JEJ KONTEKST PRASOWY

183

184

MACIEJ SZCZEPANIAK

Tak¿e „Orêdownik na powiat wolsztyñski” uwa¿a³ za stosowne podanie informacji o ks. K³osie. Ks. pra³at K³os, jak siê dowiaduje «Kurj. Pozn.», zaproponowany zosta³ przez ks. Prymasa Hlonda na biskupa sufragana poznañskiego
i nominacja ta uchodzi za prawdopodobn¹.  Spo³eczeñstwo ca³e przyjê³oby tê
nominacjê zas³u¿onego na polu kocielnym i obywatelskim pra³ata z uznaniem
i wdziêcznoci¹47 – pisano w wydaniu z 4 lutego 1927 roku.
Informacje pojawiaj¹ce siê w prasie codziennej na temat ks. K³osa zawiera³y
dwie istotne pog³oski. Pierwsza dotyczy³a samej nominacji biskupiej, druga za
aktywnego udzia³u prymasa Hlonda w wysuniêciu tej kandydatury. Czêsto zauwa¿ano przy tym, ¿e jest to kandydat godny, a wierni przyjêliby tak¹ decyzjê
z uznaniem i szacunkiem.

ODPOWIED ARCYBISKUPA HLONDA NA PRZECIEKI PRASOWE
Wydaje siê, ¿e sam arcybiskup Hlond przyj¹³ zamieszczone w prasie informacje jako zapowied uznania, jakim móg³by siê cieszyæ nowy sufragan poznañski. Da³y mu te¿ one okazjê do wyra¿enia swojego zdania na temat przysz³ej
nominacji, przez jednoznaczne wskazanie ks. K³osa jako najlepszego kandydata
na swojego bezporedniego wspó³pracownika. W dwóch listach, napisanych 10
lutego 1927 roku, skierowanych do nuncjusza Lauriego oraz  za porednictwem
nuncjatury w Warszawie  do kard. De Lai z Kongregacji Konsystorialnej, przekonywa³, ¿e przecieki prasowe s¹ zapowiedzi¹ dobrego przyjêcia nominacji ks.
K³osa przez spo³eczeñstwo Wielkopolski, jeli taka decyzja zosta³aby podjêta.
List skierowany do nuncjusza Lauriego stanowi³ relacjê z minionych wydarzeñ. Abp Hlond zauwa¿a³ najpierw, ¿e chocia¿ prasa w sposób niewyt³umaczalny wesz³a w posiadanie informacji na temat kandydatury ks. K³osa, prezentuj¹c
je jako pochodz¹ce z Rzymu, to jednak wzbudzi³y one w krêgach kocielnych
prawdziw¹ radoæ. Prymas Polski relacjonowa³ wizytê, jak¹ z³o¿y³ mu wskazany
przez niego kandydat: Ks. pra³at K³os, ze wzglêdu na gratulacje nap³ywaj¹ce
z ca³ej Polski przyszed³ do mnie prosz¹c o wyjanienie tej sprawy. Nie mog³em
ukryæ przed nim, ¿e rzeczywicie znalaz³ siê wród kandydatów zg³oszonych
przeze mnie Stolicy Apostolskiej, razem z innymi kandydatami, i ¿e na ostateczny
wybór nie mam ¿adnego wp³ywu, wiêcej, ¿e Stolica Apostolska mo¿e tak¿e nominowaæ na biskupa pomocniczego osobê przeze mnie nie wskazan¹48. Prymas Polski radzi³ ks. K³osowi zachowanie rozwagi i oczekiwanie na ostateczne decyzje:
Poradzi³em mu postêpowanie neguj¹ce fakt wobec opinii publicznej i usuniêcie

47
48

B. t., Orêdownik na powiat wolsztyñski, 4.2.1927, s. 3.
AV ANV 214 k. 287: abp Hlond do nuncjusza Lauriego, 10.2.1927.
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siê z Poznania na kilka tygodni dla unikniêcia k³opotów. W zwi¹zku z tym wyjecha³ od razu do Krynicy49.
Dalej w licie do nuncjusza Lauriego abp Hlond zauwa¿a³, ¿e na temat innych kandydatów prasa milczy. Podkrelaj¹c wielk¹ radoæ panuj¹c¹ w rodowisku kocielnym z zapowiedzi nominacji ks. K³osa, jak równie¿ bardzo pochlebne komentarze (kap³an nie tylko wybitny i dobry, ale te¿ zas³u¿ony), abp Hlond
zauwa¿a³, ¿e jeli rzeczywicie dojdzie ona do skutku, powstanie „sytuacja bardzo korzystna i mile widziana”50. Jeli jednak dosz³oby do nominacji innego kandydata, bêdê musia³ zmierzyæ siê z konsekwencjami, które na ten moment nie
wydaj¹ siê ani u¿yteczne ani mile widziane51  koñczy³ swój list do kard. Lauriego prymas Polski.
Korespondencja skierowana do nuncjatury zawiera³a tak¿e list adresowany
do sekretarza Kongregacji Konsystorialnej, kard. De Lai. Abp Hlond przypomnia³ w nim, ¿e wród ró¿nych kandydatów podanych przez niego Stolicy Apostolskiej okazuj¹ siê z ka¿dego wzglêdu najbardziej znacz¹cy ks. pra³at K³os Józef i ks. proboszcz Radoñski Karol52. Prymas Polski nie szczêdzi³ te¿ pochwa³
pierwszemu z nich, podkrelaj¹c radoæ, jak¹ wzbudzi³aby decyzja o mianowaniu go biskupem pomocniczym: Nominacja pierwszego z nich by³aby przyjêta
przez archidiecezjê i ca³¹ Polskê z wielk¹ satysfakcj¹, jako ¿e jest on bardzo znany ze swych zas³ug53. Prymas Hlond podkrela³ równie¿, ¿e ks. K³os (57 lat) jest
jeszcze w wieku umo¿liwiaj¹cym mu przez kilka najbli¿szych lat skuteczn¹ pomoc arcybiskupowi poznañskiemu w prowadzeniu diecezji, gdy tymczasem ks.
Radoñski, jako równie powa¿ny kandydat na biskupa, móg³by od razu obj¹æ jak¹ samodzieln¹ diecezjê. Moim zdaniem jest nie tylko przygotowany by byæ dobrym biskupem pomocniczym, ale w ka¿dej chwili móg³by wzi¹æ w rêce wodze
diecezji, pisa³ abp Hlond, podkrelaj¹c, ¿e jako kandydat znacznie m³odszy (44
lata), móg³by jeszcze pozostaæ do dyspozycji dla innej nominacji, jeli Stolica
Apostolska zechcia³aby nominowaæ ks. K³osa54.
Swoj¹ probê abp Hlond podpiera³ wczeniejszym rozumowaniem z listu skierowanego do nuncjusza apostolskiego, przywo³uj¹c informacje zawarte na pierwszych stronach polskich gazet, które  jego zdaniem  wzbudzaj¹c okrelone oczekiwania, utrudni³yby przyjêcie przez wiernych innego kandydata ni¿ ks. K³os.
Listy abpa Hlonda, który w oparciu o przecieki prasowe próbowa³ jednoznacznie wskazaæ kandydata na wakuj¹ce stanowisko biskupa pomocniczego,
49
50
51
52
53
54

Tam¿e.
Tam¿e.
Tam¿e.
AV ANV 214 k. 288: abp Hlond do kard. de Lai, 10.2.1927.
Tam¿e.
Tam¿e.
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wzbudzi³y natychmiastow¹ i bardzo zdecydowan¹ reakcjê nuncjusza Lauriego.
Nie tylko nie przyjmowa³ on do wiadomoci niewyt³umaczalnoci doniesieñ
prasowych, ale wyranie by³ zaskoczony postaw¹ samego prymasa. Odpowied
zosta³a wys³ana do Poznania ju¿ 12 lutego 1927 roku.
Po raz pierwszy nie bêdê móg³ wys³aæ Waszego listu do kard. De Lai bez
komentarza, którego napisanie bêdzie dla mnie nieprzyjemne ze wzglêdu na ¿yczliwoæ wzglêdem Waszej Ekscelencji55  pisa³ do abpa Hlonda kard. Lauri. Nuncjusz zastanawia³ siê, jak to mo¿liwe, ¿e prasa opublikowa³a tego typu wiadomoci, powo³uj¹c siê na rzymskiego korespondenta. Informacja, o której mówi
Wasza Ekscelencja ukaza³a siê tak¿e w «Kurierze Warszawskim» 4 lutego. Mój
raport napisany by³ 1 lutego, wys³any [do Rzymu] zosta³ 2 lutego i nie móg³ tam
dotrzeæ przed 6 dniem lutego. Nie mog³a wiêc z krêgów kocielnych Rzymu wyp³yn¹æ informacja, nie tylko dlatego, ¿e nie powinna by³a, ale ona tam jeszcze
nawet nie mog³a by³a wp³yn¹æ i byæ przestudiowana, i nawet nikt nie wiedzia³
jeszcze, ¿e Wasza Ekscelencja prosi³ o biskupa pomocniczego, albo jacy to mogliby byæ kandydaci56. W dalszej czêci listu wyranie poruszony nuncjusz Lauri
zdecydowanie wyklucza³ jako ród³o przecieku swoich dwóch sekretarzy, dawa³
do zrozumienia, ¿e nie pos¹dza o to tak¿e pracowników sekretariatu prymasa
Polski. Nie pozostaje nic innego jak przypuszczenie, ¿e jaki przyjaciel ks. K³osa
domyla³ siê takiej ewentualnoci, a potem on i kto jeszcze, z kim podzieli³ siê
t¹ wiadomoci¹ sprawili, ¿e informacja rozesz³a siê umylnie, prawie dla wymuszenia na Stolicy Apostolskiej upragnionej nominacji57.
Bardziej jednak ni¿ przecieki prasowe nuncjusza apostolskiego w Polsce zaniepokoi³a postawa abpa Hlonda. Nie ukrywam, ¿e odczuwam jeszcze g³êboki ból,
dowiaduj¹c siê, ¿e Wasza Ekscelencja, ks. K³osowi, który pyta³ co powinien myleæ lub robiæ wobec takiej informacji, wyzna³, ¿e rzeczywicie Wasza Ekscelencja zaproponowa³ go Stolicy Apostolskiej. Zapewniam, i mo¿e mi Ksi¹dz Arcybiskup wierzyæ, ¿e fakt ten bêdzie powodem niezadowolenia nie tylko kard. De Lai,
ale tak¿e – i mo¿e nawet bardziej – Ojca wiêtego58. Nuncjusz Lauri t³umaczy³
dalej, ¿e potwierdzenie tego faktu by³o szczególnie nierozwa¿ne, poniewa¿ ks.
K³os „opowie o tym koledze, ten z kolei nastêpnemu koledze”, i w ten sposób
bêdzie PEWNE, ¿e kard. Hlond go poda³59. List koñczy³ siê prob¹ o uspokojenie sytuacji oraz przypomnieniem, ¿e w temacie obsady stolicy prymasowskiej
równie¿ w prasie kr¹¿y³y ró¿ne niepotwierdzone póniej g³osy.

55
56
57
58
59

AV ANV 214 k. 294: nuncjusz Lauri do abp. Hlonda, 12.2.1927.
Tam¿e, k. 295.
Tam¿e.
Tam¿e, k. 296.
Tam¿e.
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O klimacie dyskusji wokó³ przecieków prasowych na temat nominacji biskupiej ks. K³osa wiadcz¹ nie tylko u¿ywane w licie kardyna³a nuncjusza mocne
s³owa, ale tak¿e szybkoæ wymiany korespondencji. Listy abpa Hlonda wys³ane
z Poznania w czwartek, 10 lutego, doczeka³y siê natychmiastowej odpowiedzi
nuncjusza w sobotê, 12 lutego. Replika prymasa Polski zosta³a z kolei wys³ana
do Warszawy w niedzielê, 13 lutego. Pisany odrêcznie list zawiera³ wyrazy ¿alu
z powodu zaistnia³ej sytuacji. Jak widzi Wasza Eminencja Najczcigodniejsza nie
skoñczy³em jeszcze siê uczyæ. Mam nadziejê nie zapomnieæ tej ostatniej lekcji60 
zauwa¿a³ rozgoryczony prymas Polski.

DATA NOMINACJI I PREKONIZACJI BISKUPA RADOÑSKIEGO
Procedura wy³aniania nowego biskupa pomocniczego postêpowa³a dalej.
24 lutego 1927 roku nuncjusz Lauri prosi³ abpa Hlonda o wyjanienie w¹tpliwoci na temat rzekomego donosu z³o¿onego w Kurii na jednego z kandydatów.
Nie chodzi mi o redaktora, ale o Je¿yce  precyzowa³ w licie do metropolity
poznañskiego61. Abp Hlond, po rozmowie z wikariuszem generalnym, ks. Czes³awem Meysnerem, odpowiada³ na w¹tpliwoci nuncjatury przypuszczeniem, ¿e
zapewne chodzi³o o za¿alenie nie¿yj¹cego ju¿ wtedy rektora Uniwersytetu Poznañskiego Heliodora wiêcickiego, któremu nie spodoba³o siê kazanie us³yszane w je¿yckiej wi¹tyni 5 lutego 1922 roku. Kaznodzieja, którym w przekonaniu
wiêcickiego mia³ byæ ks. Radoñski, publicznie wymieni³ rzekomo z nazwiska
pewn¹ profesor poznañskiej uczelni, wypominaj¹c jej, ¿e nie chodzi na Msze
wiête. Proboszcz na skargê rektora odpowiedzia³, ¿e nie on by³ wskazanym
w za¿aleniu kaznodziej¹, lecz ks. Tadeusz Ga³dyñski. Heliodor wiêcicki poczu³
siê jednak ura¿ony odpowiedzi¹ proboszcza i napisa³ w tej sprawie do Kurii. Abp
Hlond relacjonowa³ zdarzenie, staraj¹c siê jednak minimalizowaæ incydent, tym
bardziej, ¿e autor za¿alenia nie móg³ siê ju¿ do niego ustosunkowaæ62.
Ostateczne decyzje dotycz¹ce nowego biskupa pomocniczego zosta³y podjête na pocz¹tku kwietnia 1927 roku. Ju¿ 1 kwietnia Pius XI przyzna³ ks. Radoñskiemu godnoæ i beneficjum kanonickie po biskupie £ukomskim63, choæ przecie¿ proba o jego przyznanie by³a cile zwi¹zana z osob¹ przysz³ego biskupa
pomocniczego, o czym wiadczy nota Kongregacji Spraw Kocielnych Nadzwyczajnych64. 2 kwietnia nuncjusz Lauri prosi³ sub secreto kard. Hlonda o zaAV ANV 214 k. 297: abp Hlond do nuncjusza Lauriego, 13.2.1927.
AV ANV 214 k. 310: nuncjusz Lauri do abp. Hlonda, 24.2.1927.
62
AV ANV 214 k. 311: abp Hlond do nuncjusza Lauriego, 1.3.1927.
63
AV AES Polonia 59 k. 56: R. Rotti z Kongregacji Konsystorialnej do kard. Gasparri,
25.4.1927.
64
AV AES Polonia 66 k. 49, Sacra Congregazione Affari Ecclesiastici Straordinari: „1. Proba
60
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proszenie ks. Radoñskiego na spotkanie do nuncjatury65. Zaznacza³ przy tym, by
proboszcz z Je¿yc uda³ siê do Warszawy pod jakimkolwiek pretekstem, aby nikt
z jego otoczenia nie wiedzia³, jaki jest prawdziwy powód jego podró¿y. Informuj¹c telegraficznie o wyra¿eniu zgody przez kandydata na stanowisko biskupa
pomocniczego, nuncjusz prosi³ nastêpnie Kongregacjê Konsystorialn¹ o podanie
daty publicznego og³oszenia nominacji66.
Jak wynika z noty registratury Kancelarii Apostolskiej, w pi¹tek, 8 kwietnia
1927 roku, Ojciec wiêty Pius XI nominowa³ ks. Radoñskiego na biskupa tytularnego Berissy67. Nie by³o to jednak równoznaczne z podaniem informacji do
publicznej wiadomoci. 11 kwietnia wiêta Kongregacja Konsystorialna, powo³uj¹c siê na obowi¹zuj¹ce procedury, informowa³a sekretarza stanu kard. Gasparriego o papieskiej nominacji i prosi³a o ustalenie daty jej upublicznienia: Ojciec
wiêty na audiencji 8 kwietnia ³askawie raczy³ wynieæ na stolicê biskupi¹ Berissa ks. Karola Radoñskiego, proboszcza w miecie Poznaniu, wyznaczaj¹c go
jako biskupa pomocniczego abp. Hlonda, arcybiskupa Gniezna i Poznania68.
Powo³ywano siê na zarz¹dzenie wiêtej Kongregacji Spraw Kocielnych Nadzwyczajnych z 23 wrzenia 1926 roku: Czujê siê w obowi¹zku poinformowaæ
o tym Wasz¹ Eminencjê, prosz¹c o wskazanie, kiedy bêdzie mo¿liwy oficjalny komunikat tego postanowienia69. Z powy¿szego pisma wynika jednoznacznie, ¿e ks.
Radoñski zosta³ mianowany biskupem pomocniczym danym osobie biskupa
diecezjalnego, zgodnie z kanonem 350 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
Nominacja nie zosta³a natychmiast prekonizowana. Decyzja o mianowaniu
ks. Radoñskiego biskupem pomocniczym zapad³a w pi¹tek przed Niedziel¹ Palmow¹. Dopiero po wiêtach Wielkanocnych, w rodê, 20 kwietnia 1927 roku,
Kongregacja Konsystorialna prosi³a Sekretariat Stanu o powiadomienie nuncjusza apostolskiego w Warszawie o wyznaczeniu daty og³oszenia dekretu na dzieñ
22 kwietnia 1927 roku70. W czwartek, 21 kwietnia, o godz. 19.55, kard. Gasparri
informowa³ telegraficznie nuncjusza Lauriego: Nominacja biskupa pomocniczego Radoñskiego bêdzie opublikowana w pi¹tek wieczorem, 22 kwietnia71. Nunarcybiskupa Gniezna i Poznania o przyznanie bp. pomocniczego, 2. Przyznaæ wspomnianemu
wakuj¹ce beneficjum kanonickie.
65
AV ANV 214 k. 306: nuncjusz Lauri do abp. Hlonda, 2.4.1927.
66
AV AES Polonia 58 k. 56: R. Rotti z Kongregacji Konsystorialnej do kard. Gasparri,
11.4.1927.
67
AV Cancellaria Apostolica, Regesta Litt. Ap., Busta 36, n. 23: 8 IV 1927 Berissensis Decretum.
68
AV AES Polonia 58 k. 56: R. Rotti z Kongregacji Konsystorialnej do kard. Gasparri,
11.4.1927.
69
Tam¿e.
70
AV Segreteria di Stato, Rubrica 33, fasc. 1: R. Rotti z Kongregacji Konsystorialnej do
G. Pizzardo z Sekretariatu Stanu, 20.4.1927.
71
AV ANV 233 k. 60: kard. Gasparri do nuncjusza Lauriego (cifra), 21.4.1927; AV Segreteria
di Stato, Rubrica 33, fasc. 1: kard. Gasparri do nuncjusza Lauriego, 21.4.1927.
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cjusz Lauri przekaza³ telegraficznie tê wiadomoæ abp. Hlondowi 22 kwietnia:
Wiadoma nominacja opublikowana bêdzie w Rzymie dzi wieczorem72.
Publiczne og³oszenie nominacji mia³o zatem miejsce w pi¹tek w Oktawie
Wielkanocy, 22 kwietnia 1927 roku. Tym nale¿y t³umaczyæ pojawienie siê
w urzêdowym pimie archidiecezji poznañskiej daty 22 kwietnia 1927 roku jako
dnia biskupiej nominacji ks. Radoñskiego. Zapewne sam bp Radoñski, ju¿ po
otrzymaniu bulli papieskiej, zadba³ o korektê tej informacji w wydawanych póniej dokumentach, jak choæby w rocznikach diecezjalnych.
WIARYGODNA INFORMACJA PRASOWA O NOWYM BISKUPIE
W dzienniku watykañskim „L’Osservatore Romano”, który jako pierwszy
publikowa³ zwykle wiarygodne informacje na temat papieskich nominacji, wiadomoæ o nowym biskupie pomocniczym w Poznaniu pojawi³a siê w numerze
z 22-23 kwietnia 1927 roku. By³ to numer podwójnie datowany, ze wzglêdu na
obchodzone 21 kwietnia wiêto narodzin Rzymu. W rzeczywistoci dziennik
przygotowywany by³ wiêc do druku w pi¹tek, 22 kwietnia, i ukaza³ siê w sprzeda¿y w sobotê, 23 kwietnia 1927 roku.
O nominacji bpa Radoñskiego pisano na 3 stronie w rubryce Informacje
i ostatnie wiadomoci, zamieszczaj¹c notatkê, zapewne sporz¹dzon¹ w Kongregacji Konsystorialnej73: Ojciec wiêty ³askawie raczy³ wynieæ na stolicê tytularn¹ biskupi¹ Berissa ks. Karola Radoñskiego, proboszcza w miecie Poznaniu,
wyznaczaj¹c go jako biskupa pomocniczego abp. Hlonda, arcybiskupa Gniezna
i Poznania74.
O nominacji ks. Radoñskiego informowa³y tak¿e polskie dzienniki wydane
po niedzieli 24 kwietnia 1927 roku oraz tygodniki katolickie wydane ju¿ z dat¹
majow¹.
W prasie codziennej nie wspominano rzecz jasna daty 8 kwietnia, jako dnia
nominacji biskupiej, czêsto nie odnoszono siê nawet do pi¹tkowej prekonizacji,
ale raczej przywo³ywano dzieñ 24 kwietnia, kiedy to wiadomoæ obieg³a Poznañ75. Autor notatki w „Dzienniku Poznañskim” podawa³ nawet, ¿e w niedzielê
nadesz³a z Rzymu bulla nominacyjna, mianuj¹ca ks. Radoñskiego, proboszcza
AV ANV 214 k. 302: nuncjusz Lauri do abp. Hlonda, 22.4.1927.
Notatka jest identyczna z cytowan¹ wczeniej not¹ Kongregacji Konsystorialnej do Sekretariatu Stanu, opuszcza jedynie datê podjêcia decyzji przez Ojca wiêtego i dodaje s³owo tytularna w odniesieniu do diecezji Berissa.
74
Provvista di Chiesa, LOsservatore Romano, 22-23.4.1927, s. 3.
75
Informacje prasowe wiele miejsca powiêca³y wówczas przede wszystkim otwartej w³anie
24 kwietnia 1927 roku rozg³oni Radia Poznañskiego.
72
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parafii w. Florjana na Je¿ycach  biskupem sufraganem poznañskim w miejsce
ks. biskupa St. £ukomskiego76, choæ przecie¿ o bulli z pewnoci¹ nie mog³o byæ
jeszcze mowy. „Kurier Poznañski” donosi³, ¿e sama wiadomoæ dotar³a do Poznania dopiero w niedzielê 24 kwietnia i ¿e w³anie wtedy, na plebanii parafii,
gdzie ks. Radoñski by³ proboszczem, sk³adali mu ¿yczenia je¿yccy wikariusze:
Na wieæ o prekonizowaniu przez Ojca w. Piusa XI ks. Karola Radoñskiego sufraganem poznañskim, wikariusze parafij Najw. Serca Jezusa i w. Floriana ks.
ks.: Nowicki, Kolik i B¹k z³o¿yli w niedzielê swemu prze³o¿onemu, a dostojnemu nominatowi ¿yczenia w mieszkaniu parafjalnem77. Wród goci sk³adaj¹cych
gratulacje nowemu biskupowi Kurier wymienia³ tak¿e prymasa Polski, kap³anów archidiecezji, rodzinê i znajomych: Po po³udniu ¿yczenia z³o¿y³ imieniem
kapitu³y ks. inf. Adamski, kanonicy katedralni i liczne duchowieñstwo, oraz rodzina i znajomi. Równie¿ przyby³ w towarzystwie ksiê¿y ks. Prymas, który równie¿ z³o¿y³ nominatowi ¿yczenia78. Zaznaczano, ¿e nominat uda siê wkrótce do
Rzymu, by przedstawiæ siê Ojcu wiêtemu79 i ¿e dopiero po powrocie nast¹pi
instalacja na kanonika metropolitalnego w archikatedrze poznañskiej80. W ¿adnym dzienniku nie przypominano ju¿ pog³osek dotycz¹cych osoby ks. K³osa.
Przy okazji nominacji prasa przywo³ywa³a najwa¿niejsze wydarzenia z ¿ycia nowego biskupa pomocniczego w Poznaniu. Wspominano jego gruntowne
wykszta³cenie na uniwersytetach w Heidelbergu, Berlinie i Monachium81. Pisano
o jego zaanga¿owaniu na rzecz spo³eczeñstwa, o pracy w organizacjach rzemielniczych i przemys³owych82. Charakteryzowano go jako cz³owieka roztropnego,
dobrego i wyrozumia³ego: ujmuje wszystkich, i ubogich i bogatych83. Podkrelano, ¿e nowy biskup pomocniczy lubi podró¿owaæ i ¿e by³ ju¿ w Rzymie, Neapolu, Lourdes i Santiago de Compostella. Wspominano tak¿e o jego niedawnym
wyjedzie przez Rumuniê i Turcjê do Ziemi wiêtej w lutym i marcu 1927 roku
(czyli podczas prasowych doniesieñ o ks. K³osie), gdzie mia³ mo¿noæ zetkniêcia siê z szeregiem co najwybitniejszych osobistoci ze wiata kocielnego84,
a nawet zwiedziæ Egipt i Grecjê85.
Nowy biskup  sufragan poznañski, Dziennik Poznañski, 26.4.1927, s. 3.
Sk³adanie ¿yczeñ ks. biskupowi Radoñskiemu, Kurier Poznañski, 26.4.1927, s. 3.
78
Tam¿e.
79
Nominacja ks. Radoñskiego na biskupa sufragana poznañskiego, S³owo Pomorskie,
27.4.1927, s. 1; Nowy sufragan poznañski ks. Biskup Radoñski, Kurier Poznañski, 25.4.1927, s. 3.
80
Nowy sufragan poznañski ks. Biskup Radoñski, Kurier Poznañski, 25.4.1927, s. 3.
81
Nowy sufragan poznañski ks. Biskup Radoñski, Kurier Poznañski, 25.4.1927, s. 3; Nowy
biskup  sufragan poznañski, Dziennik Poznañski, 26.4.1927, s. 3; Nominacja ks. Radoñskiego
na biskupa sufragana poznañskiego, S³owo Pomorskie, 27.4.1927, s. 1.
82
Nowy biskup  sufragan poznañski, Dziennik Poznañski, 26.4.1927, s. 3.
83
Tam¿e.
84
Tam¿e; Nowy sufragan poznañski ks. Biskup Radoñski, Kurier Poznañski, 25.4.1927, s. 3.
85
Nowy sufragan poznañski Ks. Bisk. Radoñski, Orêdownik na powiat wolsztyñski,
27.4.1927, s. 1.
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Nominacjê tê powita³o duchowieñstwo wielkopolskie ze szczer¹ radoci¹86
 pisa³ na ³amach „Wiadomoci dla duchowieñstwa” ks. Józef Pr¹dzyñski, który
nowego biskupa charakteryzowa³ jako wybitnego kaznodziejê, w³adaj¹cego
wietnie piórem, czego dowody da³ jako redaktor „Przewodnika Katolickiego”.
„Goæ Niedzielny” informowa³ o nominacji w numerze z 8 maja 1927 roku
w powci¹gliwej notatce, nazywaj¹c ks. Radoñskiego proboszczem kocio³a Pana
Jezusa (a nie Najwiêtszego Serca Pana Jezusa)87.
„Przewodnik Katolicki”, którego redaktorem naczelnym by³ ci¹gle ks. Józef
K³os, poinformowa³ o nominacji w numerze z 1 maja 1927 roku na stronie 14
w notatce „Z ostatniej chwili”: Ojciec w. mianowa³ biskupem sufraganem poznañskim X. radcê Karola Radoñskiego, proboszcza parafji Serca Jezusowego na
Je¿ycach w Poznaniu. Szczegó³y z ¿ycia nowego Biskupa podamy w numerze nastêpnym88. W kolejnym numerze „Przewodnika” na stronie 3 pojawi³ siê artyku³
na pó³ strony ze zdjêciem biskupa nominata, w którym zaznaczano, ¿e wieæ
z Rzymu nadesz³a po d³ugiem oczekiwaniu89. Podkrelano jego wielkie zas³ugi w duszpasterstwie i pracy spo³ecznej oraz przyk³ad wi¹tobliwego ¿ycia.
Do ¿yczeñ spo³eczeñstwa redakcja «Przewodnika Katolickiego» spieszy przy³¹czyæ siê, ca³em sercem ¿ycz¹c dawnemu swemu Redaktorowi, dzi tak wysok¹
piastuj¹cemu godnoæ w hierarchii kocielnej, ³ask Bo¿ych i obfitych plonów
z pracy zbo¿nej, któr¹ bêdzie mia³ sobie powierzon¹90 – pisano w „Przewodniku”. Kolejna informacja o biskupie Radoñskim pojawi³a siê dopiero w formie krótkiej notatki zamieszczonej na 11 stronie (u do³u ³amu91), relacjonuj¹cej w czterech
zdaniach uroczystoæ przyjêcia przez niego wiêceñ biskupich92. Nie zamieszczono ¿adnego zdjêcia z uroczystoci konsekracyjnych. Po raz pierwszy nowego biskupa pomocniczego „pokazano” w „Przewodniku Katolickim” na zdjêciu dokumentuj¹cym zlot m³odzie¿y ¿eñskiej, opublikowanym 26 czerwca 1927 roku93.
NOMINACJA POTWIERDZONA PRZEZ BULLÊ
Arcybiskup Hlond wyrazi³ satysfakcjê z powodu nominacji biskupa Radoñskiego w licie do kard. Lauriego 26 kwietnia 1927 roku. Oprócz jakiej
smutnej duszy wszyscy siê raduj¹  pisa³ do nuncjusza w Warszawie, zaznacza86
87
88

s. 14.

89
90
91
92
93

Nowy biskup  sufragan poznañski, Wiadomoci dla duchowieñstwa 14 (1927), s. 3.
Sufraganem poznañskim  ks. biskup Radoñski, Goæ Niedzielny, 8.5.1927, s. 6.
X. Karol Radoñski biskupem-sufraganem poznañskim, „Przewodnik Katolicki”, 1.5.1927,
Nowy biskup-sufragan poznañski, Przewodnik Katolicki, 8.5.1927, s. 3.
Tam¿e.
Wed³ug ówczesnego nazewnictwa zecerskiego, w tzw. k¹ciku.
Konsekracja X. biskupa Radoñskiego, Przewodnik Katolicki, 12.6.1927, s. 11.
B. t., Przewodnik Katolicki, 26.6.1927, s. 12.
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j¹c, ¿e tak¿e gazety opublikowa³y artyku³y pochwalne na jego temat. Arcybiskup
gnienieñski i poznañski informowa³ nuncjusza, ¿e 2 maja bp Radoñski ma zamiar wybraæ siê do Rzymu i móg³by przy tej okazji odebraæ bullê94.
Jak wynika z zapisów registratury Kancelarii Apostolskiej, bulla nominacyjna dla bpa Radoñskiego zosta³a ju¿ jednak przygotowana do wys³ania 30 kwietnia 1927 roku95. Na notatce sporz¹dzonej w Kongregacji Konsystorialnej i skierowanej do Sekretariatu Stanu (Proszê zatelegrafowaæ do Lauriego: Wys³ane
dzi bulle nominacyjne bpa Radoñskiego, które przyznaj¹ tak¿e beneficjum kanonickie), dopisano rêcznie informacjê: „wys³ano 1 maja 1927”96.
Miesi¹c póniej, 28 maja, biskup nominat z³o¿y³ przewidziane prawem kanonicznym wyznanie wiary, a 29 maja 1927 roku przyj¹³ wiêcenia biskupie
w katedrze poznañskiej97. G³ównym konsekratorem wiêceñ biskupich by³ abp
August Hlond, a wspó³konsekratorami bp Arkadiusz Lisiecki z Katowic (pochodz¹cy z archidiecezji poznañskiej) i bp Antoni Laubitz, sufragan gnienieñski. Miesi¹c póniej, 20 czerwca 1927 roku, na tajnym konsystorzu, Ojciec wiêty Pius XI mianuje prymasa Polski kardyna³em.
Biskup Radoñski sprawowa³ swoj¹ pos³ugê biskupi¹ w Poznaniu przez blisko dwa lata. W marcu 1928 roku kard. Hlond powierzy³ mu urz¹d wikariusza
generalnego, czekaj¹c zapewne, a¿ dobrowolnie zwolni go ks. Czes³aw Meysner98. Na pocz¹tku 1929 roku prymas Polski popar³ jego kandydaturê na wakuj¹c¹ stolicê biskupi¹ we W³oc³awku99. W licie z 9 lutego 1929 roku, skierowanym do Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej, nuncjusz apostolski w Polsce
Francesco Marmaggi zaproponowa³ na to stanowisko miêdzy innymi bpa Radoñskiego, charakteryzuj¹c go jako cz³owieka o dobrym zdrowiu, pobo¿nego i sprawnego100. Kardyna³ Hlond wypowiedzia³ siê pod jego adresem bardzo pochlebnie i uwa¿a go za godnego siedziby we W³oc³awku, chocia¿ czuje, ¿e straci³by
bardzo cennego wspó³pracownika101  pisa³ abp Marmaggi. Wprawdzie nuncjusz
apostolski za najlepsze rozwi¹zanie uwa¿a³ nominacjê bpa Radoñskiego na ordynariusza ³om¿yñskiego w miejsce bpa £ukomskiego, który móg³ obj¹æ stolicê
AV ANV 214, k. 303: abp Hlond do nuncjusza Lauriego, 26.4.1927.
AV Cancellaria Apostolica, Regesta Litt. Ap., Busta 36, n. 23.
96
AV Segreteria di Stato, Rubrica 33, fasc. 1: R. Rotti z Kongregacji Konsystorialnej do
G. Pizzardo z Sekretariatu Stanu, 30.4.1927.
97
AV Cancellaria Apostolica, Regesta Litt. Ap., Busta 36, n. 23.
98
Dekret, podpisany 6 marca 1928 roku, wchodzi³ w ¿ycie z dniem 2 kwietnia 1928 roku,
Miesiêcznik Kocielny dla Archidiecezyj Gnienieñskiej i Poznañskiej 43 (1928), s. 14.
99
Podobnie uczyni dwa lata póniej wobec bpa Walentego Dymka, rekomenduj¹c go na wakuj¹c¹ stolicê biskupi¹ w Katowicach. Kard. Lauri ostro¿nie nazwie to d¹¿eniem do monopolu na
obsadzanie stolic biskupich.
100
AV AES Polonia 117 k. 15: nuncjusz Marmaggi do kard. Gasparri, 9.2.1929.
101
Tam¿e.
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95

194

MACIEJ SZCZEPANIAK

we W³oc³awku, ale 6 marca 1929 roku zapad³a ostateczna decyzja. Ojciec wiêty ma zamiar mianowaæ biskupem we W³oc³awku bp. Radoñskiego102  pisa³ kard.
Gasparri do nuncjusza Marmaggi. Odpowied z Warszawy nadesz³a miesi¹c póniej: Kardyna³ w Poznaniu i kandydat wyra¿aj¹ zgodê. Prezydent dzisiaj wreszcie da³ nulla osta103.
Watykañski dziennik „L’Osservatore Romano” 7 kwietnia 1929 roku zamieci³ informacjê, ¿e bp Radoñski zosta³ mianowany przez papie¿a Piusa XI ordynariuszem diecezji w³oc³awskiej: Ojciec wiêty ³askawie raczy³ przenieæ bp.
Karola Radoñskiego, biskupa pomocniczego najdostojniejszego kardyna³a arcybiskupa Gniezna i Poznania, z siedziby biskupiej tytularnej Berissa na siedzibê
biskupi¹ rezydencjonaln¹ we W³oc³awku104. W uroczystoæ Zes³ania Ducha wiêtego, 19 maja 1929 roku, bp Radoñski udzieli³ jeszcze sakramentu bierzmowania w parafii na Je¿ycach, której wczeniej by³ proboszczem105. Dzieñ póniej,
po dwóch latach sprawowania pos³ugi biskupa pomocniczego, opuci³ Poznañ,
ale z prymasem Hlondem nadal ³¹czy³a go przynale¿noæ do metropolii gnienieñskiej.
SUMMARY
In April 1927 the Holy Father Pious XI appointed Rev. Karol Radoñski, pastor of the church
of the Most Holy Heart of Jesus and St. Florian in Poznañ, coadjutor bishop of August Hlond, the
archbishop of Gniezno and Poznañ. In the literature of the subject it is assumed that the Episcopal
nomination took place on 8 April, 1927, even though from an analysis of press accounts of the
period it follows that the news was made public only on 22 April. The article, based on source
documents, describes the circumstances of the nomination of Rev. K. Radoñski as coadjutor bishop
and the press context of the event. The nomination was preceded by a press leak about Rev. Józef
K³os, editor-in-chief of Przewodnik Katolicki as supposedly suggested for the post by Primate
Hlond.
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Instytut Badañ Literackich PAN
Pracownia Bibliografii Bie¿¹cej w Poznaniu

O zamierzonej Fundacji dla Niezamo¿nych Literatów Polskich
im. ks. Ludwika Antoniego Wojtysia w Poznaniu z roku 1929.
Kilka faktów z ¿ycia jej Fundatora
On the Intended Foundation for Indigent Polish Writers Named after Fr. Ludwik Antoni Wojty
in Poznañ in 1929. Some Facts from the Life of its Founder

W roku 1998 ukaza³a siê, przygotowana przez Redakcjê Wydawnictw Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ksiêga
pami¹tkowa dla uczczenia wybitnego historyka Kocio³a pt. Ecclesia Posnaniensis. Opuscula Mariano Banaszak septuagenario dedicata. Znalaz³ siê w niej m.in.
mój niedu¿y szkic o fundacji za³o¿onej przez ks. Ludwika Antoniego Wojtysia.
Pracuj¹c nad nim, moj¹ uwagê zwróci³a osoba jej za³o¿yciela, a przede wszystkim to, ¿e tak niewiele wiadomo o jego ¿yciu i dzia³alnoci duszpasterskiej. Postanowi³em wówczas to zmieniæ, choæby czêciowo.
Niniejszy artyku³, nawi¹zuj¹cy tak¿e poprzez tytu³ do wspomnianego szkicu,
jest jego poszerzeniem, zawiera bowiem fakty biograficzne, które w ci¹gu minionych kilku lat uda³o mi siê poznaæ, nierzadko pokonuj¹c wiele trudnoci. Inspiracj¹ i drogowskazem do ich poszukiwañ by³o wspomnienie pomiertne, opublikowane w numerze 17. Miesiêcznika Kocielnego Parafii w. Jana z 7 lipca 1929
roku, którego treæ, ze wzglêdu na wartoæ faktograficzn¹, przytaczam w ca³oci.
Nale¿y dodaæ, ¿e niektóre informacje s¹ ró¿ne od moich ustaleñ, jak choæby rok
urodzenia ks. Wojtysia; niektórych nie uda³o siê potwierdziæ, co oczywicie wcale
nie znaczy, ¿e nigdy nie zaistnia³y.
Pamiêci Dziwnego Ksiêdza
(Wspomnienie pomiertne)
Przed czterema laty sprowadzi³ siê do parafii naszej dziwny ksi¹dz. Kupi³
sobie najpiêkniejsz¹ willê na Ratajach z wielkim ogrodem  a mimo ¿e by³ w sile
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wieku, nie miewa³ kazañ, ani nie s³ucha³ spowiedzi, ani nie odprawia³ Mszy w.
ni ¿adnego nabo¿eñstwa. ¯y³ samotnie, nie wychyla³ siê nigdzie z swej willi, widziano go tylko pracuj¹cego pilnie w ogrodzie, a rych³ym rankiem w niedzielê
zd¹¿aj¹cego szybkim krokiem, nie w rewerendzie, lecz w cywilnym ubraniu,
z podniesionym wysoko ko³nierzem i kapeluszem wciniêtym na oczy, w stronê
kocio³a Bo¿ego Cia³a lub Przemienienia Pañskiego, gdzie ³¹czy³ siê z ludem
i przepada³ pod chórem w przyciemnej jeszcze wi¹tyni. Jedni opowiadali sobie,
¿e przyjecha³ on z Ameryki czy z Afryki i jest bardzo bogaty  drudzy za twierdzili, ¿e jedynym jego maj¹tkiem jest willa, któr¹ wydzier¿awi³ ró¿nym lokatorom, i ogród, który uprawia  jedno i drugie daje mu utrzymanie, i to widocznie
bardzo skromne, bo ogranicza³ siê on do ostatecznoci: ubranie jego by³o jak najprostsze, kuchnia chuda, ponadto potrzeby ¿yciowe ¿adne. Ludzie s¹ ciekawi.
mielsi wypytywali miejscowego proboszcza, interpelowali na zebraniach towarzystw parafialnych, co on zacz, ów nowy w³aciciel willi, czy ksi¹dz, czy wiecki, czy bogaty, czy biedny, jeli nie materialnie, to mo¿e na duszy, mo¿e nieszczêliwy, stroskany, godny litoci
Ciekawi nie otrzymywali wprawdzie zadowalaj¹cej odpowiedzi, uspokoili siê
jednak, gdy spostrzegli, ¿e proboszcz miejscowy jest czêstym w tajemniczej willi
gociem, i gdy wreszcie, po roku, dziwny ksi¹dz rozpocz¹³ odprawiaæ nabo¿eñstwa w kociele w. Rocha. Odt¹d te¿ wiêcej pocz¹³ siê zbli¿aæ do ludzi 
z tym i owym nawet doæ czêsto przestawa³, jak np. z panami nauczycielami
w Ratajach.
Obecnie, poniewa¿ .p. ksi¹dz Wojty ju¿ nie jest pomiêdzy nami, mo¿emy
uchyliæ nieco tajemnicy jego niepowszedniego ¿ycia, które stawiæ mo¿na pod
pewnym wzglêdem jako przyk³ad, ale równoczenie tak¿e jako memento dla niejednego z nas. Niech ka¿dy sam sobie wysnuje z przedstawionych poni¿ej kilku
zasadniczych rysów charakteru ksiêdza Wojtysia odpowiedni¹ dla siebie naukê.
Ks. Ludwik Wojty, urodzony w roku 1874 w Pacanowie (w województwie
kieleckim), pochodzi³ z niezamo¿nej rodziny. Do niskiej chatki jego rodziców,
wychowuj¹cych liczne grono dzieci, nieraz zagl¹da³ niedostatek, nie zawsze bywa³o tyle czarnego chleba, by wszyscy mogli siê najeæ do syta. Tymczasem ma³y
Ludwi okazuj¹c niepolednie zdolnoci tak umys³u jak i serca, zapragn¹³ siê
uczyæ i zostaæ ksiêdzem. Na pró¿no rodzice wybijali mu zamiar ten z g³owy, t³umacz¹c, ¿e na studia trzeba mieæ du¿o pieniêdzy. Ch³opiec mimo to pali³ siê do
ksi¹¿ek, czytywa³ i uczy³ siê nocami, wst¹pi³ wreszcie sam do gimnazjum i przebija³ siê w³asnymi g³ównie si³ami przez szko³y, nieraz o chlebie i wodzie, udzielaj¹c m³odszym ch³opcom lekcji i pracuj¹c piórem u pewnego adwokata. Zdawszy egzamin do seminarium duchownego w po¿yczonym ubraniu, bo w³asne by³o
ju¿ zbyt zniszczone, przenosi siê po kilku latach nauki na wy¿sze studia filozofii
i teologii do Rzymu, znowu bez grosza przy duszy.
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W Rzymie przeby³ najciê¿szy czas m³odoci. Ambitny by³ i dumny, rêki nie
by³by nigdy wyci¹gn¹³ po ja³mu¿nê, ukrywa³ wiêc sw¹ biedê jak móg³, uczy³ siê
za dnia, a wieczorami i nocami pracowa³, nawet fizycznie, aby siê utrzymaæ,
przeprosiwszy rewerendê, ¿e na czas roboty w ogrodzie lub w winnicy zawiesza
j¹ na ko³ek. Gdy mimo to nieraz nie by³o co w usta w³o¿yæ, bra³ ze sob¹ du¿ego
psa ogrodnika, u którego nieraz pracowa³, i chodzi³ do sk³adów rzenickich, prosz¹c dla tego¿ psa o resztki miêsiw i o odpadki wêdlin, a u piekarza o stare bu³ki,
zawadzaj¹ce na stole. Zdobytych w ten sposób smako³yków pies oczywicie nie
ogl¹da³, ale raczy³ siê nimi nasz ubogi student z Pacanowa. Olbrzymim wysi³kiem
g³owy i r¹k zdo³a³ on wreszcie osi¹gn¹æ wymarzony swój cel: zosta³ ksiêdzem.
Ostatni egzamin swój teologiczny zda³ ksi¹dz Ludwik równie¿ w po¿yczonej
rewerendzie i w piêknych, klamrami rzymskimi przyozdobionych bucikach swego
kolegi  przyjaciela. Odt¹d ju¿ nigdy, tak mawia³, nie mia³ na sobie tak eleganckiej rewerendy i tak paradnych trzewików.
M³odoæ górna i chmurna, pe³na mozolnych zmagañ z zawistnym, ciê¿kim
losem, nauczy³a m³odego ksiêdza dwóch rzeczy: wpierw, wielkiego poszanowania pieniêdzy, bez których nic wa¿niejszego w ¿yciu nie mo¿na stworzyæ, a po
wtóre, odwagi i zaufania do si³ w³asnych, którym tyle zawdziêcza³. Dwie te prawdy wbi³y siê tak g³êboko w mózg i serce ks. Wojtysia, ¿e sta³y siê odt¹d gwiazdami przewodnimi ca³ego jego ¿ycia. Szczêliwy wynik m³odocianych jego walk
o zdobycie upragnionego celu, zachêci³ go do dalszych mia³ych zamiarów i dzia³añ. A mia³ teraz pomylniejsze warunki i atuty w rêku: mia³ stanowisko powa¿ne, mia³ m³odoæ i ¿elazne zdrowie, mia³ nadludzk¹ prawie si³ê woli, nielêkaj¹c¹
siê ¿adnych trudnoci, a przy tym by³ ujmuj¹cej powierzchownoci i mi³ym
w obejciu, by³ smuk³ym i zgrabnym, mia³ wielkie, czarne mówi¹ce oczy, ciemn¹,
bujn¹ czuprynê, szlachetne rysy twarzy  pozosta³a po nim fotografia z lat m³odzieñczych, jak¿e inn¹ przedstawia osobê od tej, któr¹ w ostatnich latach mymy
poznali w Poznaniu!
Tak wiêc m³ody ksi¹dz, na progu samodzielnego ¿ycia, opuszczaj¹c Rzym,
postanowi³ sobie pokazaæ ca³emu Pacanowu, ba, nawet wiatu ca³emu, co mo¿e
zdzia³aæ energia, si³a woli i wytê¿ona praca. Dusza jego, pe³na m³odzieñczego
zapa³u, dobra, pobo¿na, gorliwa o chwa³ê Bo¿¹, rwa³a siê do tego, aby stworzyæ
rzeczy wielkie i zostawiæ po sobie trwa³y lad ¿ycia. Rzuci³ siê wiêc w wir wiata.
Gdzie¿ on wszêdzie nie by³ i czego nie dowiadczy³! Niespokojny jego duch nigdzie nie zagrza³ miejsca. Podró¿owa³ po ca³ym prawie globie ziemskim. By³
w Azji, przebieg³ Afrykê, okr¹¿y³ Amerykê, jedn¹ i drug¹, zwiedzi³ i pozna³
wszystkie kraje i narody Europy. W³adaj¹c biegle kilkoma jêzykami pracowa³
w duszpasterstwie dla W³ochów, Anglików, Francuzów, Czechów, Niemców, Litwinów, a przede wszystkim Polaków. A szczêliw¹ mia³ rêkê nie tylko w zdobywaniu dusz Panu Bogu, ale tak¿e w zdobywaniu dóbr doczesnych. Praktycznym
i bystrym rozumem swoim, niezwyk³¹ zapobiegliwoci¹ i przedsiêbiorczoci¹
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swoj¹, po³¹czon¹ z nies³ychan¹ oszczêdnoci¹ grosza i surowoci¹ ¿ycia, zdo³a³
w dwudziestu piêciu latach dorobiæ siê olbrzymiej fortuny  zosta³ kilkakrotnym
milionerem.
¯ycie k s i ê d z a Wojtysia niewiele siê ró¿ni³o od ¿ycia s t u d e n t a Wojtysia, który w Rzymie ¿ywi³ siê sa³at¹, odpadkami wêdlin i suchymi bu³kami. By³
surowym dla siebie, nie cierpia³ leniwców i darmozjadów, ulubionym tematem
jego nauk by³o mówiæ o gnunoci, pijañstwie i kradzie¿y, które to na³ogi, jego
zdaniem, bardzo siê w Polsce rozpowszechniaj¹. Piêkn¹ willê swoj¹ wydzier¿awi³ drugim, a sam zamieszka³ w niej na poddaszu w ciasnym pokoiku, tak niskim,
¿e mo¿na by³o siêgn¹æ rêk¹ do sufitu, o jednym maleñkim okienku i kilkoma gracikami. Gdy umar³, okaza³o siê, ¿e nie by³o szat odpowiednich, w których by godnie pochowaæ by³o mo¿na. Nie by³o te¿ miejsca w szczup³ym pokoiku, a¿eby
w nim trumnê ustawiæ, wywieziono wiêc zmar³ego do przytuliska i eksportowalimy go z domu biednych starców.
Oczywicie, ¿e ks. Wojty w gonitwie swej za prac¹ i ciu³aniem grosza,
w owym odmawianiu sobie wszystkiego, popad³ w niepochlebn¹ przesadê, która
siê na nim dotkliwie zemci³a. Starga³ sobie bowiem zupe³nie swe si³y i zdrowie,
straci³ swój mi³y wygl¹d, sta³ siê nerwowym i dra¿liwym, porywczym, czym niestety nieraz zra¿a³ sobie ludzi, narazi³ siê nawet W³adzy Duchownej, która go po
ojcowsku upomina³a, a wreszcie zniewolon¹ by³a ostrzej przeciwko niemu wyst¹piæ. Z tego to powodu ostatnie lata ¿ycia jego by³y przepe³nione gorycz¹ i udrêk¹, co przyspieszy³o mieræ jego. Umar³, maj¹c niespe³na 55 lat.
Przed mierci¹ swoj¹ uzna³ kilkakrotnie z wielkim ¿alem przed ksiêdzem,
powiêcaj¹cym mu to ostatnie wspomnienie, ¿e jako m³ody, biedny a niedowiadczony ksi¹dz uleg³ geszefciarskiej Ameryce urokowi dolara, osi¹gn¹³, co chcia³,
zosta³ milionerem  zazdroszcz¹ mi w Pacanowie, mówi³, krewni i znajomi, zazdroszcz¹ niejedni dziedzice, którzy przedtem z góry patrzeli na biednego ch³opaka, ale nie maj¹ czego zazdrociæ, bo ca³e ¿ycie moje by³o znojne i twarde,
pe³ne wyrzeczenia siê i niepokoju. R¹k moich nie splami³em nigdy niczyj¹ krzywd¹, ale zmarnowa³em je bezwzglêdn¹, amerykañsk¹ prac¹, pomaga³em drugim,
pociesza³em i podnosi³em na duchu, ale sam nie zazna³em najniezbêdniejszych
wygód ¿ycia i ¿adnej pociechy. W ostatnim roku pocz¹³ spisywaæ Pamiêtnik
bardzo ciekawego, burzliwego ¿ywota swego, z zamiarem og³oszenia go drukiem
 nie zd¹¿y³ jednak zamiaru tego dokonaæ. Widz¹c zbli¿aj¹cy siê przedwczesny
swój koniec, pocz¹³ urzeczywistniaæ postanowienie, jakie by³ powzi¹³ na progu
¿ycia w Rzymie: zaznaczyæ pragn¹³ ¿ycie swe jakim trwa³ym ladem! Pamiêtaj¹c
o tym, jak to ciê¿ko za m³odu musia³ przebijaæ siê przez ¿ycie, chcia³ przede
wszystkim ul¿yæ i dopomóc ucz¹cej siê zdolnej a biednej m³odzie¿y. Zapisa³ wiêc
oko³o pó³ miliona z³otych na gimnazjum biskupie w Kielcach, spod których pochodzi³, i w których sam siê kszta³ci³. Dalsze oko³o dwa miliony z³otych przeznaczy³ na biednych m³odych pisarzy polskich, którzy nieraz mieszkaj¹c na nêdznych
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poddaszach i w ciemnych lochach, piórem zarabiaj¹ uci¹¿liwie na kawa³ek chleba, a nie maj¹ doæ czasu i swobody, aby zdolnoci swe odpowiednio rozwin¹æ.
Uwalniaj¹c ich od przygnêbiaj¹cej troski o utrzymanie, ks. Wojty daje im mo¿liwoæ rozwiniêcia skrzyde³ do wy¿szych, idealnych lotów. Fundusz ten ks. Wojtysia to naprawdê epokowe dzie³o w historii literatury polskiej, które ws³awi imiê
jego po wszystkie czasy. G³ówny cel i g³ówne postanowienie ¿ycia jego zosta³o
wiêc osi¹gniête  ale jakim ofiarami
Powa¿n¹ kwotê pozostawi³ te¿ ks. Wojty na budowê pomnika Serca Pana Jezusa w Poznaniu, polecaj¹c sw¹ duszê mi³osierdziu tego¿ Zbawicielowego Serca.
Tak¿e o parafii naszej myla³, widz¹c, ¿e nie jest zasobn¹ i doæ opuszczon¹.
W pocz¹tkach pobytu swego w parafii naszej przyobiecywa³, ¿e pobuduje nam
piêkny koció³ na Miasteczku oraz now¹ plebaniê. Do³¹czy³ jednak do tego warunek: jeli tutaj zostanê proboszczem. Proboszcz miejscowy w tej chwili zniós³ siê z W³adz¹ Duchown¹, owiadczaj¹c gotowoæ ust¹pienia z parafii na rzecz
ks. Wojtysia. Ks. Biskup jednak owiadczy³, ¿e mimo tak wysokiej ceny, ks. Wojty ani w Poznaniu ani w diecezji naszej probostwa ¿adnego otrzymaæ nie mo¿e.
Obok tej niepomylnej wieci zrazi³o go do parafii naszej jeszcze i to, ¿e go kilkakrotnie (szeæ razy) napadali i haniebnie okradali, tak ¿e spaæ musia³ z rewolwerem w rêku. Przechodzi³ te¿ przykre niesnaski z kilku lokatorami, z policj¹
i s¹dami, doæ, ¿e zdenerwowany i zgorzknia³y owiadcza³, ¿e przyby³ do kulturalnego Poznania, aby znaleæ odpoczynek po pracy, a spotyka go tu dalsze uciemiê¿enie i udrêka ducha”. Dlatego to mimo czêstszych przedstawieñ proboszcza,
adwokata i jednego z panów nauczycieli z Rataj, zawzi¹³ siê i nie chcia³ parafii
zapisaæ nic, twierdz¹c, ¿e najwiêcej u nas jest zbijobruków, leniuchów, z³odziei,
pijaków i rabusiów. Dopiero ostatni dzieñ przed mierci¹ pocz¹³ ¿yczliwiej siê o
nas wyra¿aæ i na usilne proby owiadczy³, uk³adaj¹c testament, ¿e jutro pomyli tak¿e o parafii wiêtojañskiej”. Lecz owego jutra niestety ju¿ nie doczeka³,
umar³ nastêpnej nocy o pierwszej, nagle, nieprzewidzianie  bo cierpia³ na serce. Pan Bóg nie dozwoli³ mu ju¿ podpisaæ testamentu, sporz¹dzanego w szczegó³ach przez kilka dni. Ze spadkobiercami mia³em ju¿ trzy razy konferencje, przypomina³em przyrzeczenie zmar³ego ksiêdza, do tego czasu wszystko 
bezskutecznie.
Oto w najkrótszym zarysie ¿ycie i mieræ owego dziwnego ksiêdza, jak
nieraz zwalicie go, Parafianie. Co to mo¿e silna wola i praca jednego cz³owieka! Bóg os¹dzi³ twarde jego ¿ycie  jego prace i zaparcie siê siebie, legaty i daniny na dobre cele; Bóg te¿ os¹dzi³ jego niedostatki i usterki, jego amerykañskie
zapêdzanie siê w sprawy tego wiata. Wy za, drodzy Parafianie, os¹dcie sami,
co dla was zostaje z tego b¹d co b¹d niepospolitego ¿ycia jako przyk³ad, a co
jako upomnienie. Módlcie siê za duszê tego biednego ksiêdza-milionera!
R.i.p.
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Powy¿sze wspomnienie pomiertne zosta³o opublikowane bez nazwiska autora, ale jego treæ, a szczególnie ostatnie zdania jednoznacznie wskazuj¹ na ks.
Karola Mazurkiewicza, ówczesnego proboszcza poznañskiej parafii w. Jana Jerozolimskiego za Murami. Potwierdza to równie¿ zachowana w teczce ks. Wojtysia notatka ks. K. Mazurkiewicza do Kurii, bêd¹ca odpowiedzi¹ na probê
o przes³anie ¿yciorysu zmar³ego ks. Wojtysia, z której wynika te¿, jaki by³ cel
napisania tego wspomnienia i zamieszczenia go w gazetce parafialnej:
Stosuj¹c siê do ¯yczenia Wysokiej W³adzy Duchownej, s¹dzê, ¿e czyniê dobrze przesy³aj¹c przy niniejszym moj¹ gazetkê parafialn¹, w której umieci³em
doæ obszerny ¿yciorys .p ks. Wojtysia. Innych dat z jego przesz³oci, prócz tych,
które podajê, nie znam. [ ] ¯ycie i mieræ tego ofiarnego ksiêdza, jak go
parafianie zwali, wywar³y w ca³ej parafii niedodatnie wra¿enie, które staram siê
os³abiæ wydrukowanym artyku³em1.
Ksi¹dz Ludwik Antoni Wojty  syn Antoniego i Anieli z Brudków, urodzi³
siê 25 sierpnia 1870 roku w Pacanowie w diecezji kieleckiej. Mia³ dwie siostry:
Franciszkê, za mê¿a Jaskólsk¹ i Katarzynê, za mê¿a Pytko oraz brata Wojciecha.
Pocz¹tkowe nauki pobiera³ w miejscowej szkole elementarnej, a nastêpnie
w gimnazjum w Kielcach. W roku 1890 wst¹pi³ do tamtejszego seminarium duchownego, a gdy zaborca rosyjski zamkn¹³ uczelniê w 1893 roku, wyjecha³ do
Rzymu, gdzie kontynuowa³ studia teologiczne i przyj¹³ wiêcenia kap³añskie
prawdopodobnie w roku 18962. Pierwszym znanym miejscem dzia³alnoci duszpasterskiej ks. Wojtysia by³ Londyn, a cilej  istniej¹ca tam Polsko-Litewska
Misja Katolicka.
W XIX wieku do Anglii nap³ynê³o kilka fal uchodców polskich, g³ównie
po kolejnych powstaniach zakoñczonych klêsk¹. Szukali tu nie tylko schronienia
politycznego, ale i ekonomicznego. Ju¿ od roku 1837 emigranci spotykali siê
w parafiach londyñskich z opiek¹ duszpastersk¹, sprawowan¹ przez polskich duchownych. Byli wród nich m.in. O. Stefan Mazoch, ks. Emeryk Podelski (odprawia³ nabo¿eñstwa w kaplicy przy Sutton Street w dzielicy Soho), ks. Marcin
Chwaliszewski, ks. Ludwik Ja¿d¿ewski, o. Adolf Bakanowski. W roku 1894
Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (dalej: AAP), Akta Kurii Arcybiskupiej, Akta personalne ks. Ludwika Wojtysia, sygn. KA 1308.
2
Archiwum Pañstwowe w Poznaniu (dalej: APP), Akta miasta Poznania, Kartoteka mieszkañców, sygn. 15273 oraz Rocznik Archidiecezji Gnienieñskiej i Poznañskiej na rok 1929, Poznañ
1929, s. 248 jako rok urodzenia podaj¹ rok 1874, natomiast rok 1870 przyjmuje Bronis³aw Marian
Tarka w ksi¹¿ce Sanktuarium Pana Jezusa Konaj¹cego w Pacanowie, Pacanów 2000, s. 15 oraz
ks. Leszek Wojty, wnuk brata ks. Ludwika Wojtysia, w licie skierowanym do mnie z dnia 19
stycznia 2008, w którym poda³ te¿ imiona rodziców i rodzeñstwa. Uwzglêdniaj¹c póniejsze fakty
z ¿ycia, za bardziej prawdopodobny przyj¹³em rok 1870; z tych samych powodów odrzuci³em rok
1898 jako rok wiêceñ kap³añskich podawany przez Rocznik Archidiecezji Gnienieñskiej i Poznañskiej na rok 1929, s. 248.
1
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w wynajêtym domu przy Globe Road utworzona zosta³a, s³u¿¹ca wy³¹cznie Polakom, kaplica pod wezwaniem w. Józefa, w której kapelanem by³ ks. pra³at
Wincenty Bronikowski. Od koñca lat 70. XIX w. tak¿e emigranci polscy osiadli
w Liverpoolu i okolicach mieli zaspokajane potrzeby duchowe, m.in. przez ks.
Juliana Dudkiewicza, o. Bernarda £ubieñskiego i przez dwóch zakonników niemieckich w³adaj¹cych jêzykiem polskim  o. Lindena i o. Josepha Lassberga.
Pobyty ksiê¿y w rodowiskach polonijnych nie by³y d³ugie  trwa³y od kilku
miesiêcy do trzech lat, ale czêste bywa³y te¿ okresy zupe³nego ich braku.
Oprócz Polaków liczn¹ grupê imigrantów na Wyspach Brytyjskich stanowili
Litwini, którzy zaczêli tu przybywaæ w latach 70. XIX wieku. Osiedlali siê
w Anglii, ale g³ównie w Szkocji, podejmuj¹c prace w przemyle metalowym
i w kopalniach wêgla. Byli katolikami, ale nieznajomoæ jêzyka angielskiego stanowi³a dla nich przeszkodê w wype³nianiu praktyk religijnych. Z prob¹ o pomoc w rozwi¹zaniu trudnej sytuacji zwrócili siê do archidiecezji w Glasgow, której sekretarz ks. kanonik John Ritchie rozpocz¹³ poszukiwania odpowiedniego
kapelana. Propozycjê przyj¹³ cz³onek niemieckiej wspólnoty jezuitów w Anglii,
wspomniany ju¿ o. J. Lassberg. W latach 1889–1895 dokona³ serii wizyt u Litwinów w Szkocji.
Opieka duszpasterska zarówno nad Polakami, jak i nad Litwinami przybra³a
formê zinstytucjonalizowan¹, gdy arcybiskup Westminsteru kardyna³ Herbert
Vaughan powo³a³ w Londynie w lipcu 1895 roku Polsko-Litewsk¹ Misjê Katolick¹. Jej utworzenie powierzy³ ks. Antoniemu Lechertowi, który pierwsz¹ Mszê
w. odprawi³ ju¿ 25 wrzenia. W roku nastêpnym ks. rektor kupi³ stajniê przy
Cambridge Road, sk³adaj¹c¹ siê wy³¹cznie ze cian i dachu. Po przeprowadzeniu
generalnego remontu, w tym m.in. za³o¿eniu pod³ogi, otwarto w niej kaplicê.
W roku 1903 budynek zosta³ sprzedany Misji Francuskiej, a kolejn¹ otwarto
w prywatnym domu Zofii z Andrzejewskich Pace przy Prichard Road.
Od 13 listopada 1896 roku pracê w londyñskiej misji, prawdopodobnie pocz¹tkowo dla Polaków, lecz zaraz potem dla Litwinów, rozpocz¹³, sprowadzony
przez ks. A. Lecherta, ks. Wojty. Natychmiast przyst¹pi³ do nauki jêzyka litewskiego (a nale¿y wspomnieæ, ¿e mia³ du¿¹ ³atwoæ przyswajania jêzyków obcych), by jak najlepiej wype³niaæ przyjête obowi¹zki duszpasterskie. Wkrótce tak
bardzo uto¿sami³ siê z t¹ spo³ecznoci¹, ¿e niektórzy nawet uwa¿ali go za Litwina. Mieli prawo tak s¹dziæ, gdy¿ podczas pojawiaj¹cych siê doæ czêsto niesnasek polsko-litewskich, zawsze stawa³ po stronie tych drugich. Takiej postawy nie
akceptowa³ ks. Lechert, wobec czego pod koniec lutego 1897 roku usun¹³ go
z misji w Londynie.
O konflikcie miêdzy oboma spo³ecznociami ks. Adam Romejko pisze: Antagonizmy polsko-litewskie trwa³y do 1901 r., kiedy w Londynie zaczê³a dzia³aæ
osobna misja dla Litwinów. Pierwszy proboszcz parafii litewskiej ks. B[oles³aw 
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J.B.] Sz³amas uzyska³ od kard. Herberta Vaughana przyrzeczenie, ¿e ksi¹dz polskiego pochodzenia nie bêdzie zastêpowa³ ksiêdza litewskiego. W razie choroby
lub nieobecnoci litewskiego duszpasterza Litwinami opiekowali siê ksiê¿a irlandzcy, francuscy lub niemieccy. Polacy i Litwini nie zapraszali siê nawzajem
na imprezy organizowane przez misjê polsk¹ i misjê litewsk¹3.
Ksi¹dz Wojty, którego czêsto nazywano ks. Wojtysem, pracowa³ w³anie dla
Litwinów. Ten sam autor podaje, ¿e polsk¹ misj¹, do wybuchu II wojny wiatowej, kierowa³o 7 rektorów, a pracowa³o w niej 27 ksiê¿y4. Natomiast w misji
litewskiej w tym samym czasie, jak podaje Ellen ODonnell, dzia³alnoæ duszpastersk¹ prowadzi³o 15 ksiê¿y. Oprócz Litwinów pracowali tu duchowni niemieccy, irlandzcy i polscy. Wród nich by³ ks. Wojty5.
Decyzj¹ w³adz archidiecezji w Glasgow, kapelani musieli mieszkaæ w budynkach kocielnych, ale nie byli zobowi¹zani do zajmowania siê duszpasterstwem
miejscowych katolików; kontrakty z nimi by³y odnawiane corocznie. Ciê¿ar
utrzymywania misji spada³ na imigrantów litewskich.
Po opuszczeniu Londynu w roku 1897 i w 1900 ks. Wojty otacza³ opiek¹
duszpastersk¹ rodowisko Litwinów zamieszka³ych w Manchester i okolicach.
Gdy w lutym 1900 roku pracuj¹cy w Glasgow ks. Wincenty Varnagis wyjecha³
do Stanów Zjednoczonych i z tego powodu zanik³y wizyty duszpasterskie
w Szkocji, nap³ynê³y stamt¹d na rêce ks. Wojtysia liczne listy, w których proszono go o przybycie w celu wyspowiadania przed zbli¿aj¹cymi siê wiêtami Zmartwychwstania Pañskiego. Na proby, wyra¿aj¹ce pragnienie zaspokojenia potrzeb
duchowych, ks. Wojty nie pozosta³ g³uchy  objecha³ dziesiêæ misji.
W raporcie do archidiecezji najwiêksz¹ liczbê spowiadaj¹cych wykaza³
w Mossend, a nastêpnie w miejscowociach Uddingston i Carfin.
W padzierniku 1900 roku zosta³ przeniesiony do Glasgow i zamieszka³
w parafii w. Jana Ewangelisty, której proboszczem by³ kanonik John Macluskey.
Na tej misji spotka³o go wiele przykroci, od drobnych nieporozumieñ zaczynaj¹c, a na szykanach i fa³szywych oskar¿eniach koñcz¹c. Kapelani, wród nich
i ks. Wojty, podobnie jak imigranci, którym s³u¿yli, spotykali siê z pewn¹ niechêci¹, a niekiedy wrogoci¹, ze strony ludnoci tubylczej. Pod³o¿em by³y wynikaj¹ce z ró¿nic kulturowych obyczaje i zachowania ludnoci litewskiej.
Do nie najlepszych nale¿a³y relacje z ks. J. Macluskeyem. Ks. Wojty narzeka³ na brak wygód na plebanii, a tak¿e zarzuca³ proboszczowi z³e traktowanie
oraz poni¿anie go i szykanowanie w obecnoci osób zajmuj¹cych siê obs³ug¹
A. Romejko, Duszpasterstwo polonijne w Wielkiej Brytanii, Toruñ 2002, s. 251-252.
Tam¿e, s. 190-191.
5
E. O’Donnell, Clergy ministering to Lithuanian immigrants in Scotland, 1889-1989, „The
Innes Review” (Glasgow), vol. 51: 2000, nr 2, s. 187.
3
4
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domu. Z³agodzenie konfliktu nie nast¹pi³o nawet po interwencji sekretarza archidiecezji kanonika J. Ritchie.
Bardzo bolesne by³y dla niego zarzuty rzekomej dzia³alnoci maj¹cej na celu
utworzenie litewskiego kocio³a narodowego. Polegaæ mia³a m.in. na g³oszeniu
potrzeby takiego kocio³a, o czym doniós³ archidiecezji ks. James Hughes
z Mossend w licie z dnia 28 maja 1902 roku6. Jest oczywiste, ¿e tych dzia³añ
nie akceptowa³a miejscowa hierarchia, gdy¿ narodowe ugrupowania kocio³ów
mog³y zagra¿aæ jednoci katolicyzmu w Szkocji. Ks. Wojty z ca³¹ moc¹ odpiera³ stawiane zarzuty, m.in. w listach do archidiecezji z 10 czerwca i 10 wrzenia
1902 roku7, lecz sam epizod i tak by³ zjawiskiem bardzo niepokoj¹cym dla w³adzy kocielnej. W wietle przedstawionych wy¿ej przykrych i bolesnych dowiadczeñ nie dziwi brak dowodów na dzia³alnoæ ks. Wojtysia po padzierniku
1902 roku. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e kontrakt miêdzy nim a archidiecezj¹ w Glasgow nie zosta³ przed³u¿ony i nie ma w¹tpliwoci, ¿e za obopóln¹ zgod¹8.
Kolejnym przystankiem w dzia³alnoci duszpasterskiej ks. Wojtysia by³a,
wed³ug ks. Tomasza Wróbla, Afryka Po³udniowa. Podczas wojny burskiej, jako
kapelan katolickich ¿o³nierzy angielskich, mia³ mo¿noæ zdobycia wiêkszej gotówki. ¯o³nierze bowiem, jak to bywa na wojnie, grabili bogatych Burów, zabieraj¹c im brylanty, diamenty, z³oto i inne kosztownoci. miertelnie ranni umieraj¹c przekazywali te kosztownoci kapelanowi, z prob¹, by przes³a³ rodzinie.
Bywa³o jednak i tak, ¿e nie zawsze mo¿na by³o spe³niæ proby tych ludzi. Ks.
Wojty postanowi³ w inny sposób wykorzystaæ te pieni¹dze, mianowicie na cele
dobroczynne, spo³eczne. Zanim to wprowadzi³ w czyn, uda³ siê po wojnie burskiej do Stanów Zjednoczonych9.
W¹tpliwoæ budzi obecnoæ ks. Wojtysia w Afryce Po³udniowej w czasie
wojny angielsko-burskiej. Anglicy, chc¹cy zaw³adn¹æ za³o¿onymi przez Burów
w 1852 roku pañstwami Transwal i Orania, ze wzglêdu na wystêpuj¹ce tam du¿e
pok³ady z³ota i diamentów, prowadzili dwie wojny. Pierwsza mia³a miejsce
6
Podajê za: E. O’Donnell, „To keep our fathers’ faith…”: Lithuanian imigrant religious aspirations and the policy of West of Scotland Catholic clergy, 1889-1914, „The Innes Review” (Glasgow), vol. 49: 1998, nr 2, s. 178.
7
Podajê za: tam¿e.
8
O misjach polskiej i litewskiej w Anglii i w Szkocji na prze³omie XIX i XX wieku oraz
o dzia³alnoci w nich ks. L. Wojtysia zob. E. O’Donnell, Clergy ministering to Lithuanian… „The
Innes Review” (Glasgow), vol. 51: 2000, nr 2, s. 166-187; ta¿, „To keep our fathers’ faith…”: Lithuanian… „The Innes Review” (Glasgow), vol. 49: 1998, nr 2, s. 163-183; A. Romejko, dz. cyt.,
Toruñ 2002; P. Sawicki, Polska Misja Katolicka i polski koció³ w Londynie, w: Polska Misja Katolicka w Londynie 1894-1944, Londyn [1951], s. 1-42.
9
T. Wróbel, [Szkic biograficzny ks. L. Wojtysia], Archiwum Diecezjalne w Kielcach (dalej:
ADK), Akta ks. Ludwika Wojtysia. R. 1926-1927, sygn. XW-35; szkic ten zosta³ napisany w roku
1964, m.in. na podstawie wspomnieñ ks. Jana Skalskiego, który zna³ osobicie ks. Wojtysia.
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w latach 1880–1881 i zakoñczy³a siê zwyciêstwem Burów. Druga wojna toczy³a
siê w latach 1899–1902 i przynios³a klêskê pañstwom burskim, które sta³y siê
koloni¹ imperium brytyjskiego. W czasie pierwszej wojny nie móg³ byæ w Afryce ze wzglêdów oczywistych. A w drugiej? 31 maja 1902 roku przed godzin¹
23.00 traktat zosta³ podpisany w Pretorii przez pe³nomocników obu stron. Tym
samym, po dwóch latach i niespe³na omiu miesi¹cach walk, wojna dobieg³a
koñca10.
Jak pamiêtamy, ks. Wojty we wrzeniu 1902 roku jako kapelan misji litewskiej wymienia³ korespondencjê z archidiecezj¹ w Glasgow. Ale mo¿e jest to jeden z licznych meandrów ¿ycia ks. Wojtysia, które nie dane nam jest poznaæ?
Z pewnoci¹ natomiast przyby³ na pocz¹tku roku 1904 do Kapsztadu, gdzie
znajdowa³a siê du¿a liczba Polaków, którzy zwabieni istniej¹cymi tu pok³adami
z³ota i diamentów, liczyli na szybkie wzbogacenie siê. G³ównym jego obowi¹zkiem by³a opieka nad koloni¹ polsk¹ w tym miecie. W tym czasie w miejscowej
katedrze St. Marys odbywa³y siê w ka¿d¹ niedzielê (oprócz pierwszej niedzieli
miesi¹ca) msze w. w jêzyku polskim. Po ponadrocznym pobycie w Kapsztadzie,
w zwi¹zku ze znacznym zmniejszeniem siê tam liczby Polaków, ks. Wojty opuci³
Afrykê Po³udniow¹ i powróci³ do Europy. Nastêpnie pracowa³ w Hamburgu
wród licznej rzeszy polskich katolików11.
Nie jest znana dok³adna data przybycia ks. Wojtysia do Stanów Zjednoczonych, natomiast nazwa pierwszego znanego miejsca jego pobytu w tym pañstwie
pojawia siê na stronach dzie³a ks. Wac³awa Kruszki. By³a ni¹ parafia w. Kunegundy w McAdoo w stanie Pensylwania12. Do miejscowoci zwanej tak od 1896
roku (wczeniej nosi³a nazwê Saylors Hill, póniej Pleasant Hill) od po³owy XIX
wieku przybywali Irlandczycy, Walijczycy, S³owacy, Rosjanie, Ukraiñcy, Wêgrzy, W³osi i Polacy, g³ównie z Ma³opolski, by podejmowaæ pracê w kopalniach
wêgla. Wspólnota polska, która pocz¹tkowo odbywa³a praktyki religijne w kociele w Audenried, w parafii ufundowanej w 1869 roku przez Irlandczyków,
w 1891 roku zwróci³a siê do arcybiskupa Filadelfii Patricka Ryana z prob¹
o utworzenie polskiej parafii. Proba zosta³a wys³uchana i we wrzeniu 1893 roku,
pochodz¹cy z Krakowa ks. Maciej Tarnowski, zosta³ jej pierwszym proboszczem.
10
M. Leniewski, Wojna burska 1899-1902. Geneza, przebieg i miêdzynarodowe uwarunkowania, Warszawa 2001, s. 186-187.
11
A. ¯ukowski, W kraju z³ota i diamentów. Polacy w Afryce Po³udniowej XVI-XX w.,Warszawa 1994, s. 105. W celu uzyskania jakichkolwiek informacji o dzia³alnoci ks. Wojtysia w Hamburgu, zwróci³em siê do Rektoratu Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. W otrzymanej odpowiedzi z dnia 28 padziernika 2008 podpisanej przez rektora ks. Stanis³awa Budynia napisano
m.in.: „W Archiwum Rektoratu Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech nie ma ¿adnych danych
o dzia³alnoci ksiê¿y i duszpasterstwa polskojêzycznego w Niemczech z okresu przedstawionego
przez Pana”. Co oczywicie nie dowodzi, ¿e ks. Wojtysia nie by³o w Hamburgu oko³o roku 1905.
12
W. Kruszka, Historya polska w Ameryce, t. XII, Milwaukee 1908, s. 37.
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By³ nim tylko jeden rok. Kolejnymi byli ksiê¿a (w nawiasie podajê lata urzêdowania): Marek Januszkiewicz (1894–1901), Stanis³aw M. Olesiñski (1901–1902),
Józef Biela (1902–1903), Jan D¹browski (1904–1906). Gdy ten ostatni w marcu
1906 roku zosta³ mianowany pierwszym proboszczem parafii w. W³adys³awa
w Filadelfii, której by³ te¿ za³o¿ycielem, jego nastêpc¹ zosta³ ks. Wojty. Mimo
i¿ zarz¹dza³ parafi¹ tylko jeden rok, pozostawi³ po sobie trwa³y lad  szko³ê parafialn¹ dla polskich dzieci. Zajêcia odbywa³y siê w podziemiach kocio³a,
a pierwszym nauczycielem by³ organista, ks. Pawe³ Guzik (1907–1908) i Stanis³aw Frog (1908–1908) – to kolejni proboszczowie polskiej parafii w McAdoo13.
Kilka lat póniej ks. Wojty pracowa³ w Nashua w stanie New Hampshire.
W miecie tym, dziêki staraniom polskich emigrantów, biskup Manchesteru George A. Guertin 19 kwietnia 1908 roku wyda³ pozwolenie na utworzenie parafii
pod patronatem w. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika. Na pierwszego proboszcza zosta³ wyznaczony ks. John Mard, który uwiadomiwszy sobie, ¿e ze wzglêdu na z³y stan zdrowia nie bêdzie w stanie podj¹æ trudnego zadania budowy kocio³a, po trzech miesi¹cach zrezygnowa³. Jego nastêpca, ks. Franciszek Taborski,
z ca³¹ energiê podj¹³ swoje zadanie. Dziêki pomocy i ofiarnoci parafian kupi³
dwa domy, z których jeden zosta³ przeznaczony na plebaniê. Rozpoczêta wiosn¹
1909 roku budowa drewnianego kocio³a zosta³a zakoñczona jesieni¹ tego roku.
We wrzeniu 1910 roku proboszczem parafii zosta³ mianowany ks. Wojty. Podobnie jak w McAdoo, kieruj¹c siê trosk¹ o edukacjê dzieci polskich emigrantów, wybudowa³ halê, która przez wiele lat s³u¿y³a jako szko³a, a tak¿e by³a miejscem spotkañ i rozrywki. W 1914 roku zakupi³ osiem hektarów ziemi
z przeznaczeniem na cmentarz. To w czasie jego pasterzowania koció³ zosta³
konsekrowany. 16 grudnia 1915 roku ks. Wojty opuci³ parafiê, która przez
szeæ miesiêcy pozostawa³a bez ksiêdza14.
Posiadane materia³y pozwoli³y przedstawiæ dzia³alnoæ ks. Wojtysia w Stanach Zjednoczonych tylko w powy¿szych dwóch parafiach. Z przekazów porednich wiemy, ¿e pracowa³ tak¿e w miecie Bridgeport w stanie Connecticut. Stanis³aw Nowakowski, profesor Uniwersytetu Poznañskiego, który wyjecha³ do
USA w 1931 roku w sprawie, która zostanie przedstawiona dalej, napisa³: Ja
osobicie by³em w Bridgeport, [ ] odwiedzi³em proboszcza, gdzie przebywa³ p.
ks. Wojty [ ]15. A dwa lata wczeniej adwokat amerykañski Victor E. Gartz
13
W celu zasiêgniêcia informacji o pobycie ks. Wojtysia w McAdoo zwróci³em siê listownie
z prob¹ do obecnego proboszcza parafii w. Kunegundy. W odpowiedzi otrzyma³em kserokopiê
rozdzia³u pt. The history of St. Kunegunda’s parish pochodz¹cego z ksi¹¿ki, której tytu³u ani nazwiska jej autora nie znam. Z tego ród³a, na po³y dla mnie anonimowego, zaczerpn¹³em informacje o parafii w. Kunegundy.
14
Zob.: St. Stanislaus Parish – Nashua NH. [online; dostêp: 07. 01. 2011] www.ipgs.us/parishistories/ststannashuanh.html
15
List Stanis³awa Nowakowskiego do prezesa Zwi¹zku Zawodowego Literatów Polskich
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pisz¹c o ks. Wojtysiu stwierdzi³, ¿e zamieszkiwa³ w Bridgeport przez d³u¿szy szereg lat, a ostatnio widziano go tam przed 5-ciu lub 6-ciu laty.[ ] Zmar³y nie
nale¿a³ do ¿adnej specjalnej diecezji, lecz wed³ug dalszych informacji by³ niezale¿nym pomocnikiem proboszcza16. Prawdziwoæ ostatniego zdania potwierdza
obecny proboszcz polskiej parafii w. Micha³a Archanio³a w tym miecie o. Stefan Morawski, który sprawdzi³, ¿e nazwisko ks. Wojtysia nie figuruje w archiwum diecezjalnym w Bridgeport, o czym powiadomi³ mnie w licie elektronicznym z dnia 24 IX 2010 roku. Niemal z ca³¹ pewnoci¹ mo¿na przyj¹æ, ¿e w tym
miecie zakoñczy³ ks. Wojty swój pobyt na kontynencie amerykañskim.
Ks. Tomasz Wróbel w przywo³anym ju¿ szkicu biograficznym pisze, ¿e
w czasie pobytu w USA ks. Wojty przez pó³tora roku by³ duchownym Polskiego Narodowego Kocio³a Katolickiego, co rzekomo by³o faktem nieobojêtnym
dla jego przysz³ych losów. Tego faktu nie potwierdza Ksiêga pami¹tkowa 33
w trzydziest¹ trzeci¹ rocznicê powstania Polsko Narodowego Katolickiego Kocio³a w Ameryce i dwudziest¹ rocznicê pierwszego Sejmu Polsko Narodowej
Spójni: 1897–1930, 1909–1929 wydana w Scranton w 1930 roku. A przecie¿ prezentuje wszystkie parafie amerykañskie i dzia³aj¹cych w nich ksiê¿y. Mo¿e dlatego, ¿e by³ z tym Kocio³em zwi¹zany zbyt krótko? Jeli informacja jest
prawdziwa, to byæ mo¿e pracowa³ w parafii w. Józefa w Bridgeport, powo³anej
5 marca 1907 roku przez Franciszka Hodura – pierwszego biskupa Polskiego Narodowego Kocio³a Katolickiego w Ameryce? Oko³o roku 1990 parafia ta zosta³a przeniesiona do miasta Stratford17.
W Ameryce ks. Wojty zajmowa³ siê g³ównie, co zrozumia³e, prac¹ duszpastersk¹, czêsto zmieniaj¹c z niewiadomych powodów miejsca swego pobytu.
Troszczy³ siê o edukacjê dzieci polskich emigrantów, czego wyrazem by³o zorganizowanie szkó³ przy parafiach, w których by³ proboszczem. Ale trudni³ siê
równie¿ czym niezwyk³ym  podobno leczy³ choroby oczu, a poniewa¿ mia³
w tej dzia³alnoci pozytywne wyniki, chêtnych do znalezienia u niego pomocy
nie brakowa³o. Tu tak¿e osi¹gn¹³ wielki maj¹tek: by³ w³acicielem 67 dzia³ek (nie
wiadomo, jaka by³a ich ³¹czna powierzchnia) po³o¿onych na obrze¿ach miasta
Bridgeport. Ks. T. Wróbel uwa¿a, ¿e za kosztownoci uzyskane w wojnie burskiej naby³ ten nieu¿ytkowy, bagnisty teren, przewiduj¹c, ¿e mo¿e kiedy bêdzie
móg³ sprzedaæ go na place. I tutaj mia³ wyczucie. Podczas I wojny wiatowej rz¹d
USA na tym w³anie terenie zlokalizowa³ wielk¹ fabrykê amunicji i inne wojskow Poznaniu (dalej: ZZLP) Boles³awa Koreywy z dnia 26 IX 1931, Archiwum Orodka Dokumentacji Wielkopolskiego rodowiska Literackiego Biblioteki Raczyñskich w Poznaniu (dalej: Arch.
ODWL), sygn. DL/1 k. 112.
16
Zob. wolny przek³ad z jêzyka angielskiego analizy prawnej V.E. Gartza, o czym dalej, podpisany przez radcê wojewódzkiego  Jankównê, Arch. ODWL, sygn. DL/1 k. 21.
17
Do tej parafii skierowa³em probê o potwierdzenie zwi¹zków ks. Wojtysia z Kocio³em Narodowym, ale odpowiedzi nie otrzyma³em.

O ZAMIERZONEJ FUNDACJI DLA NIEZAMO¯NYCH LITERATÓW POLSKICH

209

we zak³ady. Otrzyma³ wiêc za to ok. pó³tora miliona dolarów  tak sam mówi³ do
ks. Skalskiego. Jeszcze po przyjedzie do Polski p³ynê³y z tej sprzeda¿y tysi¹ce
dolarów. […] Ks. Wojty, pamiêtaj¹c o swoim postanowieniu stara³ siê chêtnie
i hojnie obdarowywaæ ró¿ne katolickie instytucje dobroczynno-spo³eczne w Ameryce polskiego pochodzenia, a szczególnie pamiêta³ o tych sprawach w odrodzonej Ojczynie. W ten sposób sp³aca³ zobowi¹zanie wobec zmar³ych, samotnych
¿o³nierzy w wojnie burskiej18. Nie wiemy, ile prawdy zawieraj¹ te s³owa.
Po latach spêdzonych w wielu krajach wiata, po sprzedaniu 31 dzia³ek nabytych w Stanach Zjednoczonych, a wiêc prawdopodobnie z walizk¹ wype³nion¹ dolarami, jesieni¹ 1923 roku ks. Wojty przyby³ do swojej rodzinnej diecezji,
do Kielc. Jego pojawienie siê w tym miecie zbieg³o siê z przygotowaniami do
rozpoczêcia budowy gmachu gimnazjum katolickiego. Rok wczeniej Towarzystwo Szkó³ Katolickich, powo³ane specjalnie do realizacji tego trudnego, ale
i wa¿nego dla diecezji przedsiêwziêcia, zakupi³o 36 mórg ziemi, op³aci³o projekt
szko³y, zgromadzi³o czêæ materia³ów budowlanych. Na kontynuowanie prac nie
by³o ju¿ pieniêdzy. I wówczas ks. Wojty, który zainteresowa³ siê t¹ cenn¹ inicjatyw¹, zadeklarowa³ jej wsparcie kwot¹ 45 000 dolarów. Z radoci¹ by³a przyjêta jego propozycja, wyra¿ono zgodê na warunki postawione przez niego19.
Warunki te zosta³y przyjête na posiedzeniu Zarz¹du Towarzystwa Opieki nad
Gimnazjum Katolickim w Kielcach.
1. Zarz¹d budowy gmachu szkolnego im. w. Stanis³awa Kostki fundacji Ks.
Ludwika Wojtysia przyjmuje na siebie odpowiedzialnoæ wykonania warunków
podanych przez Ks. Ludwika Wojtysia:
a) przyjêcie bezp³atnie do powstaj¹cej szko³y uczniów z cz³onków rodziny
Ks. L. Wojtysia, niezale¿nie od 5-ciu ch³opców z Pacanowa, wskazanych
przez miejscowego proboszcza;
b) wszystkie fundusze ofiarowane przez Ks. L. Wojtysia obrócone byæ maj¹
wy³¹cznie na cel budowy szko³y;
c) Ks. L. Wojty zastrzega sobie prawo nale¿enia do Zarz¹du po wprowadzeniu tego warunku do statutu;
d) w nowo buduj¹cym siê gimnazjum ma byæ urz¹dzony specjalny lokal dla
fundatora wzgl[êdnie] prefekta szkolnego.
2. Ks. L. Wojty zobowi¹zuje siê przyj¹æ na siebie wszystkie wydatki zwi¹zane z budow¹, wyp³acaj¹c czêciowo wed³ug swego uznania.

T. Wróbel, dz. cyt.
D. Wojciechowski, Biskupiak. Zespó³ Szkó³ Katolickich im. w. Stanis³awa Kostki w Kielcach, Kielce 2005, s. 123.
18

19
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3. Zebranie upowa¿nia Ks. Józefa Zdanowskiego i p. M. £ukasiewicza do
natychmiastowego zakupu materia³ów budowlanych, w granicach z³o¿onej sumy
przez Ks. L. Wojtysia.
4. Sprawê planów powierzyæ Ks. L. Wojtysiowi, Ks. J. Zdanowskiemu i p. M.
£ukasiewiczowi do ich uznania. Kwestiê tê pozostawiaj¹c  z obowi¹zkiem z³o¿enia sprawozdania na najbli¿szym posiedzeniu Zarz¹du20.
Realizuj¹c obietnicê, ks. Wojty przekaza³ na budowê gimnazjum 20 620 dolarów, pozosta³¹ czêæ zadeklarowanej kwoty przyrzek³ przekazaæ po sprzeda¿y
nieruchomoci pozostawionych w Stanach Zjednoczonych. Ró¿ne ród³a przekazuj¹ sprzeczne informacje na temat brakuj¹cej kwoty do obiecanej sumy. I tak
ks. D. Wojciechowski oraz ks. T. Wróbel stwierdzaj¹, ¿e dalszych wp³at ju¿ nie
by³o21. Tymczasem sam zainteresowany mówi o przekazanej kwocie 45 000 dolarów22. Prawdopodobnie wzi¹³ pod uwagê przes³an¹ jeszcze ze Stanów Zjednoczonych w roku 1921 kwotê 25 000 dolarów w³anie w celu utworzenia szko³y
katolickiej w Kielcach. Pisze o tym tak¿e ks. T. Wróbel w przywo³ywanym ju¿
szkicu biograficznym. Byæ mo¿e impulsem do przekazania wówczas tych pieniêdzy by³o spotkanie na terenie Stanów Zjednoczonych z ks. Janem Skalskim,
który z polecenia biskupa Augustyna £osiñskiego uda³ siê we wrzeniu 1921
roku w³anie do tego kraju w celu kwestowania na rzecz uruchomienia szkolnictwa katolickiego w diecezji.
Budowa gimnazjum wed³ug projektu in¿. Wac³awa Nowakowskiego rozpoczê³a siê w 1924 r. i do koñca tego roku poch³onê³a 52 000 dolarów. W tym samym roku kuratorium zatwierdzi³o nazwê Prywatne Gimnazjum Mêskie im. w.
Stanis³awa Kostki (zmienion¹ wraz z przejêciem przez pañstwo w roku 1949 na
III Pañstwow¹ Mêsk¹ Szko³ê Ogólnokszta³c¹c¹ stopnia licealnego; budynek
zwrócono Kocio³owi z dniem 1 sierpnia 1997 roku). Poniewa¿ wysokoæ kwoty
ofiarowanej przez ks. Wojtysia okaza³a siê niewystarczaj¹ca, Towarzystwo zosta³o zmuszone do zaci¹gniêcia po¿yczki w banku. Wieæ o tym bardzo poirytowa³a fundatora, przebywaj¹cego ju¿ wtedy poza diecezj¹. Swoje niezadowolenie,
wrêcz oburzenie wywo³ane t¹ decyzj¹ wyrazi³ w licie do kanonika Franciszka
Sonika, pisz¹c m.in.: […] Niech mi wolno bêdzie zapytaæ, kto pozwoli³ na co
podobnego? Kto jest w³acicielem tego gimnazjum? Kto da³ 45 000 dolarów na
tê szko³ê? Nie wiem, co mam podziwiaæ czy g³upotê, czy zboczenie zmys³ów! [ ]
Nie dosyæ, ¿e komitet wystawi³ przez swoj¹ ignorancjê tê szko³ê na tysi¹ce z³otych kosztów przez przeróbki, wyjazdy do Katowic, Krakowa, Tarnowa itp. Ten
ADK, Akta Towarzystwa Szkó³ Katolickich w Kielcach. R. 1923-1939, sygn. SK-4/4, s. 2-3.
D. Wojciechowski, dz. cyt., s. 123; T. Wróbel, Towarzystwo Szko³y Katolickiej w Kielcach,
w: Ksiêga jubileuszu stulecia diecezji kieleckiej (1883-1983), Kielce 1986, s. 46.
22
List ks. L. Wojtysia do kanonika Franciszka Sonika z 5 XI 1927, ADK, Akta ks. Ludwika
Wojtysia. R. 1926-1927, sygn. XW-35, k. 6.
20
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uzurpowany komitet puszcza siê na samowolê i zaci¹ga d³ugi na mój kark. Ja
by³em i jestem fundatorem tego gimnazjum.[ ]Gimnazjum mia³o byæ zbudowane za 45 000 dol., a nie za 50 lub 60 000 dol. To jest wola i ¿yczenie fundatora,
a nie jakiego oczajduszy! Jeli nie moglicie zbudowaæ za 45 000 dol. trzeba
by³o skwitowaæ, a nie rozporz¹dzaæ siê samowolnie. Powtarzam jeszcze raz wara
od mojej krwawicy! Jeli chcecie skandalu, to go [nieczytelne – J.B.] doczekacie23. Nie brakowa³o mocnych s³ów, oskar¿eñ o niegospodarnoæ, a nawet pogró¿ek. Nie wiadomo, jak zakoñczy³ siê ten niepotrzebny konflikt. Ale o dobroczyñcy diecezja pamiêta³a. Na odbytym jesieni¹ 1929 roku zebraniu dziekanów
kanonik F. Sonik, póniejszy biskup pomocniczy diecezji kieleckiej wyg³osi³ referat pt. Fundusz na sp³acenie d³ugu Gimnazjum w. Stanis³awa Kostki, w którym mówi³ m.in. o wielkiej ofierze p. ks. Wojtysia i powiêceniu ks. kan. Skalskiego, czynom których Gimnazjum wiele zawdziêcza24.
Pod koniec roku 1923 biskup Augustyn £osiñski powierzy³ ks. Wojtysiowi
zarz¹dzanie parafi¹ w Sukowie, której dotychczasowy proboszcz, ks. Franciszek
Noszczyk, zosta³ przeniesiony do Tczycy25. Suków to miejscowoæ po³o¿ona nad
rzek¹ Lubrzank¹ w odleg³oci zaledwie 9 kilometrów na po³udniowy wschód od
Kielc. Samodzieln¹ parafi¹ by³ od roku 1918, przedtem mieszkañcy nale¿eli do
jednej z parafii kieleckich. Niewielkiej kaplicy patronowa³ w. Augustyn. O krótkim okresie dzia³alnoci w tej parafii ks. T. Wróbel tak napisa³: Pobyt ten przyniós³
mu wiele przykroci i szkody moralnej. Z ludzi sukowskich usi³owa³ ci¹gn¹æ korzyci, nawet tacki, wedle zwyczaju amerykañskiego, zabiera³ dla siebie. To wywo³ywa³o skargi do ks. biskupa [ ]26. Trudno potwierdziæ prawdziwoæ tych zarzutów.
Ju¿ 10 lutego 1924 r. z³o¿y³ swój pierwszy podpis ks. Wojty pod aktem
chrztu w parafii w Chmielniku, która by³a kolejnym miejscem jego pracy duszpasterskiej. To niewielkie miasto znajduje siê 31 km na po³udnie od Kielc i le¿y
nad rzek¹ Wschodni¹. W XIV wieku wzniesiono tu pierwsz¹ wi¹tyniê, która od
przeprowadzonej w 1607 roku jej rozbudowy, by³a pod wezwaniem w. Trójcy.
Funkcjê kocio³a parafialnego pe³ni³a do roku 1787, kiedy to uroczycie otwarto
budowany od roku 1730 wiêkszy koció³ pod wezwaniem Niepokalanego Poczêcia Najwiêtszej Marii Panny. Odt¹d dawny koció³ek zacz¹³ podupadaæ. Pierwszy powa¿ny remont zosta³ przeprowadzony w 1894 roku, kolejny podj¹³ w 1925 r.
ks. Wojty. Jako proboszcz obj¹³ swoim patronatem dzia³aj¹ce w Chmielniku
Stowarzyszenie Polskiej M³odzie¿y ¯eñskiej27.
Tam¿e.
[Sprawozdanie z konferencji dziekanów], Kielecki Przegl¹d Diecezjalny 1929, z. 12 (Grudzieñ), s. 299.
25
Zmiany w duchowieñstwie, Przegl¹d Diecezjalny 1923, z. 12 (Grudzieñ), s. 221.
26
T. Wróbel, [Szkic biograficzny…].
27
Kierownictwo stowarzyszeñ, Sprawie s³u¿! Okólnik miesiêczny Kieleckiego Zwi¹zku Stowarzyszeñ Polskiej M³odzie¿y ¯eñskiej 1926, nr 6 z 30 VI, s. 50-52.
23

24
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Widz¹c du¿¹ ofiarnoæ tutejszego spo³eczeñstwa, zamierza³ wybudowaæ
szko³ê zawodow¹ dla dziewcz¹t z internatem. W tym celu sprowadzi³ do Chmielnika zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha wiêtego de Saxia
(maj¹ tutaj sw¹ placówkê tak¿e obecnie). Zawi¹za³ te¿ komitet, który mia³ zajmowaæ siê budow¹ i gromadziæ niezbêdne fundusze. Faktycznie sam wszystkim
kierowa³, tak¿e stron¹ finansow¹, odmawiaj¹c przedk³adania jakichkolwiek sprawozdañ. Taka jego postawa sta³a siê zarzewiem ostrego konfliktu z parafianami,
do którego zosta³y w³¹czone tak¿e zakonnice. O ca³ej sprawie zosta³ powiadomiony biskup. Inicjatywa, z za³o¿enia s³uszna, wkrótce upad³a.
Parafianom nie podoba³o siê te¿ uprawianie przez proboszcza znachorstwa,
które niekiedy wywo³ywa³o nawet zgorszenie. W Chmielniku spotka³a go rzecz
najgorsza, jaka mo¿e spotkaæ ksiêdza  przez w³asnego wikariusza, ks. Józefa
Sosnowskiego, cz³owieka s³abego psychicznie, zosta³ oskar¿ony o rzekome z³amanie tajemnicy spowiedzi. Wszystkie te przewinienia, prawdziwe czy zmylone, spowodowa³y, ¿e na ks. Wojtysia na³o¿ona zosta³a kara kocielna. Ostatni
podpis w ksiêdze chrztów parafii w Chmielniku z³o¿y³ 7 lutego 1926 roku28.
Sytuacja, w której siê znalaz³, przygnêbi³a go bardzo. Uwa¿a³, ¿e nies³usznie
spotka³a go tak ciê¿ka kara, czu³ siê niewinny. W licie z dnia 1 marca 1926 roku
do kanonika F. Sonika napisa³ m.in.: Jestem w stanie op³akanym! Jestem jak
malec pomiêdzy niebem a ziemi¹! Opuszczony przez ca³¹ [nieczytelne – J.B.],
która [nieczytelne – J.B.] drwi i szydzi, nazywaj¹ mnie nie ksiêdzem, ale robakiem [nieczytelne – J.B.] itp. [ ] Czego podobnego ¿aden z ksiê¿y nie dowiadczy³! Bo¿e rozs¹d sprawê moj¹, jelim winien, s³uszna kara, a jeli  nie, niech
Ci bêdzie na chwa³ê! wiadczê siê Bogiem ¿ywym, ¿e nie mia³em zamiaru naruszaæ tajemnicy spowiedzi, gdy¿ o sprawkach ks. Sosnowskiego ju¿ tr¹biono nim
przyjecha³em z Ameryki. Ka¿dy chrzecijanin i ¿yd g³ono mówi³ o ³ajdactwach
i pijañstwie tego¿ osobnika […]. W dalszej czêci listu prosi³ ks. Sonika o wstawiennictwo w jego sprawie u biskupa29.
Wkrótce potem ks. Wojty wyjecha³ z Chmielnika, opuci³ te¿ rodzim¹ diecezjê kieleck¹ i przyjecha³ do Poznania. W licie wys³anym ju¿ z tego miasta
pisze m.in.:
S¹dzê, ¿e ju¿ wolny jestem od wszelkich [nieczytelne – J.B.] stosownie do polecenia Ks. Biskupa, który powiedzia³ ks. pra³. Ko³ociñskiemu, ¿e je¿eli opuszczê
28
Okres pobytu ks. Wojtysia w Chmielniku przedstawi³em g³ównie na podstawie szkicu biograficznego ks. T. Wróbla, datê pocz¹tkow¹ i koñcow¹ urzêdowania przekaza³ mi w licie z dnia
30 kwietnia 2008 roku proboszcz parafii w Chmielniku ks. kanonik Franciszek Siarek; skorzysta³em te¿ z: A. Dziarmaga, Antiqua Chmielnik, czyli dziedzictwo, Niedziela. Tygodnik katolicki
2006 nr 49, s. 1-2.
29
List ks. L. Wojtysia do kanonika F. Sonika z 1 III 1926, ADK, Akta ks. Ludwika Wojtysia.
R. 1926-1927, sygn. XW-35, k. 4.
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diecezjê kieleck¹, mam siê udaæ do jednego z ojców jezuitów i wyspowiadaæ siê ze
suspensy, ja to osi¹gn¹³em. Otó¿ opuci³em Kielce i uda³em siê po raz drugi do
Krakowa do ojca Sebastiana i za³atwi³em, co mi by³o powiedziane. Pragnê obecnie poszukaæ sobie miejsce w Poznaniu [ ]. Jestem niedaleko Poznania u mojego
bratanka, oczekuj¹c ostatniej odpowiedzi [ ]. Wierzê mocno i znoszê mój krzy¿
w zupe³nym poddaniu siê woli Bo¿ej, ¿e moi siepacze bêd¹ ukarani za ¿ycia. Kiedy
gimnazjum w. Stanis³awa bêdzie otwarte, proszê mnie nie pomijaæ i daæ znaæ30.
Pobyt u bratanka, o którym wspomina w licie, nie trwa³ d³ugo, gdy¿ 9 wrzenia 1926 roku zosta³ zameldowany w kupionym domu przy ul. Rataje 55 (dzisiaj
ul. Jana Paw³a II). Dom ten musia³ byæ niema³y, skoro oprócz w³aciciela mieszka³y trzy rodziny lokatorskie31. Oddalenie od miejsca, w którym dozna³ tylu przykroci z pewnoci¹ wp³ynê³o na jego uspokojenie, choæ nadal czu³ siê bardzo
przygnêbiony swoj¹ sytuacj¹. Du¿e wsparcie znalaz³ wród poznañskich ksiê¿y,
którzy podzielali jego opiniê o krzywdzie, jaka go spotka³a, dlatego te¿ wystosowali w jego obronie pismo do Rzymu. Oprócz pracy w ogrodzie czas zajmowa³o
mu udzielanie lekcji jêzyków obcych32.
Bez w¹tpienia najbli¿szego sobie cz³owieka znalaz³ w proboszczu parafii w.
Jana Jerozolimskiego za Murami, ks. Karolu Mazurkiewiczu, którego zapozna³
z ca³ym swoim ¿yciem, nie ukrywaj¹c tak¿e momentów trudnych, co potwierdza
zaprezentowane na wstêpie wspomnienie pomiertne. Tekst wiadczy te¿ o sympatii autora do osoby, której wspomnienie by³o powiêcone. Wspiera³ go w trudnej dla niego sytuacji, z pewnoci¹ i niós³ pocieszenie.
Du¿¹ ulgê przynios³o mu pismo Congregatio Sancti Officii z dnia 4 czerwca
1926 roku do biskupa kieleckiego o zwolnieniu go z ekskomuniki. To by³o bardzo du¿o, ale jeszcze na co czeka³33. 4 wrzenia 1926 roku ks. Mazurkiewicz
tak napisa³ do konsystorza arcybiskupiego: Ks. Wojty, którego dwa razy odwiedzi³em, po zasuspendowaniu a Divinis, wstrzymuje siê a sacris, na Mszê chodzi
do kocio³a Bo¿ego Cia³a. Czy do Komunii w. przystêpuje, nie umiem powiedzieæ. Suspensa dotknê³a go bardzo bolenie, jest przygnêbiony i roz¿alony na
ks. biskupa kieleckiego, twierdz¹c, ¿e krzywda mu siê sta³a. By³ ju¿ dwa razy
u ks. nuncjusza w Warszawie, gdzie spisano z nim protokó³ i sprawê wys³ano ponownie do Rzymu34. Intensywne starania ks. Wojtysia o przywrócenie mu pe³ni
30
List ks. L. Wojtysia do kanonika F. Sonika z 20 V 1926, ADK, Akta ks. Ludwika Wojtysia.
R. 1926-1927, sygn. XW-35, k. 5.
31
Zob. APP, Akta miasta Poznania, Kartoteka mieszkañców, sygn. 15273; Ksiêga Adresowa
Miasta Sto³ecznego Poznania na rok 1930, Poznañ 1930, Dzia³ drugi, s. 343.
32
Zob. list ks. A. M³ynarczyka, bez daty, do nieznanego ksiêdza kanonika, ADK, Akta ks.
Ludwika Wojtysia. R. 1926-1927, k. 7-8.
33
Zob. AAP, Akta Kurii Arcybiskupiej, Akta personalne ks. Ludwika Wojtysia, sygn.
KA 1308.
34
Tam¿e.
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praw wiadczy³y o g³odzie pe³nego kap³añstwa. Kolejn¹, wa¿n¹ dla niego decyzjê podj¹³ 28 maja 1927 roku kard. August Hlond, udzielaj¹c mu zezwolenia na
odprawianie Mszy w. na okres trzech lat. Równoczenie poinformowa³ go, ¿e
zgodê na s³uchanie spowiedzi mo¿e udzieliæ tylko po zezwoleniu w. Officium35.
Odt¹d ks. Wojty odprawia³ Msze w. w kociele w. Rocha.
Nied³ugo cieszy³ siê choæby czêciowym powrotem do normalnej dla niego
sytuacji. Po krótkiej chorobie zmar³ 11 czerwca 1929 roku o godzinie 1 po pó³nocy. Dzieñ póniej na ³amach Kuriera Poznañskiego nr 269 znalaz³y siê dwa
nekrologi: od rodziny i drugi podpisany przez ks. Karola Mazurkiewicza. Nastêp-

nego dnia w prasie poznañskiej ukaza³y siê noty o zgonie, w których podkrelano jego dzia³alnoæ duszpastersk¹ w wielu krajach wiata, jego patriotyzm, gotowoæ udzielania pomocy materialnej potrzebuj¹cym36. Wiadomoæ o mierci dotar³a te¿ do rodzinnych Kielc. W kaplicy gimnazjum, którego by³ fundatorem, 22
czerwca zosta³a odprawiona Msza w. ¿a³obna37. Krótkie wspomnienie pomiertne, w którym napisano m.in. o ofiarowaniu rodków na budowê gimnazjum, zamieci³ Kielecki Przegl¹d Diecezjalny38.
Pogrzeb ks. Wojtysia odby³ siê 14 czerwca 1929 roku. Kondukt ¿a³obny prowadzony przez ks. pra³ata dr. Mazurkiewicza w otoczeniu kleru wyruszy³ z kaplicy SS. Mi³osierdzia na ródce do kocio³a w. Jana, gdzie odby³o siê nabo¿eñstwo ¿a³obne i msza w., poczym odby³ siê pogrzeb na stary cmentarz
Tam¿e.
Zgon wielkiego kap³ana-spo³ecznika, Nowy Kurier 1929, nr 135, s. 5; Zgon wielkiego kap³ana-spo³ecznika .p. ks. Ludwika Wojtysia, Kurier Poznañski 1929 nr 269, s. 5.
37
Nabo¿eñstwo ¿a³obne w gimnazjum w. Stanis³awa Kostki w Kielcach, Gazeta Kielecka
1929 nr 49, s. 2.
38
.P. Ks. Ludwik Wojty, Kielecki Przegl¹d Diecezjalny 1929 z. 8/9 (Grudzieñ/Wrzesieñ),
s. 226.
35
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wiêtojañski. Trumnê zdobi³ piêkny wieniec ufundowany przez Zwi¹zek Zawodowy Literatów Polskich w Poznaniu. Nad otwart¹ mogi³¹ przemówi³ ks. pra³at dr
Mazurkiewicz. W przemówieniu swym scharakteryzowa³ niezwykle pracowite ¿ycie tego Kap³ana-Spo³ecznika, który przeby³ prawie ca³y wiat. ¯ycie .p. Zmar³ego, jakkolwiek by³ milionerem, by³o ¿yciem pe³nym powiêceñ i wyrzeczeñ39.
Kilka dni przed mierci¹ ks. Wojty przedstawi³ sw¹ ostatni¹ wolê zapisan¹
w rejestrze notarialnym na rok 1929 pod numerem 438.
Dzia³o siê w Poznaniu  Rataje dnia pi¹tego czerwca tysi¹c dziewiêæset
dwudziestego dziewi¹tego roku. Na ¿yczenie uda³ siê ni¿ej podpisany, w Poznaniu zamieszka³y, notariusz na obwód S¹du Apelacyjnego w Poznaniu Antoni Burdajewicz, do mieszkania ksiêdza proboszcza Ludwika Antoniego dwojga imion
Wojtysia zamieszka³ego w Poznaniu  Rataje.Tam¿e zasta³ notariusz osobicie
znanego ksiêdza proboszcza Ludwika Antoniego Wojtysia, który owiadcza, co
nastêpuje: Niniejszym stwarzam fundacjê, która posiadaæ ma samodzieln¹ osobowoæ prawn¹. Fundacja ta ma otrzymaæ nastêpuj¹c¹ nazwê:
Fundacja dla niezamo¿nych literatów polskich imienia X. Ludwika Antoniego Wojtysia”.
Fundacja ma siedzibê w Poznaniu. Celem fundacji ma byæ pomoc dla niezamo¿nych literatów narodowoci polskiej urodzonych chrzecijan, pracuj¹cych na
polu literackim nad podniesieniem kultury polskiej w duchu narodowym i chrzecijañskim. Pierwszeñstwo maj¹ literaci pocz¹tkuj¹cy. Na cele powy¿szej fundacji przeznaczam ca³y swój maj¹tek, który posiadam w Ameryce, a przede wszystkim wszelkie nieruchomoci i tereny, które wykazuje za³¹czony szkic stanowi¹cy
integraln¹ czêæ niniejszego aktu notarialnego.
Wy¿ej wymienione obiekty maj¹ byæ sprzedane, a kwoty ze sprzeda¿y osi¹gniête, z³o¿one byæ maj¹ w bankach polskich w kraju lub w inny sposób, lecz
z pupilarnym zapewnieniem, i to w dolarach.
Dla wykonania celów fundacji, a mianowicie dla udzielania pomocy zu¿yte
byæ maj¹ jedynie odsetki z powy¿szych kwot osi¹gniête.
Zarz¹d fundacji sk³adaæ siê ma z piêciu osób, którymi byæ maj¹: czterej profesorowie historii literatury polskiej wzgl[êdnie] literatury polskiej wzgl[êdnie]
jêzyka polskiego uniwersytetów w Poznaniu, Warszawie, Krakowie i Wilnie,
z ka¿dego uniwersytetu po jednym, desygnowani na to stanowisko na lat trzy
przez rektorów powy¿szych uczelni; poza tym prezes Zwi¹zku Zawodowego Literatów Polskich w Poznaniu wzg[lêdnie], o ile by taki w Poznaniu przesta³ istnieæ, prezes Zwi¹zku Zawodowego Literatów Polskich w Warszawie. Wszyscy
cz³onkowie zarz¹du winni byæ narodowoci polskiej urodzeni chrzecijanie.
Nadzór nad fundacj¹ ma mieæ ka¿dorazowy Wojewoda Poznañski.
39

Pogrzeb .p. ks. Wojtysia, Kurier Poznañski 1929 nr 273, s. 15.
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W koñcu udzielam Wojewodzie Poznañskiemu generalnego pe³nomocnictwa
do przeprowadzenia wszelkich czynnoci zwi¹zanych z uruchomieniem niniejszej
fundacji.
O ile Wojewoda Poznañski nie wykona powy¿szego zlecenia w przeci¹gu
trzech miesiêcy, natenczas pe³nomocnictwo powy¿sze przechodzi automatycznie
na prezesa Zwi¹zku Zawodowego Literatów Polskich w Poznaniu.
Wnoszê o udzielenie wypisu niniejszej czynnoci.
Powy¿szy protokó³ zosta³ staj¹cemu przez notariusza przeczytany, przez staj¹cego zatwierdzony i przez niego w³asnorêcznie, jak nastêpuje, podpisany:
Ksi¹dz Ludwik Antoni Wojty
Antoni Burdajewicz
notariusz40.
Powy¿szy dokument uznaæ mo¿na za akt za³o¿ycielski fundacji, do zrealizowania której z ca³¹ energi¹ przyst¹pi³ Zwi¹zek Zawodowy Literatów Polskich
(dalej : ZZLP) w Poznaniu. Jego dzia³ania wyznacza³y dwa cele  doprowadzenie do zatwierdzenia fundacji przez w³adze pañstwowe, aby sta³a siê podmiotem
prawnym oraz przejêcie maj¹tku fundacyjnego po uprzednim zapoznaniu siê
z obowi¹zuj¹cym w tym zakresie ustawodawstwem stanu Connecticut. Wkrótce
okaza³o siê, ¿e na drodze do osi¹gniêcia ka¿dego z nich trzeba bêdzie pokonywaæ niema³e przeszkody. W przypadku pierwszym by³a to po prostu biurokracja.
wiadcz¹ o tym zachowane kopie listów adresowanych przez ZZLP do ró¿nych
instancji administracji pañstwowej, znajduj¹ce siê w Archiwum Orodka Dokumentacji Wielkopolskiego rodowiska Literackiego Biblioteki Raczyñskich
w Poznaniu41.
Nie dowiadczaj¹c widocznej skutecznoci korespondencji XIV Walne Zgromadzenie cz³onków ZZLP w Poznaniu zwo³ane na dzieñ 3 lutego 1931 roku
powziê³o uchwa³ê o wydelegowaniu do Warszawy sekretarza Zwi¹zku Wandy
Zembrzuskiej-Gurzyñskiej42 z zadaniem osobistego przekazania premierowi Waleremu S³awkowi pisma, w którym czytamy m.in.:
Kopia rejestru notarialnego na rok 1929 nr 438, Arch. ODWL, sygn. DL/1 k. 1.
Zob. np. listy do nastêpuj¹cych adresatów (sygn. DL/1): wojewody poznañskiego Rogera
Raczyñskiego z dnia 15 XI 1929 (k. 14) i z 24 IV1930 (k. 17), ministra Wyznañ Religijnych
i Owiecenia Publicznego S³awomira Czerwiñskiego z 24 IV 1930 (k. 16), wiceministra w tym¿e
resorcie ks. Bronis³awa ¯ongo³³owicza z 25 IV 1931 (k. 40), prezesa Rady Ministrów Walerego
S³awka z 7 II 1931 (k. 37), dyrektora Biura Prezydium rady Ministrów Jana Piêtaka z 2 VI 1931
(k. 44); zob. równie¿ listy do ZZLP w Poznaniu od nastêpuj¹cych nadawców: (sygn. DL/1): wojewody poznañskiego z 22 I 1930 (k. 13), 17 VI 1930 (k. 20), 9 II 1931 (k. 38), Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego z 21 V 1931 (k. 43), 8 VI 1931 (k. 45).
42
Zob. protokó³ z tego zgromadzenia, Akta Zwi¹zku Zawodowego Literatów Polskich w Poznaniu z lat 1921-1933, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, sygn. Rps nr 192 III k. 175-181
oraz sprawozdanie z tego¿, Dziennik Poznañski 1931, nr 30, s. 4.
40
41
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Z wywiadów […] i opinii prawniczej wynika, ¿e w myl ustawodawstwa amerykañskiego, a w szczególnoci stanu Connecticut, w chwili zatwierdzenia fundacji przez kompetentne w³adze polskie, bêdzie fundacja uwa¿ana za prawnie zaistnia³¹ ju¿ w chwili jej ustanowienia przez p. ks. Wojtysia  zatem jeszcze za
jego ¿ycia. Tym sposobem uniknie siê trudnoci, jakie istniej¹ dla obcokrajowych
spadkobierców nieruchomoci amerykañskich.
W obecnych krytycznych czasach dochody z fundacji mog³yby wybitnie ul¿yæ
doli wielu ¿yj¹cym w biedzie literatom, a tym samym sprawa wprowadzenia fundacji w ¿ycie jest piek¹ca. Wreszcie jest ona piln¹ dlatego, ¿e jej wartoæ umniejsza siê co roku o kwotê 2000 dolarów, potrzebn¹ na utrzymanie i administracjê
nieruchomoci w Ameryce.
Zwi¹zek Zaw[odowy] Literatów Polskich w Poznaniu uchwali³ na odbytym
w dniu 3 lutego Walnym Zgromadzeniu wydelegowaæ do Warszawy sekretarkê Zwi¹zku p. Wandê Zembrzusk¹-Gurzyñsk¹, polecaj¹c jej, aby na uproszonej audiencji
wrêczy³a Wielce Szanownemu Panu Premierowi niniejsze pismo wraz z odpisami
dokumentów, a zarazem przedstawi³a ustnie nasz¹ pe³n¹ probê, aby Wielce Szanowny Pan Premier raczy³ otoczyæ sprawê fundacji Sw¹ opiek¹ i ³askawie spowodowa³ przyspieszenie jej za³atwienia, a to przez natychmiastowe zatwierdzenie43.
Wyjazd przedstawicielki ZZLP w Poznaniu na spotkanie z premierem nie
okaza³ siê bezcelowy. Rada Ministrów na swym posiedzeniu dnia 2 czerwca 1931
roku powziê³a decyzjê w sprawie zatwierdzenia fundacji44, co bezspornie by³o
wa¿nym faktem dla kultury polskiej, ale mia³o te¿ swój wydwiêk spo³eczny.
W podjêciu tego postanowienia nie przeszkodzi³ dokument wystawiony przez
S¹d Powiatowy w Poznaniu nastêpuj¹cej treci:
Po zmar³ym ks. Ludwiku Wojtysiu dnia 11 czerwca 1929 r., który mia³ swe
ostatnie miejsce zamieszkania w Poznaniu dziedzicz¹: 1) Stanis³aw Wojty,
2) Katarzyna Pytko z d. Wojty, 3) Franciszka Jaskólska z d. Wojty, ka¿de z nich
po 1/3 czêci spadku45.
W pimie towarzysz¹cym poznañski adwokat Winnicki powiadamia:
[…] imieniem tych¿e zaczepiam maj¹c¹ powstaæ fundacjê w myl aktu z dnia
5.6.30 r. [faktycznie: 29 r.]. „Fundacja dla niezamo¿nych literatów polskich im.
ks. Ludwika Antoniego Wojtysia”, o czym uwiadamiam 1) Min[isterstwo] Spraw
Wewnêtrznych w Warszawie, 2) Pana Wojewodê w Poznaniu, 3) Generalny Konsulat w New Yorku. Jednoczenie rozpoczynam odpowiednie kroki prawne46.
Kopia listu z dnia 7 II 1931 do prezesa Rady Ministrów W. S³awka, Arch. ODWL, sygn.
DL/1 k. 47.
44
Zob. kopia pisma z Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego z dnia
8 czerwca 1931 roku do wojewody poznañskiego, Arch. ODWL, sygn. DL/1 k. 27.
45
Powiadczenie dziedziczenia, Arch. ODWL, sygn., DL/1 k. 27.
46
Kopia listu z 4 IX 1930 roku, Arch. ODWL, sygn. DL/1 k. 25.
43
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Jednak potwierdzona notarialnie ostatnia wola zmar³ego mia³a wiêksz¹ wartoæ prawn¹, ni¿ roszczenia ustawowych spadkobierców.
Wype³niaj¹c zadanie, jakie postawi³ darczyñca w akcie fundacyjnym, ZZLP
w Poznaniu listem z dnia 28 lipca1931 roku zwróci³ siê do rektorów uniwersytetów w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wilnie z prob¹ o desygnowanie przedstawicieli do zarz¹du fundacji. Zostali nimi profesorowie: Ignacy Chrzanowski
z Uniwersytetu Jagielloñskiego, Józef Ujejski z Uniwersytetu Warszawskiego
(obaj przekazali swoje pe³nomocnictwa prezesowi ZZLP w Poznaniu Boles³awowi Koreywie), Tadeusz Grabowski z Uniwersytetu Poznañskiego i z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Stefan Glixelli (swoje pe³nomocnictwo przekaza³
profesorowi Romanowi Pollakowi z Uniwersytetu Poznañskiego).
Ju¿ 15 sierpnia 1931 roku odby³o siê w obecnoci notariusza A. Burdajewicza pierwsze zebranie zarz¹du fundacji. Powziêto na nim decyzjê o udzieleniu
wyje¿d¿aj¹cemu s³u¿bowo dnia 21 sierpnia tego¿ roku do Stanów Zjednoczonych
profesorowi Uniwersytetu Poznañskiego Stanis³awowi Nowakowskiemu pe³nomocnictwa do wszczêcia i przeprowadzenia wszelkich pertraktacji, celem umo¿liwienia sprzeda¿y wzglêdnie innego spieniê¿enia wszystkich nieruchomoci po³o¿onych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, które by³y w³asnoci¹
fundatora X. Ludwika Antoniego Wojtysia, a obecnie s¹ w³asnoci¹ fundacji47.
Tymczasem do fundacji wp³ynê³o pismo od Stanis³awa Wojtysia, Franciszki
Suskiej, Marianny Siwiec i Stanis³awy Poniewierskiej  osób uwa¿aj¹cych siê za
prawnych spadkobierców maj¹tku pozostawionego przez ks. Wojtysia, których
nazwiska nie wyst¹pi³y (z wyj¹tkiem jednego, ale czy to ta sama osoba?) w przywo³anym wczeniej powiadczeniu dziedziczenia. W pimie tym czytamy m.in.:
Dnia 11 czerwca 1929 r. zmar³ w Poznaniu na Ratajach p. ks. Ludwik
A. Wojty, krewniak i brat nasz. O spadek, jaki pozosta³ po tym¿e zmar³ym od
d³u¿szego czasu toczy [spór – J.B.] pomiêdzy sob¹ rodzina Wojtysiów, do której
w³anie nale¿ymy, w bli¿szej lub dalszej linii, w S¹dzie w Poznaniu. Spór ten
wynik³ na tym tle, ¿e p. brat nasz ks. Wojty pozostawi³ po sobie kilka testamentów, spomiêdzy których oczywicie móg³by byæ tylko jeden wa¿ny. Do tego sporu,
który prowadzi pomiêdzy sob¹ rodzeñstwo, wszed³ w grê jeszcze trzeci czynnik,
mianowicie Zwi¹zek Zawodowy Literatów [Polskich  J.B.]. W dalszej czêci autorzy listu wyra¿aj¹ w¹tpliwoæ co do prawomocnoci testamentu, na mocy którego zosta³a powo³ana fundacja, gdy¿ by³ sporz¹dzony jako akt jego ostatniej
woli w stanie niepoczytalnoci, gor¹czki i zupe³nej maligny, jest on zatem z zasady niewa¿ny i przeciwko temu zak³adamy niniejszy w³anie protest, gdy¿ zostalimy dotkliwie pokrzywdzeni.
Powiadamiaj¹ te¿, ¿e stosownym pismem zwrócili siê do Prezydium Rady
47

Kopia rejestru notarialnego na rok 1931 nr 581, Arch. ODWL, sygn. DL/1 k. 64-65.
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Ministrów z prob¹ o anulowanie zatwierdzenia fundacji. W zakoñczeniu listu
czytamy:
Nadmienia siê w konkluzji, ¿e my, ni¿ej podpisani, znajdujemy siê w bardzo
biednym po³o¿eniu i nie mamy czêsto rodków na zaspokojenie najkonieczniejszych potrzeb ¿yciowych, a zapis ten dotkliwie nas krzywdzi i przy tym uczyniony
zosta³ pod presj¹ i w stanie niezupe³nej wiadomoci, o co g³ównie nam spadkobiercom rozchodzi siê48.
Powy¿sze pismo nie wp³ynê³o, podobnie jak zapowiedziane wczeniej dzia³ania adwokata Winnickiego, na dalszy przebieg czynnoci zwi¹zanych z uruchomieniem fundacji, równie¿ Rada Ministrów nie anulowa³a decyzji o jej zatwierdzeniu.
Tymczasem zarz¹d fundacji zapozna³ siê z aktualn¹ sytuacj¹ masy spadkowej przedstawion¹ w licie nades³anym z Waszyngtonu przez profesora S. Nowakowskiego, z której wynika³o, ¿e sporód posiadanych w Bridgeport 67 dzia³ek ró¿nej wartoci, przed powrotem do kraju ks. Wojty sprzeda³ 31. Wartoæ
pozosta³ych wed³ug wyceny banku wynosi³a oko³o 60 000 dolarów, jednak obecnie, wobec notowanego spadku cen ziemi  nie wiêcej ni¿ 35 000 dolarów. Na
maj¹tku ci¹¿¹ jednak d³ugi powsta³e z niep³acenia podatków od roku 1928
w wysokoci oko³o 2000 dolarów rocznie. Od kwoty uzyskanej z ewentualnej
sprzeda¿y nieruchomoci nale¿y odj¹æ jeszcze sumê w wysokoci 10% wartoci
na op³acenie wydatków s¹dowych i adwokackich.
[ ] mo¿na przypuszczaæ, ¿e pozostanie od sprzeda¿y posiad³oci oko³o
25 000 dolarów. Muszê zaznaczyæ, ¿e istnieje drugi zapis ks. Wojtysia (S¹d
Grodzki  7/IV.1929 N. 192), w którym zaznacza, ¿e na literatów przeznacza
40 000 dolarów, a resztê maj¹tku dzieli miêdzy rodzeñstwem. Koniecznie wiêc
potrzeba wydostaæ zawiadczenie z S¹du, ¿e Fundacja jest prawomocn¹ do sprzeda¿y maj¹tku pozosta³ego w Ameryce i przeznaczonego przez ks. Wojtysia dla
celów Fundacji. Dalej sugeruje prof. Nowakowski, aby konsulowi generalnemu
w Nowym Jorku udzieliæ pe³nomocnictwa do podjêcia dzia³añ maj¹cych doprowadziæ do sprzeda¿y dzia³ek49. Decyzjê w tej sprawie podj¹³ zarz¹d na swoim
drugim posiedzeniu odbytym 20 grudnia 1931 roku50. Notarialnie powiadczone
pe³nomocnictwo wraz z czêci¹ niezbêdnych dokumentów zosta³o przes³ane do
Konsulatu Generalnego RP w Nowy Jorku jeszcze tego samego dnia, pozosta³e
 16 stycznia 1932 roku51.
List do zarz¹du fundacji z 16 VIII 1931, Arch. ODWL sygn. DL/1 k. 67.
List prof. S. Nowakowskiego do prezesa ZZLP w Poznaniu B. Koreywy z 26 XI 1931, Arch.
ODWL, sygn. DL/1 k. 112-113; z tego listu po raz pierwszy dowiadujemy siê o istnieniu drugiego testamentu ks. Wojtysia.
50
Zob. kopia rejestru notarialnego na rok 1931 nr 986, Arch. ODWL, sygn. DL/1 k. 123-124.
51
Zob. kopie pism do konsula generalnego RP w Nowym Jorku z 20 XII 1931, Arch.
ODWL, sygn. DL/1 k. 122 i z 16 I 1932, k. 130.
48
49
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Wiadomoæ, która sprawi³a, ¿e dotychczasowe dzia³ania osób zaanga¿owanych w uruchomienie fundacji sta³y siê prac¹ syzyfow¹, by³a zawarta w licie
Konsulatu Generalnego w Nowym Jorku z dnia 19 X 1932 roku:
Poniewa¿ zapis zdzia³any przez p. ks. Wojtysia nie ma w³aciwoci dokumentu darowizny ani te¿ testamentu [w wietle ustawodawstwa stanu Connecticut  J.B.] tj. jedynych rodków przelania prawa w³asnoci, pozosta³a nieruchomoæ przechodzi na rzecz ustawowych spadkobierców, wzglêdnie na rzecz stanu
Connecticut, o ile ci ostatni s¹ cudzoziemcami52.
Pomimo ogromnego wysi³ku w³o¿onego przez szereg osób, pomimo poniesionych przez ZZLP w Poznaniu kosztów, pomimo wreszcie spo³ecznego zapotrzebowania na istnienie fundacji wspieraj¹cej dzia³alnoæ twórcz¹ w zakresie
literatury  inicjatywa ks. Wojtysia zakoñczy³a siê fiaskiem, a czêæ owoców jego
wieloletniej pracowitoci, zapobiegliwoci i osobistych wyrzeczeñ zosta³a zniszczona; czytamy bowiem w zakoñczeniu wy¿ej cytowanego listu:
Odnonie obecnego stanu pozosta³ej realnoci, Konsulat Generalny zauwa¿a, ¿e nieop³acone podatki wzrastaj¹, a wartoæ jej z tej przyczyny stale siê
zmniejsza. Najwy¿sza oferta, jak¹ dotychczas zg³oszono, wynosi zaledwie 10 000
dolarów i zachodzi s³uszna obawa, ¿e zarz¹d miasta Bridgeport w niedalekiej
przysz³oci zmusi spadkobierców masy spadkowej do sprzedania realnoci w drodze licytacji publicznej za zaleg³e podatki.
Niema³y maj¹tek umkn¹³ polskim literatom oraz najbli¿szej rodzinie ks.
Wojtysia, ¿yj¹cej na wsi kieleckiej w warunkach niezwykle skromnych. Sta³o siê
to, przed czym przestrzega³ publicysta poznañskiego „Nowego Kuriera w artykule, który ukaza³ siê po upublicznieniu informacji o niezwyk³ej donacji na rzecz
kultury polskiej:
Fundacji [ ] literackich i naukowych mielimy ju¿ w Polsce niema³o, ale
bardzo niewiele z nich doczeka³o siê swego racjonalnego, w ca³oci po¿ytecznego, celowego wykonania. Wiele z kulturalno-owiatowych fundacji polskich
w wykonaniu swoim zosta³o z biegiem czasu zupe³nie wypaczonych, niektóre nawet rozp³ynê³y siê dziêki z³emu, nieudolnemu ich nadzorowi i zarz¹dowi w mgle
zagadkowej ruiny 53. Ta nie zdo³a³a nawet zaistnieæ, ¿y³a tylko w akcie fundacyjnym.
Trudno dzi jednoznacznie os¹dziæ, co by³o przyczyn¹ zaprzepaszczenia daru
hojnego kap³ana-patrioty. Czy tylko rygorystyczne ówczesne ustawodawstwo
amerykañskiego stanu Connecticut? A mo¿e byli winni tak¿e prawnicy, którzy
wobec tego ustawodawstwa okazali siê bezsilni? Dlaczego nie wykorzystali
List Konsulatu Generalnego RP do zarz¹du fundacji, Arch. ODWL, sygn. DL/1 k. 153.
[Jan Kamierczak] J.K., O racjonalne wykonanie wielkiej fundacji literackiej p. ks. Ludwika Antoniego Wojtysia, „Nowy Kurier” 1929, nr 162, s. 6.
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w takiej sytuacji ostatniego rodka, jakim by³a mo¿liwoæ odwo³ania siê do tzw.
legislatury, czyli stanowej w³adzy ustawodawczej z wnioskiem o specjalny akt
legalizuj¹cy zapis? Amerykañski adwokat Victor E. Gratz, któremu polski Konsulat Generalny w Nowym Jorku zleci³ wykonanie ekspertyzy prawnej, takie rozwi¹zanie na wypadek mog¹cych siê pojawiæ trudnoci (przewidzia³ je zreszt¹
z du¿¹ dok³adnoci¹) sugerowa³ ju¿ jesieni¹ 1929 roku. Dlaczego wreszcie a¿
dwóch lat potrzebowali polscy urzêdnicy administracji pañstwowej, aby doprowadziæ do zatwierdzenia fundacji? Takich pytañ mo¿na postawiæ wiêcej. Trudno
jednak bêdzie na nie odpowiedzieæ, lub  co bardziej prawdopodobne – pozostan¹ pytaniami bez odpowiedzi54.
Oprócz przekazania du¿ej czêci swego maj¹tku na fundacjê, z której nikt
nigdy nie skorzysta³, ks. Wojty w du¿ej czêci sfinansowa³ budowê gimnazjum
katolickiego w swoich rodzinnych Kielcach, o czym wie z pewnoci¹ niewielu
mieszkañców tego miasta. Znaczn¹ kwotê przekaza³ na budowê Pomnika Najwiêtszego Serca Jezusowego w Poznaniu, zwanego tak¿e Pomnikiem Wdziêcznoci, a który hitlerowski najedca rozebra³ w pierwszych tygodniach okupacji.
Jak wspomniano wy¿ej, w oparciu o szkic biograficzny autorstwa ks. T. Wróbla,
czêsto i hojnie wspiera³ ró¿ne katolickie organizacje dobroczynne. W teczce osobowej ks. Wojtysia znajduj¹cej siê w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach znajduje siê odrêczny zapis, mówi¹cy, jakoby przekaza³ czêæ swego kapita³u na cele
Uniwersytetu Poznañskiego, m.in. na dom studentów w Busku Zdroju. Tej informacji nie mo¿na potwierdziæ, ale tylko tej jednej. A kto pamiêta o jego hojnoci,
o nim samym? Nazwisko tego niezwyk³ego kap³ana przypomina tylko inskrypcja na nagrobku jego rodziców, znajduj¹cym siê na cmentarzu w Pacanowie:
KOCHANYM RODZICOM OD KSIÊDZA LUDWIKA WOJTYSIA Z AMERYKI 1913”.

*
Przedstawi³em wy¿ej kilka fragmentów z bogatego ¿ycia ksiêdza Ludwika
Antoniego Wojtysia, do których uda³o mi siê dotrzeæ, które uda³o mi siê poznaæ.
Ale i one pozwalaj¹ bli¿ej ujrzeæ niezwyk³ego kap³ana, cz³owieka pracowitego,
uparcie d¹¿¹cego do wyznaczonego celu, gor¹cego patriotê, szczodrego dla inPrasa poznañska ¿ywo interesowa³a siê fundacj¹, z uwag¹ ledzi³a starania o jej zaistnienie;
zob. np.: [Jan Kamierczak] J.K., dz. cyt., W. Zembrzuska-Gurzyñska, Fundacja ks. Wojtysia, „Nowy
Kurier” 1929, nr 167, s. 4; Fundacja ks. Ludwika Wojtysia, „Nowy Kurier” 1929, nr 148, s. 4; Fundacja p. ks. Wojtysia, Dziennik Poznañski 1929, nr 153, s. 9; (gk), Z fundacji im. ks. Wojtysia, Kurier Poznañski 1931, nr 372, s. 8; (pl), Milionowa fundacja dla m³odych literatów, Kurier Poznañski 1931, nr 358, s. 8; Fundacja p. ks. L.A. Wojtysia zatwierdzona, „Nowy Kurier” 1931, nr 191,
s. 3; Milionowa fundacja dla m³odych niezamo¿nych literatów im. ks. Ludwika Antoniego Wojtysia
zosta³a zatwierdzona przez Radê Ministrów, Dziennik Poznañski 1931, nr 176, s. 4.
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nych, sk¹pego dla siebie. Dowiadczywszy trudnoci z powodów materialnych
w zdobywaniu wiedzy, pomaga³ ucz¹cej siê m³odzie¿y. Bolenie znosi³ przykroci i krzywdy, jakie go spotyka³y, fa³szywe oskar¿enia, którymi go obci¹¿ano.
Przyzwyczajony do stosunków panuj¹cych w parafiach amerykañskich, przeniós³
¿ywcem tamtejsze sposoby duszpasterskie i usi³owa³ zastosowaæ w praktyce
w parafiach biednych, zw³aszcza po I wojnie wiatowej [ ]. I tu le¿a³a jego osobista tragedia  pisa³ ks. T. Wróbel w tylekroæ przywo³ywanym szkicu biograficznym. W Stanach Zjednoczonych uleg³ fascynacji dolarem, osi¹gn¹³ ogromny
maj¹tek, ale nie dla siebie. Du¿¹ czêæ rozda³, czêæ straci³ nie z w³asnej winy,
o sobie nie myla³. By³, jak nazwa³ go ks. K. Mazurkiewicz dziwnym ksiêdzem. Ale w tym pozytywnym znaczeniu.

*
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Za przekazanie mi wielu cennych wiadomoci o ¿yciu ks. Ludwika Wojtysia, o jego rodzicach i rodzeñstwie, pragnê serdecznie podziêkowaæ ks. Leszkowi Wojtysiowi FDP, który jest wnukiem Wojciecha Wojtysia, brata ks. Ludwika.
Dziêkujê równie¿ za wa¿ne informacje emerytowanemu proboszczowi parafii
pw. w. Marcina w Pacanowie ks. pra³atowi Lucjanowi Sito, proboszczowi parafii pw. Niepokalanego Poczêcia NMP w Chmielniku ks. kanonikowi Franciszkowi Siarkowi, proboszczowi parafii pw. w. Micha³a Archanio³a w Bridgeport
w Stanach Zjednoczonych o. Stefanowi Morawskiemu OFMConv.

SUMMARY
Fr. Ludwik Antoni Wojty was born in 1870 in Pacanów. After ordination to the priesthood in
Rome he was chaplain in the Polish and Lithuanian missions in England and Scotland, and also
worked among Poles who sought employment in Cape Town in South Africa. From around 1906 to
1923 he ministered to the Polish migrants in the United States. Here, thanks to his diligence and
enterprise he made a fortune, purchasing large areas of land in Bridgeport, Connecticut. Upon
returning to Poland, he contributed largely to the building of a Catholic secondary school in Kielce.
For a short time he served as a pastor of the parishes in Suków and Chmielnik in the Kielce diocese.
However, he felt he was treated unfairly in his native diocese, so in 1926 he left for Poznañ where
he settled and died three years later. There he started a foundation for indigent Polish writers but it
actually never came into existence due to Polish bureaucracy and American law.

Key words:
Polish clergy, pastoral care of Polish migrants, charitable and philanthropic activity,
Kielce diocese, literary foundations, Poznañ
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¯ycie religijne mieszkañców Wielkopolski
w II Rzeczypospolitej na przyk³adzie miasta Czarnkowa
The Religious Life of the Inhabitants of Wielkopolska in the Second Republic of Poland
on the Example of the Town of Czarnków

W okresie miêdzywojennym w Czarnkowie zamieszkiwa³y trzy narodowoci:
Polacy, Niemcy i ¯ydzi. O ile ludnoæ ¿ydowska stanowi³a odrêbn¹ grupê nie tylko etniczn¹, ale i religijn¹, o tyle polskiej i niemieckiej spo³ecznoci tak jednoznacznie zakwalifikowaæ pod wzglêdem religijnym ju¿ nie sposób. Oczywicie powszechne wyobra¿enie o Polakach  katolikach i Niemcach  protestantach
znajduje w przypadku Czarnkowa swoje potwierdzenie, jednak¿e w zgromadzonych materia³ach archiwalnych wy³ania siê szereg problemów wynikaj¹cych
z przynale¿noci Niemców do wspólnoty katolickiej.
Celem niniejszego artyku³u jest wype³nienie luki w historiografii na temat
funkcjonowania chrzecijan w miecie w latach 1919–1939. Kwestie zwi¹zane
z ¿yciem religijnym, spo³ecznym i gospodarczym czarnkowskich ¯ydów we
wspomnianym okresie znalaz³y ju¿ swoje opracowanie w osobnym artykule pisz¹cego te s³owa1.
W opublikowanej w 1994 roku monografii powiêconej dziejom miasta na
przestrzeni wieków okres miêdzywojenny opracowany zosta³ przez Stefana Kowala2. Powa¿nym mankamentem tej publikacji jest niewykorzystanie dostêpnych
w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu licznych materia³ów powiêconych
Wspomniany artyku³ wzbogacony zosta³ o t³umaczenie z jêzyka niemieckiego statutów gminy ¿ydowskiej w Czarnkowie z koñca XIX w. D. Pa³ka, ¯ydzi w Czarnkowie na przestrzeni wieków. Statuty, Sprawy Narodowociowe. Seria nowa (2009), z. 35, s. 181-208.
2
S. Kowal, K. Olejnik, M Rutowska, Dzieje Czarnkowa na przestrzeni wieków, Czarnków
1994.
1
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¿yciu religijnemu mieszkañców miasta3. Równie¿ dostêpna prasa ukazuj¹ca siê
w tym okresie nie zosta³a nale¿ycie wyzyskana, by ukazaæ skomplikowane dzieje trzech spo³ecznoci zamieszkuj¹cych Czarnków.
Podstawê ród³ow¹ niniejszego artyku³u stanowi¹ materia³y zebrane podczas
kwerendy przeprowadzonej w dwóch archiwach. Jak ju¿ wspomniano, po raz
pierwszy wykorzystane zosta³y materia³y zgromadzone w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, a wród nich nastêpuj¹ce zespo³y: Akta Konsystorza
Arcybiskupiego w Poznaniu, Akta Ordynariatu Arcybiskupiego w Poznaniu,
Akta Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej oraz Akta Naczelnego
Instytutu Akcji Katolickiej w Poznaniu. Wród zgromadzonych akt kocielnej
proweniencji znajdujemy cenne informacje odnosz¹ce siê do statystyki ¿ycia religijnego w powiecie czarnkowskim, pracy wikariuszy zatrudnionych w czarnkowskiej parafii i ich relacji z ksiêdzem proboszczem, czy ¿ycia religijnego katolików niemieckich, którzy w parafii stanowili mniejszoæ.
Kwerend¹ objêto tak¿e pilski oddzia³ Archiwum Pañstwowego w Poznaniu,
z którego zasobów wykorzystane zosta³y zespo³y Akt Miasta Czarnkowa oraz
Akt Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.
ród³a archiwalne uzupe³niono przeprowadzon¹ równie¿ po raz pierwszy
kwerend¹ prasow¹, która objê³a nastêpuj¹ce tytu³y: Wiarus Nadnotecki oraz
Anzeiger für den Netzedistrikt.
Obok materia³ów archiwalnych wykorzystano tak¿e ród³a drukowane, g³ównie w postaci statutów, sprawozdañ, rozporz¹dzeñ w³adz pañstwowych i roczników instytucji religijnych, a tak¿e wspomnienia osób zamieszkuj¹cych Czarnków
w latach II Rzeczypospolitej.
Artyku³ sk³ada siê z dwóch czêci, z których pierwsza przedstawia kwestie
dotycz¹ce struktury spo³ecznej i aktywnoci religijnej katolików, a druga losy
miejscowej ludnoci protestanckiej.

STRUKTURA SPO£ECZNA I ¯YCIE GOSPODARCZE MIESZKAÑCÓW CZARNKOWA
W OKRESIE MIÊDZYWOJENNYM
Pierwszy Powszechny Spis Ludnoci z 1921 roku wykaza³, i¿ w Czarnkowie
mieszka³o 2597 Polaków na ogóln¹ liczbê 3981 mieszkañców. Przyrost ludnoci
Pierwsz¹ prób¹, która mia³a wype³niæ tê lukê by³ artyku³ pisz¹cego te s³owa opublikowany
w 2001 r. Z uwagi na ograniczenia zwi¹zane z drukiem, istotne problemy zwi¹zany z funkcjonowaniem katolickiej parafii w Czarnkowie w okresie miêdzywojennym zosta³y wówczas jedynie zasygnalizowane. D. Pa³ka, Spo³eczeñstwo Czarnkowa w latach 1919-1939 w wietle materia³ów ród³owych Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, w: Pamiêtnik III Ogólnopolskiego Zjazdu
Studentów Archiwistyki, red. J. Szymañski, Lublin 2001, s. 197-204.
3
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polskiej w porównaniu z rokiem 1910 wynosi³ oko³o 34%4. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e ca³ociowy bilans migracji w okresie od 1919 roku do pocz¹tków lat
trzydziestych by³ ujemny. Ludnoæ polska nap³ywaj¹ca do Czarnkowa nie by³a
w stanie uzupe³niæ strat w strukturze spo³ecznej miasta spowodowanej wyjazdami ludnoci niemieckiej i ¿ydowskiej. W 1926 roku na ogóln¹ liczbê 4572 mieszkañców Polaków by³o 3465, czyli oko³o 76% ogó³u spo³eczeñstwa. Dwa lata
póniej odsetek ludnoci polskiej wzrós³ do 78%5. Ta tendencja, ci¹g³ego choæ
stosunkowo niedu¿ego wzrostu populacji polskiej, utrzyma³a siê do koñca okresu miêdzywojennego6.
W pierwszym okresie umacniania siê polskiej w³adzy w miecie, sytuacja gospodarcza Czarnkowa nie by³a zbyt pomylna. Wp³yw na to mia³o kilka czynników m.in.: od³¹czenie miasta od organizmu gospodarczego, jakim by³a Rzesza
Niemiecka i w³¹czenie go do pañstwa, które nie mia³o jeszcze ostatecznie ustalonych granic, a którego infrastruktura gospodarcza, w znacznym stopniu zniszczona w okresie wielkiej wojny, funkcjonowa³a dot¹d w trzech odrêbnych organizmach gospodarczych pañstw zaborczych. Miasto prosperowa³o stosunkowo
dobrze jedynie w krótkim okresie lat 1924–1929, a wi¹za³o siê to g³ównie z zahamowaniem inflacji. Rok 1929 by³ pocz¹tkiem kryzysu gospodarczego, który odcisn¹³ swe piêtno na ekonomicznym po³o¿eniu mieszkañców. W latach trzydziestych
sytuacja gospodarcza powiatu czarnkowskiego nie przedstawia³a siê najlepiej7.
W sprawozdaniu z 1935 roku czytamy: Kresowy powiat czarnkowski jest jednym
z najbiedniejszych powiatów województwa poznañskiego. Posiada przewa¿nie lich¹, piaszczyst¹ glebê i du¿o ma³ych kar³owatych gospodarstw rolnych. Prócz zaledwie 32 wiêkszych w³asnoci ziemskich ponad 100 ha, znajduje siê w powiecie
4523 gospodarstw rolnych. Mniej wiêcej po³owa w³acicieli tych gospodarstw musi
siê imaæ pracy pobocznej, nie maj¹c ze swej ziemi dostatecznego utrzymania. Tak
samo nie domaga handel i przemys³, co jest zrozumia³em, gdy siê wemie pod uwagê, ¿e tam gdzie ludnoæ wiejska jest biedna, handel, rêkodzielnictwo i przemys³
si³¹ rzeczy mog¹ tylko wegetowaæ, za nale¿yty rozwój ich jest wykluczony8.
4
Archiwum Pañstwowe w Poznaniu  Oddzia³ Pi³a (dalej APP-OP), Starostwo Powiatowe
w Czarnkowie (dalej SP Cz), sygn. 83, s. 172.; W. Borowski, Polskoæ miast b. dzielnicy pruskiej
w wietle rezultatów z roku 1921, Stra¿nica Zachodnia, Tom I, nr 3, 1922, s. 25.
5
APP-OP, SP Cz., sygn. 225, nlb.; tam¿e, sygn. 217, nlb.
6
S. Kowal. K. Olejnik, M. Rutowska, Dzieje Czarnkowa , dz. cyt., s. 131.
7
Trudna sytuacja gospodarcza ca³ego regionu powodowa³a, ¿e wiele osób nie mog³o znaleæ
pracy. W listopadzie 1925 roku, zarejestrowano w miecie 42 bezrobotnych, a w marcu 1929 r. ju¿
78. Wybuch kryzysu spowodowa³ wzrost bezrobocia. W roku 1935 zarejestrowano w miecie 222
bezrobotnych. W ca³ym powiecie w roku 1938 bez pracy znajdowa³y siê 644 osoby. S. Kowal,
K. Olejnik, M. Rutowska, Dzieje Czarnkowa…, dz. cyt., s. 132.; H. Maciejewski, Po³o¿enie robotników przemys³owych w Wielkopolsce 1929-1939, Warszawa 1964, s. 53, 75.; Z. Kulejewska-Topolska, Dzieje miasta Czarnkowa, „Rocznik Nadnotecki” (1966), t. 1, s. 32.
8
APP-OP, SP Cz., sygn. 51, s. 7.

230

DAMIAN PA£KA

Poprawie po³o¿enia lokalnej spo³ecznoci mia³y s³u¿yæ odgórne inicjatywy
w³adz administracyjnych. Jedn¹ z nich by³o og³oszenie w 1931 roku dnia 31
padziernika dniem oszczêdnoci. Wojewoda poznañski Roger Raczyñski nakaza³ starostom zorganizowanie lokalnych komitetów powiatowych, miejskich
i gminnych powiêconych dniu oszczêdnoci. W Czarnkowie powo³any zosta³
odpowiedni komitet, na którego czele stan¹³ jako przewodnicz¹cy burmistrz Ciepluch. Jego zastêpc¹ zosta³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Edmund Dobek. Na
posiedzeniu uchwalono program propagowania oszczêdnoci wród spo³eczeñstwa poprzez zorganizowanie pogadanek w szko³ach, rozprowadzenie wród
mieszkañców miasta ulotek. Dyrektor Banku Ludowego Jeszke, zobowi¹za³ siê
wyg³osiæ w poszczególnych towarzystwach odczyty na temat oszczêdnoci9. Stagnacja w rozwoju gospodarczym miasta trwa³a praktycznie do pocz¹tku 1936
roku. Dopiero w okresie nastêpnego bud¿etu z lat 1936–1937 dochody miejskie
zaczê³y wzrastaæ. Pochodzi³y one g³ównie z udzia³u w podatkach pañstwowych,
z czynszu za dzier¿awiony maj¹tek miejski, dodatków komunalnych do pañstwowych podatków oraz podatków od lokali10.
Trudna sytuacja dotyczy³a równie¿ warunków mieszkaniowych lokalnej spo³ecznoci. W 1919 roku wybudowano w miecie 8 prywatnych budynków.
W dwa lata póniej ju¿ tylko jeden. W latach 1926–1928 wybudowano ³¹cznie
17 budynków11. W latach trzydziestych w strukturze mieszkaniowej przewa¿a³y
lokale jedno-, dwu- lub trzyizbowe12. W tym czasie w strukturze mieszkañców
znaczny by³ odsetek rodzin wielodzietnych, zw³aszcza wród robotników13. Niski poziom budownictwa i wielodzietnoæ rodzin sprawia³y, ¿e jako pomieszczenia mieszkalne wykorzystywano czêsto piwnice i strychy.
W strukturze róde³ utrzymania mieszkañców Czarnkowa nie zasz³y wiêksze zmiany. Miasto pozosta³o orodkiem rzemielniczym i handlowym. Na ogóln¹ liczbê 115 warsztatów rzemielniczych w 1929 roku do Polaków nale¿a³y 72,
co stanowi³o oko³o 63 procent ogó³u. W roku 1938 odsetek polskich warsztatów
wzrós³ nieznacznie i wynosi³ 67%14. Na terenie miasta zarejestrowanych by³o
8 cechów: ko³odziejski, stolarski, szewski, piekarski15, krawiecki, rzenicki, fryAPP-OP, SP Cz., sygn. 45, s. 16, 24.
S. Kowal, K. Olejnik, M. Rutowska, Dzieje Czarnkowa , dz. cyt, s. 137.
11
APP-OP, SP Cz., sygn. 225, nlb.
12
Na terenie miast powiatu czarnkowskiego najwiêcej by³o mieszkañ dwuizbowych – 500,
nastêpnie trzyizbowych – 491 oraz jednoizbowych – 365. Statystyka Polski. Drugi Powszechny Spis
Ludnoci z dnia 9 XII 1931 r. Województwo poznañskie, Warszawa 1938, s. 4.
13
Przyk³adowo rodzina pañstwa Pilawskich liczy³a 12 osób. Relacja S. Pilawskiego w zbiorach autora.
14
APP-OP, SP Cz., sygn. 225, s. 17.; S. Kowal, K. Olejnik, M. Rutowska, Dzieje Czarnkowa , dz. cyt., s. 131.
15
W tym okresie w Czarnkowie sw¹ dzia³alnoæ prowadzi³o a¿ 13 piekarzy. APP-OP, SP Cz.,
sygn. 241, s. 166.
9
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zjerski i kowalski16. Zarz¹dy tych¿e cechów w wiêkszoci obsadzone by³y przez
polskich mieszkañców miasta. Do wiêkszych zak³adów przemys³owych znajduj¹cych siê w rêkach polskich nale¿a³y: zak³ad budowlany oraz cegielnia Ignacego
Klesy, lusarnia Sylwestra Garstki, zak³ad reperacji maszyn Boles³awa Skrzypczaka, pracownia obuwia Józefa Kurzawy, cegielnia Wiktora B³aszczyñskiego oraz
drukarnia Ignacego Marcinowskiego. W roku 1926 praktykê lekarsk¹ prowadzili
w miecie Stefan Kwasek oraz Micha³ migielski. Lekarzem weterynarii by³ Piotr
Iwanicki, a dentystami Antoni Mularski oraz Wincenty Ciudziñski. Z placówek
handlowych w rêkach polskich znajdowa³y siê m.in. ksiêgarnia Maniszewskiego,
Drogeria pod Lwem, której w³acicielem by³ Jan Grupiñski, a tak¿e drogeria
Paw³a Justa. Aptekê pod Or³em prowadzi³ Jan Klera17.
¯YCIE RELIGIJNE KATOLICKIEJ PARAFII PW. W. MARII MAGDALENY
Czarnkowska parafia funkcjonowa³a od 1821 roku w ramach archidiecezji
gnienieñsko-poznañskiej. Bull¹ De salute animarum z 10 lipca tego roku,
papie¿ Pius VII podniós³ dotychczasow¹ diecezjê poznañsk¹ do rangi archidiecezji. Z³¹czona ona zosta³a uni¹ personaln¹ z archidiecezj¹ gnienieñsk¹ w osobie jednego arcybiskupa metropolity, z siedzib¹ w Poznaniu. Po³¹czone arcybiskupstwa zachowa³y odrêbne terytoria, w³asne kapitu³y, konsystorze, s¹dy
i seminaria. W wyniku podpisania traktatu wersalskiego 28 czerwca 1919 roku
dosz³o do sytuacji, w której granice archidiecezji nie pokrywa³y siê z granicami
pañstwa polskiego. Tak na przyk³ad w sk³ad dekanatu czarnkowskiego jeszcze
z pocz¹tkiem 1920 roku wchodzi³y parafie w Pile i Trzciance, które znalaz³y siê
w granicach pañstwa niemieckiego18. W marcu i padzierniku tego roku dosz³o
do zmiany granic dekanatów, w tym czarnkowskiego, który utraci³ wspomniane
wy¿ej parafie na rzecz utworzonego dekanatu Pi³a. W 1923 roku archidiecezja
utraci³a dekanaty Wa³cz, Pi³ê, Pszczew, Babimost i Wschowê, które wesz³y
w sk³ad utworzonej wówczas Administracji Apostolskiej (od 1924 roku wolnej pra³atury pilskiej)19. Czarnków jako stolica dekanatu, odgrywa³ wa¿n¹ rolê w strukturach kocielnych archidiecezji. W jego sk³ad w 1922 roku wchodzi³y parafie
w Budzyniu, Chodzie¿y, Czarnkowie, Lubaszu, Margoninie, Szamocinie, Pi³ce,
Rosku, Ujciu, Wieleniu i Drawsku20. W 1928 roku do dekanatu Rogono21 przeAPP-OP, SP Cz., sygn. 264, s. 89; tam¿e, sygn. 241, s. 89-93.
APP-OP, SP Cz., sygn. 227, s. 104, 587. Tam¿e, sygn. 226, nlb.
18
Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri Archidioecesis Gnesnensis et Posnaniensis,
Posnaniae  Gnesnae 1920 (dalej El.), s. 37.
19
J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznañskiej, Tom 2. Archidiecezja Poznañska w granicach
historycznych i jej ustrój, Poznañ 1964, s. 327.
20
El. za rok 1922, s. 78.
21
El. za rok 1928, s. 178-180.
16
17
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suniête zosta³y parafie w Budzyniu, Chodzie¿y, Margoninie i Szamocinie22. Dziekanem dekanatu czarnkowskiego by³ od 1911 roku ks. Ludwik Rosenberg, proboszcz parafii w Lubaszu23.
Najmniejsz¹ jednostk¹ struktury organizacyjnej Kocio³a by³a parafia. To
w jej ramach realizowa³o siê ¿ycie duchowe wiernych. Koció³ by³ miejscem
sprawowania mszy wiêtych i odprawiania nabo¿eñstw, dom parafialny – miejscem spotkañ, gdzie odbywa³y siê wyk³ady powiêcone tematyce religijnej,
zbiórki pieniêdzy i odzie¿y dla najbardziej potrzebuj¹cych oraz spotkania katolickich stowarzyszeñ. Tutaj nastêpowa³ proces konsolidacji spo³ecznoci katolickiej. W 1929 roku do czarnkowskiej parafii nale¿a³y nastêpuj¹ce miejscowoci:
Bia³ê¿yn, Brzeno, Czarnków, Grzêpy, Huta, Hutka, Gêbice, Gêbiczyn, Klementowo, Laura, Marunówko, Osuch, Paliszewo, Pianówka, Romanowo Dolne, Sarbka, mieszkowiec, mieszkowo, Sobolewo24. Stan liczebny parafii czarnkowskiej
przedstawia tabela nr 1.
Du¿y wp³yw na zmianê liczebnoci parafii mia³y przesuniêcia administracyjne dokonywane w jej obrêbie. Wynika³y one czêsto z potrzeb wiernych, którzy
oddaleni nieraz o kilkanacie kilometrów od kocio³a parafialnego, nie mogli
uczestniczyæ w ¿yciu lokalnej spo³ecznoci katolickiej. Z problemem tym borykali siê tak¿e czarnkowscy parafianie zamieszkali w okolicznych wioskach. Czêsto nie uczêszczali oni od kilkunastu lat do kocio³a z powodu du¿ych odleg³oci. Zdarza³o siê tak¿e, i¿ umierali niezaopatrzeni w sakramenty. Dochodzi³o
tak¿e do wypadków mierci wród dzieci, które aby uczestniczyæ w naukach
przygotowawczych do sakramentów wiêtych, musia³y przejæ nieraz wiele kilometrów25. Aby temu zapobiec, przedsiêwziêto starania, w wyniku których dosz³o
do ufundowania w 1928 roku parafii w Kruszewie. Nale¿y jednak pamiêtaæ
o tym, i¿ parafia, aby sprawnie funkcjonowaæ, musia³a skupiaæ dostateczn¹ liczW roku 1936 erygowano parafiê w Gulczu, która zosta³a do³¹czona do dekanatu czarnkowskiego. Miesiêcznik Kocielny. Organ Archidiecezji Gnienieñskiej i Poznañskiej. Rocznik 51,
nr 6-7, Poznañ 1936, s. 191.
23
Ks. dziekan Ludwik Rosenberg urodzi³ siê w 1874 roku, wywiêcony zosta³ 12 listopada
1899 roku, a parafiê w Lubaszu obj¹³ w roku 1906. W trakcie swej pracy przyczyni³ siê do odnowienia zewnêtrznej elewacji kocio³a. Za³o¿y³ tak¿e ochronkê dla dzieci. W uroczystoæ Narodzenia Najwiêtszej Marii Panny dnia 8 wrzenia 1911 r. nast¹pi³a uroczysta introdukcja ks. Rosenberga na dziekana czarnkowskiego dekanatu. W Lubaszu pozosta³ do roku 1940, sk¹d wysiedlony
zosta³ do Generalnej Guberni. Zmar³ w 1943 r. w Pr¹dniku Czerwonym. T. £ukowiak, Parafia
Lubasz w Archidiecezji Poznañskiej 1793-1945, Lubasz 1979 (mps pracy magisterskiej, w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu); „Wiarus Nadnotecki” (dalej WN) z 12 listopada
1924 roku, s. 1; Rocznik Archidiecezji gnienieñskiej i poznañskiej na 1938 rok (dalej Rocznik),
Poznañ 1938, s 197-202.
24
Rocznik za rok 1930, s. 266. Od 1929 r. Elenchus ukazywa³ siê w jêzyku polskim pod nazw¹ Rocznik Archidiecezji gnienieñskiej i poznañskiej.
25
AA, OA, sygn. X 469, s. 4.
22
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Tabela nr 1. Liczba parafian czarnkowskich w latach 1912-1936
Rok

Liczba dusz w parafii czarnkowskiej

1912

8150

1919

7967

1922

7560

1925

8519

1929

6011

1931

6769

1936

6521

ród³a: El. za rok 1912, s. 39; El. za rok 1919, s. 28; El. za rok 1922, s. 78; El.
za rok 1925, s. 109; Rocznik za rok 1929, s. 266; Rocznik za rok 1936, s. 188;
M. Piro¿yñski, Statystyka Kocio³a w Polsce, Lublin 1935, s. 48.

bê wiernych, w których gestii by³o utrzymanie miejscowego proboszcza i ksiê¿y
wikariuszy26.
Bogatym ród³em informacji na temat ¿ycia i dzia³alnoci parafii jest statystyka kocielna. Z dostêpnych danych zawartych w zestawieniu statystycznym
za 1924 rok mo¿emy nakreliæ zakres dzia³alnoci, w jak¹ zaanga¿owani byli
parafianie. W okresie tym na terenie Czarnkowa znajdowa³a siê ochronka dla
dzieci oraz dom dla ubogich starców. Pielêgnowaniem chorych w czarnkowskim
szpitalu powiatowym zajmowa³o siê ¿eñskie zgromadzenie Sióstr S³u¿ebniczek27,
licz¹ce piêæ osób. W roku tym udzielonych zosta³o 51 czysto katolickich lubów.
Zanotowano osiem rozwodów cywilnych, z których trzy dotyczy³y ma³¿eñstw
katolickich. Ponadto odnotowano 135 wypadków mierci. Pope³niono piêæ samobójstw, z których trzy dotyczy³y katolików. Tak¿e trzem osobom odmówiono
pogrzebu kocielnego, zapewne owym samobójcom. Z rodzin katolickich przy-

Parafia w Kruszewie w 1929 r. liczy³a 2516 parafian. Proboszczem kocio³a pod wezwaniem w. Wojciecha by³ Ignacy Czemplich, urodzony w 1890 roku, a wywiêcony 26 maja 1926 r.
Rocznik za rok 1929, s. 268.
27
Za³o¿ycielem zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek Niepokalanego Poczêcia NMP by³ Edmund
Bojanowski. Zgromadzenie ukonstytuowa³o siê w 1855 r. Skasowane przez rz¹d pruski w 1873
roku, odrodzi³o siê po Kulturkampfie. J. Nowacki, Archidiecezja poznañska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznañ 1964, s. 780.
26
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sz³o na wiat 233 dzieci, a chrztów z czysto katolickich ma³¿eñstw udzielono
23228.
Statystyka nie podaje wypadków odpadniêcia od Kocio³a, stwierdza natomiast, i¿ na ³ono katolicyzmu nawróci³a siê jedna osoba z protestantyzmu i jedna
z prawos³awia. Konwersji z judaizmu nie odnotowano29. W statystyce znajdujemy tak¿e pytania dotycz¹ce liczby socjalistów i komunistów w parafii, których
obecnoci nie stwierdzono30.
Niezwykle interesuj¹ce s¹ informacje dotycz¹ce sfery praktycznej ¿ycia religijnego parafian. W ci¹gu ca³ego roku rozdano 22 600 komunii wiêtych, a samych komunii wielkanocnych by³o 4730. Tak du¿a liczba komunii rozdanych
w okresie wi¹t Wielkiej Nocy, wi¹¿e siê z wprowadzonym przez sobór laterañski IV w 1215 roku obowi¹zkiem spowiedzi wielkanocnej. Praktyka przystêpowania do sakramentu pokuty i komunii by³a silnie zakorzeniona w polskim katolicyzmie prze³omu XIX i XX w., a umacnia³ j¹ zwyczaj kontroli spowiedzi
wielkanocnej za pomoc¹ kartek, które wierni zobowi¹zani byli sk³adaæ podczas
jej odbywania. Na prze³omie stuleci w zwyczaju by³o przystêpowanie do komunii wiêtej tylko kilka razy w roku. Sytuacjê tê mia³ zmieniæ dekret wydany
w 1905 roku przez papie¿a Piusa X, który zaleca³ chrzecijanom czêst¹ komuniê31. Wydaje siê, i¿ w okresie miêdzywojennym recepcja papieskiego dokumentu wród czarnkowskich parafian nie by³a zbyt silna, poniewa¿ nadal uczestniczyli oni w ¿yciu sakramentalnym swojego kocio³a zgodnie z panuj¹c¹ tradycj¹.
G³ówn¹ rolê w animacji ¿ycia parafialnego odgrywa³ ksi¹dz proboszcz oraz
podlegli mu ksiê¿a wikariusze. Od 1911 roku proboszczem kocio³a parafialnego pw. w. Marii Magdaleny by³ Miko³aj z Wybranowa herbu Poraj Swinarski.
Urodzi³ siê 29 lipca 1874 roku w Dêbe, maj¹tku rodzinnym Swinarskich. Wychowa³ siê w rodzinie o silnych tradycjach patriotycznych. Dziad jego, Emil
Swinarski wzi¹³ udzia³ w powstaniu listopadowym32. Jego ojciec Wac³aw33,
Z danych zawartych w statystyce mo¿emy siê dowiedzieæ, i¿ w 1924 r. by³y dwa ¿ywe urodzenia z ma³¿eñstw mieszanych, przy czym chrztu udzielono jednemu dziecku. ¯ywych urodzeñ
nielubnych z matek katoliczek by³o 21, chrztu udzielono wszystkim dzieciom. AA, OA, sygn.
X 708, s. 20.
29
Szerzej na temat konwersji w archidiecezji poznañskiej w okresie miêdzywojennym zob.:
D. Pa³ka, Konwertyci akatolicy w archidiecezji poznañskiej w okresie miêdzywojennym. Studium
pastoralno-historyczne, „Teologia Praktyczna” (2006), t. 7, s. 211-223.
30
AA, OA, sygn. X 708, s. 15-20.
31
D. Olszewski, Polska kultura religijna na prze³omie XIX i XX wieku, Warszawa 1996,
s. 167, 173, 179.
32
Emila Swinarskiego porucznika pu³ku Jazdy Poznañskiej wspomnienia z wyprawy na Litwê
w roku 1831, wyda³ W. Swinarski, Poznañ 1911.
33
Wac³aw Swinarski (18461927) zamieszkiwa³ kolejno w Czarnkowie, Rogonie, Wroc³awiu. W 1903 r. przeniós³ siê do Poznania. Tu podj¹³ wspó³pracê z Dziennikiem Poznañskim. Od
r. 1908 by³ cz³onkiem Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk. Wyda³ szereg prac z dziedziny
28
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w wieku lat 16 uczestniczy³ w walkach powstania styczniowego. Dnia 4 padziernika 1863 roku polubi³ Konstancjê £ubieñsk¹ z Ki¹czyna34. Miko³aj przyszed³ na wiat jako trzeci syn pañstwa Swinarskich. Kszta³ci³ siê m.in. w Rogonie, do którego przenieli siê jego rodzice po sprzedaniu maj¹tku w Dêbe. Maturê
zda³ w marcu 1900 roku w Królewskim Gimnazjum w Meppen w Westfalii35.
W tym te¿ roku wst¹pi³ do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Na diakona
wywiêcony zosta³ w Poznaniu w 1902 roku, a prezbiterem zosta³ 13 grudnia nastêpnego roku w Gnienie. Sw¹ pracê rozpocz¹³ w parafii Najwiêtszego Serca
na Je¿ycach w stolicy Wielkopolski. Pod okiem ówczesnego proboszcza Wac³awa Mayera36 pe³ni³ funkcjê drugiego wikariusza. Dnia 1 kwietnia 1909 roku zosta³ wikariuszem parafii w. Marcina równie¿ w Poznaniu37. Wiosn¹ 1911 roku,
po otrzymaniu prezenty na wakuj¹ce probostwo38, przeniós³ siê do Czarnkowa,
z którym by³ zwi¹zany do roku 193939.
W trakcie swej d³ugoletniej pracy przyczyni³ siê do rozwoju ¿ycia religijnego w podleg³ej mu parafii, a tak¿e odnowienia czarnkowskiej Kolegiaty40. To pod
jego kierunkiem dzia³a³o Towarzystwo Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego. Przez wiele lat sta³ tak¿e na czele Towarzystwa Czytelni Ludowych
dla powiatu czarnkowskiego41. Ponadto w okresie miêdzywojennym by³ cz³onkiem zarz¹du Rolnika w Czarnkowie i prezesem Rady Nadzorczej Banku
Ludowego42. W roku 1928, w 25. rocznicê wiêceñ kap³añskich, swe b³ogos³awieñstwo przes³a³ jubilatowi papie¿ Pius XI. Gratulacje z³o¿y³ równie¿ ks. pryekonomiki rolnej. By³ ponadto redaktorem tygodnika Ziemianin. W roku 1920 podj¹³ pracê
w Urzêdzie Likwidacyjnym Ministerstwa by³ej Dzielnicy Pruskiej. Wielkopolski s³ownik biograficzny, s. 723.; Historia rodziny Swinarskich w opracowaniu Antoniego Swinarskiego. W zbiorach
autora.
34
Historia rodziny Swinarskich…, dz. cyt., s. 3-4.
35
AA, KA, sygn. 9351, s. 1-3.
36
Wac³aw Meyer urodzony w 1872 roku, ustanowiony proboszczem w 1904. W roku 1905
parafia Najwiêtszego Serca na Je¿ycach liczy³a 17470 dusz. El. za rok 1905, s. 30.
37
AA, KA, sygn. 8754, s. 5.
38
Ks. Swinarski zamieszka³ w domu na probostwie. Natomiast do dyspozycji wikariuszy by³
piêtrowy dom, w którym od podwórza mieszkali kocielny i organista. Relacja S. Pilawskiego,
w zbiorach autora.
39
AA, KA, sygn. 15090, s. 586-587.
40
Dnia 19 grudnia 1921 r. wi¹tyniê wizytowa³ ks. dziekan L. Rosenberg. Stwierdzi³, ¿e znajduje siê ona wewn¹trz w op³akanym stanie. Nakaza³ odnowiæ jej wnêtrze, wie¿ê kocieln¹ uszkodzon¹ przez strza³ armatni oraz wejcie nad krucht¹. W latach 1922–1925 dokonano kapitalnego
remontu. Dziêki podatkom kocielnym, funduszom ks. Swinarskiego oraz datkom dawnego parafianina, przebywaj¹cego wówczas w Stanach Zjednoczonych – Franciszka Bajerskiego, uda³o siê
odnowiæ wi¹tyniê. W trakcie remontu nabo¿eñstwa odprawiano w domu parafialnym, a w niedzielê i wiêta na cmentarzu. AA, OA, sygn. X 379.; AA, KA, sygn. 8754, s. 7-8.; A. S³odowy, Krótki
rys dziejów powiatu Czarnkowskiego i miasta Czarnkowa, Czarnków 1926, s. 14-15.
41
S. Kowal, K. Olejnik, M. Rutowska, Dzieje Czarnkowa…, dz. cyt., s. 133.
42
AA, KA, sygn. 9351, s. 234.
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mas kard. August Hlond. Informacje o jubileuszu zamieszczone zosta³y na ³amach „Anzeiger für den Netzedistrikt” „Wiarusa Nadnoteckiego” i „Kuriera Poznañskiego”43. Dnia 4 sierpnia 1930 roku ks. Swinarski mianowany zosta³ proboszczem honorowym kaplicy £ubieñskich w Katedrze w Gnienie44. Uzyska³
tak¿e kanonikat honorowy kapitu³y Metropolitalnej Gnienieñskiej. W latach
trzydziestych by³ Korespondentem Komisji dla dzie³ sztuki na Województwo
Poznañskie oraz Delegatem biskupim przy egzaminach maturalnych w Seminarium Nauczycielskim”45. W roku 1936 otrzyma³ Z³oty Krzy¿ Zas³ugi46.
Wraz z wybuchem drugiej wojny wiatowej rozpoczê³a siê gehenna ks. Swinarskiego. Aresztowany 3 wrzenia47, umieszczony zosta³ w obozie przejciowym w Lipce48. Tam by³ bity i maltretowany za to, ¿e odwa¿y³ siê napisaæ skargê do komendanta na nieludzkie traktowanie zatrzymanych49. Od koñca wrzenia
1939 roku przebywa³ w Pile, sk¹d przewieziony zosta³ do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen50, gdzie zmar³ 9 lutego 1940 roku51.
Ksi¹dz Miko³aj Swinarski w czasie d³ugoletniej dzia³alnoci zdoby³ zaufanie
i autorytet wród lokalnej spo³ecznoci. Cieszy³ siê jej szacunkiem, który podtrzymywa³a pamiêæ o jego patriotycznej postawie w czasie powstania wielkopolskiego52. Tak¿e wspomnienie o przodkach ksiêdza proboszcza tkwi³a mocno
w umys³ach parafian. Zdarza³y siê oczywicie niepochlebne opinie o pracy miejscowych ksiê¿y, niekiedy jednak ci, którzy je wypowiadali, zmieniali swe zdanie. Tak by³o m.in. w 1933 roku, kiedy to 11 padziernika tego roku przyby³ do
43
AfdN z 20 grudnia 1928 roku, s. 1; W N z 13 grudnia 1928 roku, s. 1; Kurier Poznañski
z 31 grudnia 1928 roku, s. 8.
44
AA, KA, sygn. 9351, s. 178.
45
El. za rok 1936, s. 188, 350.
46
APP  OP, SP Cz., sygn. 49, s. 4.
47
Tak ostatnie chwile wolnoci ks. Swinarskiego wspomina Heliodor Ceglarz: Ksiêdza Kanonika Swinarskiego widzia³em w niedzielê 3 wrzenia 1939 r. oko³o godz. 8 mej, gdy wraca³ ze
mieszkowa ( ). Tego samego dnia ( ) przyniesiono do naszego domu ( ) ciê¿ko rannego cz³owieka. Przywo³any lekarz dr Kwasek poleci³ przenieæ go do szpitala ( ). Nastêpnego dnia roznios³a siê w miecie wiadomoæ, ¿e ks. Kanonik zosta³ w drodze powrotnej ze szpitala aresztowany, a ciê¿ko ranny po zaopatrzeniu go Sakramentami w. zmar³. Relacja w zbiorach autora.
48
Obóz w Lipce za³o¿ony zosta³ 2 wrzenia 1939 r. Powsta³y na terenach przygranicznych
Rzeszy mia³ s³u¿yæ jako obóz dla polskich jeñców wojennych.
49
„¯ycie Warszawy” z 5 wrzenia 1977 roku, s. 3.
50
G³ównym miejscem zag³ady polskiego duchowieñstwa by³ obóz koncentracyjny w Dachau.
Na ogóln¹ liczbê 1746 ksiê¿y, zakonników, braci i kleryków, którzy trafili do Dachau zamordowanych zosta³o i zmar³o z wycieñczenia 799 osób. Obóz w Sachsenhausen by³ dla duchowieñstwa
zasadniczo obozem przejciowym. Ze wszystkich diecezji zginê³o w nim 85 duchownych. W. Jacewicz, J. Wo, Martyrologium duchowieñstwa rzymskokatolickiego pod okupacj¹ hitlerowsk¹ w latach 1939-1945. Zeszyt I – Straty osobowe, Warszawa 1977, s. 28-29, 83. Na temat eksterminacji
duchowieñstwa archidiecezji poznañskiej zob.: M. Kasprzycki, Losy duchowieñstwa archidiecezji
poznañskiej w latach 1939-1945, Poznañskie Studia Teologiczne (1978), tom II.
51
W. Jacewicz, J Wo, Martyrologium…, dz. cyt., Zeszyt 4, Warszawa 1978, s. 164.
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biura parafialnego Franciszek Witt, który owiadczy³ proboszczowi co nastêpuje: […] By³em dzisiaj w kuni pana Skrzypiñskiego, na Krzy¿owej ulicy oko³o
godziny 7.30. Byli obecni […] pan Jan Skrzypiñski, Antoni Magdziarz […], pan
Edmund Tr¹pski. […] By³ tak¿e obecny pan Micha³ Purgiel, radny miasta Czarnkowa. Podczas rozmowy [ ] owiadczy³ pan Purgiel: ksi¹dz jest winia, wszystkich ksiê¿y oblaæ smo³¹ i spaliæ. Owiadczam, ¿e pan Purgiel szed³ do pracy
i by³ zupe³nie w trzewym stanie. Po moim owiadczeniu, ¿e to doniosê ks. kanonikowi Swinarskiemu owiadczy³, ¿e mogê pójæ i to ks. Proboszczowi owiadczyæ […]. Jeszcze tego samego dnia stawi³ siê przed Swinarskim Micha³ Purgiel,
który stwierdzi³, ¿e nie o katolickim duchowieñstwie mówi³, lecz o sekciarskim
odstêpcy mariawicie Kowalskim53. Dnia nastêpnego pojawili siê w biurze parafialnym zarówno F. Witt, jak i M. Purgiel, który wyrazi³ ¿al, ¿e tak siê wyrazi³
o duchowieñstwie, choæ jeszcze raz zaznaczy³, ¿e przy rzuconych wyrazach nie
mia³ na myli duchowieñstwa katolickiego. Jako zadoæuczynienie ofiarowa³
10 z³otych na op³otowanie cmentarza. O ca³ym incydencie ks. Swinarski doniós³
Kurii Arcybiskupiej54 w Poznaniu, która uzna³a, ¿e wdro¿enie postêpowania karnego przeciwko winowajcy nie jest konieczne, i ¿e nale¿y przyj¹æ ofiarowane
10 z³otych55.
Nie bez konfliktów uk³ada³y siê relacje miêdzy ksiêdzem proboszczem
a zwierzchnikiem w³adzy pañstwowej, jakim w powiecie by³ starosta. Zapewne
osobiste urazy, jak i ambicje do sprawowania zwierzchniej w³adzy nad lokaln¹
spo³ecznoci¹ stanowi³y zarzewie konfliktów. Sprawy tej nie sposób zbagatelizowaæ, z tej przyczyny, i¿ dotyczy³a ona dwóch starostów, którzy pe³nili swe
urzêdy w Czarnkowie. Pierwszy konflikt mia³ miejsce w 1921 roku. Jego bezporedni¹ przyczyn¹ by³o opublikowanie na ³amach dodatku do Przewodnika Katolickiego” paszkwilu, na temat nowego starosty czarnkowskiego dra Berety.
Czytamy w nim co nastêpuje: Wszêdzie radoæ, choæ nie brak trosk i k³opotów
Szerzej na ten temat zob.: R. Michalski, Polskie duchowieñstwo katolickie pod panowaniem
pruskim wobec sprawy narodowej w latach 1870-1920, Toruñ 1998, s. 66, 68, 77.
53
W 1893 r. Felicja Koz³owska, prze³o¿ona zgromadzenia zakonnego opartego na regule klarysek, dozna³a objawienia, którego skutkiem by³o za³o¿enie Zgromadzenia Kap³anów Mariawitów
i Zgromadzenia Sióstr Mariawitek. Celem mariawitów by³a reforma polskiego katolicyzmu, podniesienie moralnoci duchowieñstwa i odnowa w duchu zakonnym formacji kap³añskiej polskiego
kleru. Kuria rzymska w 1904 r. rozwi¹za³a Zgromadzenie Kap³anów Mariawitów i zabroni³a zakonnikom i ksiê¿om jakichkolwiek kontaktów z F. Koz³owsk¹. W 1906 r. uda³a siê do Rzymu delegacja mariawicka z ks. Janem M. Kowalskim, a 5 grudnia tego roku w. Oficjum wyklê³o ks.
J. Kowalskiego i F. Koz³owsk¹. W odpowiedzi mariawici wypowiedzieli pos³uszeñstwo w³adzy kocielnej. H. Masson, S³ownik herezji w Kociele katolickim, Katowice 1993, s. 207-208.
54
W 1926 r. zniesiono dawny Konsystorz Arcybiskupi, a w jego miejsce powsta³y dwie instancje: Kuria Arcybiskupia i Metropolitalny S¹d Duchowny. J. Nowacki, Archidiecezja poznañska , dz. cyt., s. 202.
55
AA, KA, sygn. 15090, s. 810-816.
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[…]. I tam wiosna wszystko zieleni i kwieciem stroi, jakby na powitanie nowego
starosty, co z Ma³opolski do nas przyby³ po ¿onê Wielkopolankê i na pracê ko³o
budowy polskiego pañstwa. Na przybycie starosty odnawia siê starostwo, urz¹dza siê ogród. Z bólem jednak patrz¹ na to obywatele czarnkowscy, ¿e grosz publiczny popiera Niemców, a nie swoich. Mamy tu zacnych stolarzy, ogrodników,
malarzy rodaków, ale dla nich nie ma pracy na starostwie. ¯al¹ siê na to ludzie
i bardzo s³usznie. Piszê o tym umylnie, bo mo¿e kto moj¹ odprawê panu wojewodzie pole, a on pouczy pana starostê, ¿e tu nie taka moda. miej¹ siê ludzie,
¿e nawet meble m³ode ma³¿eñstwo mieæ bêdzie niemieckiego wyrobu. Jedni siê
miej¹, inni gorsz¹, a jeszcze inni, nie brak miêdzy nimi i gospodarzy spod Czarnkowa, id¹ za tym przyk³adem i gromadnie z ¿onami do ¯ydów i Niemców ci¹gn¹56. Artyku³ ten rozsierdzi³ starostê, który w czerwcu 1921 roku przes³a³ do
konsystorza arcybiskupiego za¿alenie na ks. Swinarskiego. W obszernym licie
zarzuci³ mu niedoci¹gniêcia w pracy duszpasterskiej oraz kancelaryjnej, a tak¿e
to, i¿ nie zezwoli³ na zwo³anie z ambony wiecu w sprawie powstania na Górnym
l¹sku. Prosi³ o wywietlenie kwestii autorstwa wspomnianego tekstu w Przewodniku Katolickim”. Skar¿y³ siê równie¿ na ton pism odbieranych od ks. proboszcza jako nieodpowiedni. W swym licie pisa³: […] Z pewnoci¹ nie omieli³by siê ks. Swinarski napisaæ w ten sposób do b. w³adz pruskich w Ksiêstwie, ale
w³adze polskie wolno traktowaæ jak siê chce. Jak tu siê dziwiæ, ¿e inne warstwy
spo³eczeñstwa mniej narodowo uwiadomione nie maj¹ nale¿ytego powa¿ania
dla urzêdów polskich. Gdzie¿ tu jest harmonia i ³¹cznoæ pomiêdzy w³adz¹ duchown¹ a wieck¹ i kto na tym cierpi? Cierpi jedna i druga strona, cierpi pañstwo. Starosta zakoñczy³ list prob¹ o ukaranie dyscyplinarne ks. proboszcza,
poniewa¿ sprawy nie chce wywlekaæ przed forum s¹dowe57. Ksi¹dz Swinarski
równie¿ napisa³ list do konsystorza, w którym przedstawi³ swoj¹ wersjê wydarzeñ. […] Frazes o w³adzach pruskich i polskich – pisa³ ksi¹dz proboszcz –
by³by dr Bereta spokojnie móg³ opuciæ. Je¿eli pragnie odpowiedzi mogê tylko
zaznaczyæ, ¿e pruski Landrat nie by³by siê powa¿y³ tak post¹piæ jak postêpuje dr
Bereta wobec mnie, […] bo by³ pewien, ¿e w 48 godzin nie by³by ju¿ Landratem.
Sporne kwestie zosta³y przez ksiêdza wyjanione, jednak nie one s¹ wa¿ne. To
w³anie ton listu, niektóre jego sformu³owania pokazuj¹, ¿e stosunki miêdzy proboszczem a starost¹ by³y bardzo z³e. Na potwierdzenie tej tezy zacytujmy jeszcze jeden fragment z listu ks. Swinarskiego: Dodam jeszcze, ¿e po wyczerpaniu
wszelkich rodków obrony mego obywatelskiego prawa chwyci³em siê ostatecznie na jaki «savoir vivre» mnie jako ksiêdzu zezwala: nie poda³em dr Berecie
kilka razy publicznie na zebraniach rêki. Powinien by³ […] st¹d wyci¹gn¹æ konsekwencje. Sam jednak mi kiedy owiadczy³, ¿e siê francuskiego jêzyka nie uczy³.
56
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AA, KA, sygn. 9351, s. 149.
Tam¿e, s. 141-148.
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Nic wiêc dziwnego, ¿e «savoir vivre» nie rozumia³ i nie rozumie. Konsystorz arcybiskupi w odpowiedzi z 4 listopada 1921 roku, przes³anej na rêce starosty,
owiadczy³, ¿e nie zachodz¹ ¿adne przewinienia kanoniczne, które pozwala³yby
na wdro¿enie postêpowania w celu ukarania ks. Swinarskiego58. Oficjalnie sprawa zosta³a zakoñczona, ale tak naprawdê, to wyjanienie konsystorza niczego nie
za³atwi³o.
W latach trzydziestych funkcje starosty w Czarnkowie sprawowa³ Stanis³aw
Boguszewski. Ju¿ w 1930 roku dosz³o do scysji miêdzy ks. proboszczem, a kolejnym ze starostów. Dotyczy³a ona kwestii zwi¹zanych z zorganizowaniem przez
Towarzystwo Czytelni Ludowych obchodów wiêta Konstytucji 3 Maja. Konflikt
odnowi³ siê w grudniu tego samego roku. Dosz³o do wymiany listów, w których
zarzucano sobie brak kompetencji co do sprawowanych urzêdów. Ponadto ks.
Swinarski w licie do starosty wspomnia³ o incydencie, który mia³ miejsce nieco
wczeniej, a dotyczy³ starociny Boguszewskiej, która mia³a […] duchownych
publicznie napiêtnowaæ jako ludzi bez czci i nieomal bez wiary […]59. Konflikt
swoje apogeum osi¹gn¹³ w roku 1931. Z relacji ks. proboszcza wynika, i¿ 19
sierpnia tego roku oko³o godziny 13-tej zjawi³ siê w biurze parafialnym starosta
Boguszewski. Ks. Swinarski wsta³ na jego powitanie i wskaza³ petentowi krzes³o. Ten jednak bez wypowiedzenia s³owa wyszed³. Zapewne relacja ta nie jest
pe³na, bo niezrozumia³ym jest zachowanie starosty. Swoje wyjanienie zaistnia³ej sytuacji daje ks. proboszcz w licie do Kurii Arcybiskupiej. Stwierdza on co
nastêpuje: Poniewa¿ mia³em podobny wypadek przed latami bêd¹c jeszcze na
Je¿ycach, gdzie pewien umys³owo chory w ten sposób mnie nachodzi³, a¿ po pewnym czasie zakrad³ siê do mego mieszkania i mnie zastrzeleniem grozi³. Zapytujê
siê Wysokiej W³adzy czy nie zaleca³oby siê ten przypadek podaæ p. Wojewodzie
do wiadomoci, aby kaza³ przez psychiatrê zbadaæ p. Boguszewskiego, boæ nie
chcia³bym braæ odpowiedzialnoci za jego dalsze poczynania. Wyjanienia te nie
zosta³y przyjête przez Kuriê, która udzieli³a ks. Swinarskiemu nagany zarówno
co do tonu, jak i treci listu. Nakaza³a tak¿e zatrzeæ, mo¿liwie szybko, lady nietaktu jakiego dopuci³ siê ks. proboszcz wobec reprezentanta w³adzy pañstwowej w powiecie, starosty Boguszewskiego60. Konflikt nie rozszed³ siê po kociach
i trwa³ do koñca urzêdowania Boguszewskiego w Czarnkowie61.
Akta Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu daj¹ nam mo¿liwoæ wnikniêcia w sferê wzajemnych stosunków ksiê¿y parafialnych. Z listów kierowanych
przez ksiê¿y wikariuszy do zwierzchniej w³adzy kocielnej, mo¿na siê dowiedzieæ o zatargu, jaki mia³ miejsce na prze³omie lat 1918–1919 miêdzy ksiêdzem
58
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60
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Tam¿e, s. 139-140, 157-159.
AA, KA, sygn. 15090, s. 778.
AA, KA, sygn. 9351, s. 220.
Relacja W. W¹sikiewicza. W zbiorach autora.
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proboszczem, a wikariuszami Witoldem Paulusem i Marcinem Kluckiem. Pierwszy z listów opatrzony zosta³ dat¹ 14 padziernika 1918 roku. M³odzi ksiê¿a
zwrócili siê do konsystorza arcybiskupiego z prob¹ o wyjanienie niejasnoci
co do obowi¹zków proboszcza i mansjonarzy czarnkowskich. Owe „niejasnoci
tak zosta³y przedstawione w licie: Przez dwa lata, gdy jako nowo wywiêcony
ksi¹dz przyby³em do Czarnkowa [chodzi o ks. W. Paulusa  wyjanienie D.P.]
kaza³ mi ks. proboszcz wszystkich chorych odwiedzaæ, pogrzeby prowadziæ, nabo¿eñstwa odprawiaæ, tak i¿ przy wielkiej parafii niewiele mi czasu zostawa³o na
przygotowywanie siê do kazañ i kszta³cenie siê dalsze. Sam za wyj¹tkowo miê
zast¹pi³, gdy nie by³o innej rady. Mówi³ wtedy, ¿e istnieje osobna ordynacja
Czarnkowska, która proboszcza zwalnia od wyjazdu do chorych i innych obowi¹zków duszpasterskich. Tymczasem powsta³y mi w¹tpliwoci, czy taka ordynacja w ogóle istnieje, poniewa¿ w aktach nie by³o o niej wzmianki. […] Gdy ks.
Kluck przyszed³ do Czarnkowa poprosilimy ks. proboszcza, ¿eby nam wyjani³,
jak siê teraz nasze obowi¹zki bêd¹ uk³ada³y, i spytalimy siê jak siê rzecz ma
z ordynacj¹ Czarnkowsk¹. Odpowiedzia³ nam, ¿e co prawda nie ma orygina³u
u siebie, ale le¿y on w konsystorzu i ka¿e go sobie przys³aæ. Na jego zapytanie
odpowiedzia³ ks. Wikariusz Generalny, ¿e ¿adna ordynacja wyj¹tkowa dla Czarnkowa […] nie istnieje. Zakomunikowa³ to nam ks. proboszcz i doda³ zaraz, ¿e sam
siê bêdzie o takow¹ ubiega³62. […] Tymczasem minê³o pó³ roku, a ks. proboszcz
¿adnego kroku ku za³atwieniu naszej sprawy nie uczyni³63. Sprawa przeci¹gnê³a
siê do sierpnia 1919 roku. Ostatecznie uznano, […] ¿e ks. proboszcz nie mo¿e
byæ zwolniony z obowi¹zku odwiedzania chorych, i ¿e siê mu radzi, by na drodze
umowy porozumia³ z ksiê¿mi mansjonarzami co do podzielenia siê z nimi obowi¹zkami duszpasterskimi […]64.
Zatarg miêdzy ks. Swinarskim, a podleg³ym mu ks. Kluckiem dotyka³ tak¿e
kwestii finansowych. Ci¹gn¹³ siê on od stycznia 1919 roku do stycznia roku nastêpnego, a dotyczy³ 52,40 mk zap³aconych przez ks. Klucka za roboty malarskie w pomieszczeniu mansjonarskim. O ich zwrot ubiega³ siê u ksiêdza proboszcza, bez skutku. Równie¿ ta sprawa zosta³a poddana pod rozwagê konsystorza
arcybiskupiego w Poznaniu. W licie skierowanym do ks. Swinarskiego stwierdzono: Co do drugiego pisma ks. Klucka uwa¿amy wniosek jego o zwrócenie mu
62
Z zachowanych materia³ów archiwalnych wynika, i¿ ksi¹dz Swinarski, ju¿ przynajmniej od
sierpnia 1913 r. ubiega³ siê o pozwolenie na urlop zdrowotny. W trakcie jego trwania przebywa³
zazwyczaj przez okres kilku tygodni nad morzem, w Morszynie w Ma³opolsce, w Inowroc³awskich
solankach lub w Wiesbaden w Niemczech. Chory by³ na cukrzycê, mia³ tak¿e otwarte rany na nogach, które opatrywa³ jego zaufany kocielny. Byæ mo¿e powodem starañ ksiêdza proboszcza
o ordynacjê czarnkowsk¹, by³ z³y stan jego zdrowia. AA, KA, sygn. 9351, s. 135, 161, 167, 177,
212, 222-229, 235-236, 239, 241, 244-245.; Relacja W. W¹sikiewicza w zbiorach autora.
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AA, OA, sygn. X 798, s. 391-397.
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AA, KA, sygn. 15090, s. 687-688.
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sumy 52, 40 mk […] za s³uszny, poniewa¿ mia³ prawo, ¿eby mu mieszkanie urzêdowe by³o oddane w dobrym stanie65.
We wrzeniu 1920 roku ks. Paulus opuci³ swe stanowisko, a na wikariat
powo³any zosta³ ks. Józef Wiertelak66. Po przeniesieniu ks. Klucka pojawi³y siê
problemy z obsadzeniem drugiego wikariatu. Problem ten nêka³ parafiê praktycznie do koñca okresu miêdzywojennego. W roku 1923 ks. Swinarski skierowa³
probê do konsystorza o przydzielenie drugiego wikariusza, poniewa¿ jak argumentowa³, parafia […] powiêksza siê z ka¿dym dniem i dzisiaj ju¿ pracy podo³aæ
nie mo¿emy67. Proba nie od razu zosta³a rozpatrzona. Dopiero z dniem 1 stycznia 1925 roku posadê wikarego obj¹³ ks. Alfons Urban68. Sprawa obsadzenia drugiego wikariatu nie jest do koñca jasna. Do roku 1939 w parafii mieszka³ ks.
J. Wiertelak, lecz nie by³ zatrudniony jako wikariusz. Pracowa³ natomiast w gimnazjum i Seminarium Nauczycielskim, gdzie uczy³ religii. Z dniem 1 lipca 1938
roku na wikariat w Czarnkowie powo³any zosta³ ks. Edmund Stawecki69. W miêdzyczasie w parafii pracowa³ ks. Marian Bogacki70.
Perspektyw¹ dzia³alnoci spo³eczeñstwa katolickiego sta³a siê w latach 30.
Akcja Katolicka. Powsta³a z inspiracji ówczesnego papie¿a Piusa XI, powo³ana
zosta³a do ¿ycia na terenie Polski w 1929 roku71. Rok póniej, 24 listopada kard.
August Hlond erygowa³ Naczelny Instytut Akcji Katolickiej w Poznaniu. Dyrektorem Akcji zosta³ ks. Stanis³aw Adamski, a póniej ks. Stanis³aw Bross72. Akcja
Katolicka mia³a s³u¿yæ integracji rodowiska katolickiego, pog³êbianiu wiedzy
religijnej ludzi wieckich, realizacji spo³ecznej nauki Kocio³a w rodzinie i spo³eczeñstwie. Mia³a tak¿e krzewiæ katolick¹ owiatê, naukê i kulturê. W tym celu
w 1934 roku utworzono na terenie Polski cztery stowarzyszenia, tzw. kolumny
65
66

s. 198.

Tam¿e, s. 687-688.
Ks. J. Wiertelak, urodzony w 1890 roku, wywiêcony 23 lutego 1918 r. Rocznik za rok 1938,

AA, KA, sygn. 15090, s. 727,729.
Ks. A. Urban, urodzony w 1897 roku, wywiêcony 16 listopada 1924. AA, KA, sygn. 15090,
s. 750-751; Rocznik za rok 1934, s. 187.
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AA, KA, sygn. 15090, s. 820.
70
Ks. M. Bogacki, urodzony w 1907 roku, wywiêcony 12 czerwca 1932 roku, wikariat
w Czarnkowie obj¹³ z dniem 1 lipca 1934 r. AA, KA, sygn. 15090, s. 817.; Rocznik za rok 1936,
s. 188.
71
W szerszym pojêciu Akcja Katolicka by³a prowadzona na terenie Polski ju¿ od 1920 r. Dnia
1 kwietnia tego roku, kard. Edmund Dalbor powo³a³ do ¿ycia Ligê Katolick¹ w Poznaniu. Jej prezesem zosta³ dr Pawe³ Gantkowski a sekretarzem generalnym ks. Józef Pr¹dzyñski. W 1926 r. zosta³a zorganizowana Liga Katolicka w Warszawie. Gdy na poznañskiej konferencji biskupów
w 1929 r. powo³ana zosta³a ogólnopolska Akcja Katolicka, automatycznie przesta³y dzia³aæ dotychczasowe Ligi Katolickie. Niektóre z nich zosta³y formalnie rozwi¹zane jak np. w archidiecezji
gnienieñskiej i poznañskiej (1934). Historia Kocio³a w Polsce. Tom II, cz. 2 (1918-1945), red.
B. Kumor, Z. Obertyñski, Poznañ – Warszawa 1979, s. 58-59.
72
B. Kumor, Historia Kocio³a, cz. 8 (Czasy wspó³czesne 1914-1992), Lublin 1996, s. 408.
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Akcji Katolickiej. By³y to: Katolickie Stowarzyszenie Mê¿ów (dalej KSM) z siedzib¹ w Warszawie, Katolickie Stowarzyszenie Kobiet (dalej KSK), Katolickie
Stowarzyszenie M³odzie¿y Mêskiej (dalej KSMM) oraz Katolickie stowarzyszenie M³odzie¿y ¯eñskiej (dalej KSM¯) z siedzib¹ w Poznaniu73. Tak¿e na terenie
miasta Czarnkowa zosta³y powo³ane do ¿ycia przedstawicielstwa Akcji Katolickiej74. W aktach zespo³u Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Poznaniu zachowa³y siê „Sprawozdania ze stanu A. K. w parafii czarnkowskiej za lata
1935-1938”75. Z materia³ów tych wynika, i¿ w parafii w 1935 roku istnia³ jeden
oddzia³ KSM, który skupia³ 35 osób, piêæ oddzia³ów KSMM sk³adaj¹cego siê ze
170 cz³onków oraz jego kobiecy odpowiednik, jakim by³o KSM¯ z³o¿one z 245
osób76. Wzrost liczby cz³onków poszczególnych stowarzyszeñ w kolejnych latach przedstawia poni¿sze zestawienie:
Tabela nr 2. Liczba cz³onków stowarzyszeñ Akcji Katolickiej
dzia³aj¹cych w Czarnkowie w latach 1936-1938
Rok

KSK

KSMM

KSM¯

1936

67

172

281

1937

69

175

287

1938

70

175

288

ród³o: AA, AIAK sygn. 226, s. 6-7, 17, 19.

Z przedstawionych danych wynika, i¿ zaanga¿owanie m³odzie¿y by³o doæ
znaczne, choæ przyrost cz³onków poszczególnych stowarzyszeñ nie by³ imponuj¹cy. Owo zaanga¿owanie uzewnêtrznia³o siê g³ównie przy organizowaniu manifestacji katolickich77, w trakcie dorocznej pomocy biednym i zaniedbanym, przy
organizowaniu amatorskich przedstawieñ teatralnych78, a tak¿e przy wyg³aszaniu
73
W roku 1937 KSM liczy³ w Polsce 130 tys. cz³onków, KSK 152 tys., KSMM 151 tys.
a KSM¯ 180 tys. Historia Kocio³a w Polsce…, dz. cyt., s. 58.
74
Dnia 11 grudnia 1934 r. ksi¹dz kanonik Swinarski mianowany zosta³ asystentem kocielnym Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y ¯eñskiej na okrêg czarnkowski. AA, KA, sygn. 9351,
s. 233.
75
AA, AIAK, sygn. 226, s. 4-22.
76
Tam¿e, s. 4.
77
Tak np. w roku 1935 w wiêto Chrystusa Króla urz¹dzono pochód, uroczyst¹ akademiê oraz
uliczn¹ zbiórkê pieniêdzy. Rok póniej oprócz wiêta Chrystusa Króla obchodzono uroczystoæ ku
czci w. Rodziny, Obchód Papieski oraz obchód z okazji 10-lecia rz¹dów ksiêdza prymasa Augusta
Hlonda.
78
Relacja H. Cichoñskiego i S. Pilawskiego. W zbiorach autora.
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referatów przez cz³onków poszczególnych oddzia³ów Akcji. Dodatkow¹ form¹
aktywizacji m³odzie¿y w ramach Kocio³a katolickiego by³y rekolekcje. W 1935
roku 200 cz³onków KSMM wziê³o udzia³ w rekolekcjach zamkniêtych, a rok
póniej 75 dziewcz¹t z KSM¯ odby³o trzydniowe dni skupienia79. Has³em Akcji
Katolickiej na rok 1935/36 by³o zdanie Chrystus uwiêca rodzinê. Z tej okazji
rozci¹gniêto opiekê materialn¹ i moraln¹ nad rodzinami, zorganizowano tak¿e
seriê wyk³adów o tematyce rodzinnej. Wa¿nym punktem dzia³alnoci Akcji Katolickiej by³o propagowanie prasy katolickiej. W 1935 roku w parafii kolportowane by³y nastêpuj¹ce czasopisma: „Przewodnik Katolicki” w liczbie 350 egz.,
Ma³y Dziennik – 40 egz. oraz „Misje” i „Rycerz Niepokalanej”. Ponadto abonowany by³ „Ruch Katolicki” – organ Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej
oraz „Doniesienia” – jej urzêdowy organ80. Istotnym mankamentem dzia³alnoci
czarnkowskiego oddzia³u by³y braki personalne dotycz¹ce osób wieckich.
W 1935 roku nie by³o zarz¹du ani nawet kandydata na stanowisko prezesa Akcji
Katolickiej. W „Sprawozdaniu” za rok 1937 ks. proboszcz Swinarski, na pytanie: Na jakie trudnoci natrafi³a praca Parafialnej A. K. i jakie s¹ g³ówne bol¹czki ¿ycia parafialnego odpowiedzia³: Nie mo¿na inteligenta dostaæ na prezesa81. Jednak to w³anie w tym roku 12 kwietnia Edward Korytowski z Czarnkowa
mianowany zosta³ prezesem Akcji Katolickiej. Funkcjê tê powierzono mu na
okres trzech lat. Jednak ju¿ 22 czerwca ksi¹dz wikariusz Bogacki w licie skierowanym do AIAK w Poznaniu stwierdzi³, i¿ Korytowski nominacji nie przyj¹³,
poniewa¿ nied³ugo opuszcza miasto, a ponadto jest chronicznie nieomal chory
i przeci¹¿ony innymi pracami82. Jednak to nie wszystkie powody dla których Korytowski zrzek³ siê prezesury. Wiêcej wiat³a na tê sprawê rzuca list ks. kanonika
Swinarskiego z dnia 1 lutego 1939 roku do AIAK. Z mej strony – pisa³ ks. Swinarski – wyjaniam sprawê prezesury A. K. Mianowicie mia³em Prezesa p. rejenta Korytowskiego, który chcia³ wzi¹æ w rêce A. K., t. j. byæ duchowym przewodnikiem i inicjatorem spo³eczno-aktywnego ¿ycia katolickiego. Wszystko ju¿ by³o
przygotowane. Tymczasem odebra³ p. Prezes jednego dnia zawezwanie, aby zorganizowa³ zbiórkê nie pomnê na jaki cel. W kilka dni znowu pozew o zorganizowanie zbiórki na inny cel oraz o zorganizowanie uroczystoci. Na te propozycje
owiadczy³, ¿e na to nie starczy mu ani czasu, ani si³, zreszt¹ uwa¿a, ¿e takie zlecenia mo¿e wykonaæ ka¿dy inny parafianin, maj¹cy wiêcej czasu i wiêcej zdolnoci w kierunku zbierania pieniêdzy. Wobec tego zapytujê siê, szanowna A. K. pragnie w prezesie A. K. mieæ tylko powolne narzêdzie wykonywania zbiórek
i programów uroczystociowych. Takiego mogê w ka¿dej chwili postawiæ, czy te¿
to ma byæ katolik, inteligent, który by ¿ycie katolickie uchwyci³ w swe rêce i po79
80
81
82

AA, AIAK, 226, s. 4, 7.
AA, AIAK, 225, s. 4, 6.
Tam¿e, s. 17.
Tam¿e, s. 11.
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prowadzi³ zdrowymi szlakami. Takiego po dowiadczeniach z rejentem Korytowskim bêdzie mnie trudniej zdobyæ83. Z przytoczonego tekstu wynika, i¿ powody
rezygnacji Korytowskiego by³y o wiele powa¿niejsze. Tkwi³y one w samej koncepcji funkcjonowania organizacji. Jej scentralizowana struktura ogranicza³a inicjatywê jednostek na najni¿szych szczeblach hierarchii kocielnej. Niew¹tpliwie
brak prezesa, którego nie uda³o siê powo³aæ do koñca okresu miêdzywojennego,
mia³ wp³yw na os³abienie dzia³alnoci Akcji Katolickiej w Czarnkowie.
Przy parafii czarnkowskiej dzia³a³a w okresie miêdzywojennym rada parafialna – dozór kocielny. W jej sk³ad wchodzili m.in. Antoni Ceglarz, W³adys³aw
Pilawski, Ignacy Klesa i Boles³aw Maliszewski. Spe³nia³a ona rolê cia³a doradczego, pomagaj¹cego ks. kanonikowi przy podejmowaniu decyzji dotycz¹cych
inwestycji kocielnych84.
Ludnoæ katolicka by³a w stosunku do pozosta³ych dwóch wyznañ spo³ecznoci¹ upoledzon¹, g³ównie pod wzglêdem gospodarczym, dlatego te¿ silna by³a
w Czarnkowie dzia³alnoæ charytatywna, organizowana przez katolickie organizacje. W okresie miêdzywojennym funkcjonowa³o na terenie miasta Towarzystwo Pañ w. Wincentego à Paulo, które swoimi pocz¹tkami siêga³o czasów pruskich. Dzia³a³y w nim aktywnie panie: Ciepluch, Dobek, Klera, Krêgielska,
Lesiñska, Pilawska, Tarnowska i W¹sikiewicz85. Towarzystwo w latach Drugiej
Rzeczypospolitej organizowa³o ró¿nego rodzaju zabawy, przyjêcia, na których
zbierano datki lub ¿ywnoæ dla ubogich. Szczególn¹ opiek¹ otaczano spo³ecznoæ
katolick¹ w okresie wi¹t religijnych. Dnia 26 stycznia 1927 roku zorganizowano kwestê86, na której zebrano 50 z³ w gotówce oraz artyku³y spo¿ywcze wartoci oko³o 100 z³. Te ostatnie rozdano potrzebuj¹cym, a pieni¹dze zachowano na
zakupienie wiêconego dla ubogich87. Z kolei pieni¹dze zebrane w niedzielê 22
lipca 1923 roku mia³y byæ przeznaczone na zakup bielizny dla biednych starców
miasta88. Towarzystwo odpowiedzialne by³o tak¿e za Kuchniê dla ubogich, która mieci³a siê w piwnicach budynku starostwa. W latach trzydziestych, kuchnia
zajmowa³a siê g³ównie akcj¹ do¿ywiania dzieci z ubogich rodzin. Panie z Towarzystwa prowadzi³y kuchniê spo³ecznie, a produkty spo¿ywcze pochodzi³y z datków od mieszkañców, towarzystw i instytucji miejskich89.
AA, AIAK, sygn. 226, s. 24.
AA, KA, sygn. 8754, s. 10. Relacja S. Pilawskiego, w zbiorach autora.
85
Relacja W. W¹sikiewicza, w zbiorach autora.
86
Kwesty organizowane na terenie miasta wymaga³y zezwolenia lokalnego starosty. APP-OP,
SP Cz., sygn. 184, s. 11.
87
APP-OP, SP Cz., sygn. 184, s. 192.
88
Tam¿e, s. 16.
89
W roku 1924 na rzecz Kuchni dla ubogich ofiarowali w naturaliach: Bronikowski – 2 bochenki chleba, Boruszak – 10 bochenków, Engel – 2 bochenki, Rosenbaum – 1 bochenek, liwiñski – 1 bochenek, Otto Goedel – 1 cetnar ziemniaków, Lemchen – 5 funtów kaszy, £aszewski –
1 cetnar ¿yta, miejscowa policja – 46 funtów ¿yta, Pilawski – 20 funtów soli, Pufahl – 10 nóg wie83
84
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Wa¿n¹ funkcjê charytatywn¹ wobec katolickiej spo³ecznoci spe³nia³ parafialny wydzia³ Caritasu. W latach 1935–1936 obj¹³ on opiek¹ 220 chorych, którym s³u¿y³ poprzez odwiedziny i pomoc religijn¹. Ponadto wspiera³ stale 55 rodzin i 18 osób samotnych. Cz³onkowie Caritasu wydali w tym okresie 355 sztuk
odzie¿y oraz przygotowali i ubrali do komunii wiêtej 12 dzieci z ubogich rodzin. W latach 1936–1937 rozdali bony pieniê¿ne wartoci 410 z³90.
Obok wymienionych organizacji pe³ni¹cych dzia³alnoæ charytatywn¹, istnia³o w Czarnkowie kilkanacie towarzystw reprezentuj¹cych interesy poszczególnych grup zawodowych. Miejskich kupców wspomaga³o Zrzeszenie Samodzielnych Kupców Chrzecijañskich, które od 1923 roku nale¿a³o do Zwi¹zku
Towarzystw Kupieckich z siedzib¹ w Poznaniu. W 1934 roku skupia³o 22 cz³onków. Jego prezesem by³ wówczas Ignacy Sk¹pski91. W roku 1938 zrzeszenie liczy³o ju¿ 36 cz³onków, a w sk³ad zarz¹du wchodzili: Marian Kasprzak – jako
prezes, Józef Sobolewski – sekretarz oraz W³adys³aw Ziêtkowski – skarbnik92.
Organizacj¹ æwicz¹c¹ swych cz³onków w u¿yciu broni palnej, a jednoczenie grupuj¹c¹ chrzecijañskich mieszkañców miasta by³o Bractwo Strzeleckie
(Kurkowe), które zosta³o za³o¿one w Czarnkowie w roku 164993. O sposobie
funkcjonowania bractwa w okresie miêdzywojennym stanowi³y ustawy zatwierdzone przez wojewódzkie w³adze dnia 22 grudnia 1923 roku. W ich wietle
cz³onkiem towarzystwa móg³ zostaæ […] ka¿dy obywatel polski wyznania chrzecijañskiego, nieskazitelnego imienia, maj¹cy szacunek i zaufanie swych wspó³obywateli. Jêzykiem urzêdowym bractwa by³ jêzyk polski, a w³adzê nadzorcz¹ nad
nim sprawowa³ wojewoda. Cz³onkowie organizacji mieli prawo noszenie broni
w pochodach i zebraniach. Ubiór cz³onków bractwa sk³ada³ siê z […] ciemnozielonej marynarki dwurzêdowej, z guzikami zielonymi i wy³ogami przybranymi
srebrnymi ¿o³êdziami. […] Do munduru nale¿¹ spodnie szarej barwy, z dwoma
zielonymi lampasami 2,5 cm szerokimi oraz szary kapelusz z czaplim piórem
i bia³ym or³em polskim. Bractwo urz¹dza³o swe coroczne strzelania 6 stycznia,
na pami¹tkê oswobodzenia Czarnkowa w 1919 roku, na Zielone wi¹tki,
w pierwsz¹ niedzielê po Oktawie Bo¿ego Cia³a oraz w uroczystoæ w. Jakuba
i w. Micha³a. Na czele bractwa sta³ zarz¹d, sk³adaj¹cy siê z czterech starszych,
przowych. W gotówce Sokó³ przekaza³ 10 mln marek, Towarzystwo Kolejarzy (z zabawy) – 30
mln marek, pastor Starke – 10 mln marek. WN z 6 kwietnia 1924 r. s. 1.
90
M. Piro¿yñski, S. Szczêch, Rocznik statystyczny Kocio³a katolickiego w Polsce. Rok pierwszy 1937, Lublin 1938, s. 208.
91
APP-OP, SP Cz., sygn. 266, s. 63.
92
APP-OP, SP Cz., sygn. 270, s. 1.
93
Jak podaje J. Klemm, Bractwo Strzeleckie powo³ane zosta³o do ¿ycia 13 grudnia 1649 roku,
przywilejem króla Jana Kazimierza. Akt za³o¿ycielski bractwa mia³ zostaæ potwierdzony nadaniem
statutu 15 lutego 1650 roku, przez dziedzica hrabiego Franciszka Czarnkowskiego na zamku
w Czarnkowie. J. Klemm, Krótka historia miasta Czarnkowa spisana na 700 lecie miasta, Czarnków 1991, s. 24-25. APP-OP, SP Cz., sygn. 132, nlb.
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sekretarza, skarbnika, komendanta i mistrza strzeleckiego. Starsi wybierali sporód siebie przewodnicz¹cego, którym w 1923 roku by³ Stanis³aw Grupiñski.
Funkcje skarbnika pe³ni³ wówczas A. Stolzmann, a mistrzem strzeleckim by³
A. Tarnowski94.
Jak ju¿ wspomniano Czarnków zamieszkiwa³y trzy spo³ecznoci: polska, niemiecka i ¿ydowska. Na temat tej ostatniej, ród³a kocielne nie mówi¹ zbyt wiele. Podaj¹ jedynie sk¹pe dane statystyczne. Wiêcej informacji mo¿emy znaleæ
na temat Niemców i to tych Niemców, którzy byli katolikami. By nieco lepiej
zrozumieæ relacje w okresie miêdzywojennym, nale¿y cofn¹æ siê do okresu zaborów, kiedy to po³o¿enie katolików Polaków by³o zgo³a odmienne. Nieco wiat³a na stosunki panuj¹ce miêdzy polskimi a niemieckimi parafianami w tym
okresie, rzuca petycja jak¹ wystosowali Polacy w 1907 roku do konsystorza arcybiskupiego w Poznaniu. Dotyczy³a ona po³o¿enia Polaków w parafii, niestety
nie znalaz³a szerszego oddwiêku. W kolejnej petycji wystosowanej cztery lata
póniej polscy parafianie tak sformu³owali swe postulaty: S³ysz¹c obecnie, ¿e
Niemcy katolicy wszelkie robi¹ starania […], aby jeszcze wiêcej uzyskaæ nabo¿eñstw w jêzyku niemieckim, odwo³ujemy siê niniejszym […] na petycjê nasz¹
z roku 1907, w której stosunek nasz do niemieckich parafian […] wy³uszczylimy
i odnawiamy […] nasz¹ probê opieraj¹c siê na najnowsz¹ statystykê, która
wykazuje […], ¿e Polaków katolików jest 5159 natomiast Niemców katolików
tylko 2055. Na tej podstawie prosimy o unormowanie nabo¿eñstwa w stosunku
odpowiadaj¹cym liczbom95. W odpowiedzi wystosowanej 10 sierpnia 1911 roku,
uwzglêdniaj¹c wszechstronnie przetrudne warunki parafii czarnkowskiej, odmówiono wprowadzenia zmian96. Na poprawê stosunków w parafii nie móg³ wp³yn¹æ tak¿e ks. proboszcz Maksymilian Szaal97. W ostatnich latach swej pracy
w parafii, mocno ju¿ posuniêty w latach ks. Szaal, pozostawa³ pod presj¹ niemieckich katolików. Tê sytuacjê wykorzystywali równie¿ niemieccy ksiê¿a wikariusze, którzy […] chc¹c sobie zdobyæ popularnoæ powoli zmiany zaprowadzali, widz¹c przed sob¹ proboszcza ju¿ wiekiem os³abionego, który nie bêdzie
mia³ dosyæ energii tym wp³ywom siê oprzeæ98. Nowy proboszcz ks. Miko³aj Swinarski uj¹³ siê po stronie katolików polskich, przy czym mo¿liwoci jego dzia³ania by³y ograniczone. Zale¿ny od zwierzchniej w³adzy duchownej, nie móg³ po94
To podczas strzelania w drugie i trzecie wiêto Zielonych wi¹tek, najlepiej strzelaj¹cy zostawa³ Królem Bractwa. Jako nagrodê zarz¹d wyznacza³ dla niego premiê oraz jako oznakê jego
godnoci srebrny historyczny ³añcuch. Po up³ywie kadencji, która trwa³a do nastêpnych Zielonych
wi¹tek, Król dostawa³ pami¹tkowy krzy¿ z napisem: Bractwo Strzeleckie Królowi Kurkowemu
rok
, który pozostaje jego w³asnoci¹. APP-OP, SP Cz, sygn. 132, nlb.
95
AA, OA, sygn. X 798, s. 302.
96
Tam¿e, s. 306.
97
Ks. Maksymilian Szaal (18321911), wywiêcony 8 lipca 1860, ustanowiony proboszczem
w 1887 r. El. za rok 1910, s. 38.
98
AA, OA, sygn. X 798, s. 308.
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zwoliæ sobie na zbyt daleko id¹ce zmiany. Propolska postawa ksiêdza proboszcza nie zyska³a uznania u katolików niemieckich. Tak¿e nadzieje parafian polskich nie zosta³y zaspokojone, poniewa¿ dla metropolii sprawa nabo¿eñstw
w jêzyku polskim by³a problemem niezwykle pal¹cym i nie³atwym do rozwi¹zania. Postulaty Polaków zosta³y wys³uchane dopiero wtedy, gdy Czarnków znalaz³ siê w polskich rêkach. Dnia 23 lutego 1921 roku, ksi¹dz Swinarski w licie
skierowanym do arcybiskupa Edmunda Dalbora, zwróci³ siê z prob¹ o uregulowanie sprawy nabo¿eñstw i jêzyka, w jakim mia³y byæ one odprawiane. Przedstawi³ równie¿ swoj¹ propozycjê uregulowania tej kwestii. Brzmia³a ona nastêpuj¹co: Dla Niemców katolików przeznaczam co miesi¹c jedno kazanie i to
w pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca na przemian po sumie – po wotywie99 (to znaczy
bêdzie co dwa miesi¹ce na sumie i co dwa miesi¹ce na wotywie). Oprócz tego
kazania niemieckie na sumie w pierwsze wiêto Bo¿ego Narodzenia i Wielkiej
Nocy, poniewa¿ jest kazanie polskie na pasterce i rezurekcji i ca³a polska ludnoæ na te nabo¿eñstwa przybywa. Dalej, w odpust w. M. Magdaleny na wotywie, w pierwsze wiêto zielonych wi¹tek na wotywie. […] Na Bo¿e Cia³o […]
bêdzie piew niemiecki nie jak do tej pory podczas procesji, lecz podczas procesji na nieszporach. Katechizacja dzieci podczas Postu Wielkiego odbywaæ siê
bêdzie li tylko w polskim jêzyku […]100. Dnia 13 maja 1921 roku ks. Swinarski
otrzyma³ odpowied, w której czytamy: W sprawie nabo¿eñstw niemieckich
w Czarnkowie nie zaleca siê, aby zmieniaæ czas odprawiania tych nabo¿eñstw.
Prowadzi to do zamieszania, gdy¿ parafianie tak Polacy jak i Niemcy zapominaj¹, kiedy przypada polskie, a kiedy niemieckie kazanie. Najwiêksz¹ liczbê niemieckich katolików liczy Czarnków sam. Bêdzie wiêc praktyczniej odbywaæ nabo¿eñstwa niemieckie stale po wotywie. […] Co siê tyczy liczby nabo¿eñstw
niemieckich, powinna siê ona stosowaæ do stosunku narodowociowego parafian101. Dalsze ustalenia zosta³y przyjête wed³ug propozycji ks. Swinarskiego.
Niestety, ród³a nie owietlaj¹ wzajemnych stosunków parafian polskich
i niemieckich okresu miêdzywojennego. Wczeniejsze dowiadczenia mia³y niew¹tpliwie wp³yw na now¹ sytuacjê, w której to Niemcy stali siê absolutn¹ mniejszoci¹. Trudne do okrelenia s¹ kwestie dotycz¹ce traktowania Niemców. Zapewne ju¿ samo ograniczenie liczby nabo¿eñstw w jêzyku niemieckim mog³o
zostaæ uznane przez tê spo³ecznoæ, jako próba zepchniêcia jej na margines.
Z drugiej jednak strony, ówczeni parafianie wspominaj¹, ¿e katolicy niemieccy
traktowani byli na równi z Polakami, a ks. kanonik Swinarski, który dobrze zna³
jêzyk niemiecki, chêtnie spowiada³ niemieckich katolików102.
99
W tym okresie msze wiête odbywa³y siê wed³ug nastêpuj¹cego porz¹dku: o godz. 8.30 
msza wotywna, o 9.30  msza szkolna, o 11.00  suma. WN z 1 czerwca 1924, s. 2.
100
AA, OA, sygn. X 798, s. 404-405.
101
Tam¿e, s. 408.
102
Relacja S. Pilawskiego, w zbiorach autora.
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Poni¿sze zestawienie przedstawia stosunek narodowociowy czarnkowskich
parafian.
Tabela nr 3. Stosunek narodowociowy parafian katolickich w Czarnkowie
w dwudziestoleciu miêdzywojennym
Parafia czarnkowska

Miasto Czarnków

Rok
Polacy

Niemcy

Polacy

Niemcy

1911

5159

2055

1474

443

1921

7479

955

2985

468

1928

7768

759

–

–

1931

6380

389

–

–

ród³o: AA, OA X, sygn. 798, s. 305, 404.; AA, KA, sygn. 15090, s. 798.; AA, KA, sygn. 8754, s. 9.

Konsolidacji katolików niemieckich w Polsce s³u¿y³ utworzony 22 lipca
1923 roku, z inicjatywy senatora Rzeczpospolitej Polskiej i pos³a na Sejm l¹ski
Thomasa Szczepionka, Zwi¹zek Katolików Niemieckich w Polsce (Verband
Deutscher Katholiken in Polen – dalej VDK). Wed³ug statutu VDK jego cz³onkiem móg³ byæ niemiecki katolik bez wzglêdu na p³eæ. Celem Zwi¹zku mia³o byæ
pouczenie […] niemieckich katolików s³owem i pismem o obecnych zadaniach
religijnych, kulturalnych i spo³ecznych […], przy równoczesnym d¹¿eniu do ich
praktycznego przeprowadzenia w myl chrzecijañskiego pogl¹du na wiat. Cel
ten mia³ byæ osi¹gniêty poprzez wydawanie i rozpowszechnianie pism zwi¹zkowych, wspó³pracê z pras¹ katolick¹, odbywanie zebrañ, wyk³adów, kursów oraz
utworzenie innych instytucji i przedsiêbiorstw s³u¿¹cych celom VDK103. W praktyce dzia³alnoæ Zwi¹zku przejawia³a siê g³ównie w organizowaniu wieczorów
familijnych, gwiazdkowych, piewu, a tak¿e kursów gospodarstwa domowego,
projekcji filmów o tematyce religijnej i wystawiania sztuk teatralnych104. CzarnAPP-OP, SP Cz., sygn. 126, s. 127.
Terenem dzia³alnoci Zwi¹zku by³ obszar Drugiej Rzeczypospolitej. Siedziba w³adz centralnych mieci³a siê w Katowicach. Na II Zjedzie Zwi¹zku w dniach 7-8 marca 1927 r. prezesem
wybrany zosta³ dr Eduard Pant. Organem prasowym by³ tygodnik Die katholische Welt. Od 1932 r.
Zwi¹zek dzieli³ siê na 6 okrêgów (Górnol¹ski, Bielsko-Cieszyñski, Poznañski, Pomorski, Ma³opolski i Lwowski). W kwietniu roku 1930 w skali kraju Zwi¹zek skupia³ 23 000 cz³onków zrzeszonych w 132 ko³ach, w tym 3327 cz³onków i 26 kó³ w Wielkopolsce. Podpisanie 26 stycznia 1934 r.
polsko-niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy zosta³o negatywnie przyjête przez w³adze
centralne VDK. Polsko-niemieckie zbli¿enie potêpi³ na ³amach Wochenpost prezes zwi¹zku
dr E. Pant. To stanowisko w³adz centralnych Zwi¹zku doprowadzi³o do secesji w czerwcu 1934 r.
103
104
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kowskie ko³o VDK powsta³o 21 kwietnia 1931 roku i liczy³o 27 cz³onków.
W sk³ad zarz¹du weszli wówczas: Bruno Bahr jako prezes, mistrz piekarski Theodor Grutzmacher (sekretarz), robotnik Leon Gluch (z-ca sekretarza) i Paul Krumrey (skarbnik). Wszyscy oni pochodzili z Czarnkowa. Mê¿ami zaufania VDK na
powiat Czarnków zostali: Johannes Kieruj z Romanowa, Elisabeth Gweit ze
mieszkowa, Leo Kobyliñski z Brzena i Johannes Warnke z Gêbic.
W lutym 1932 roku prezesem ko³a zosta³ Theodor Grutzmacher, a liczy³o ono
wówczas ok. 20 cz³onków105. W 1931 roku cz³onkowie czarnkowskiego ko³a
VDK skierowali za¿alenie do biskupa Walentego Dymka. Przedstawili w nim
kilka postulatów, które dotyczy³y m.in.: czytania niedzielnej Ewangelii w jêzyku
niemieckim, odprawiania nabo¿eñstw majowych i padziernikowych, a tak¿e
nabo¿eñstwa Drogi Krzy¿owej po niemiecku oraz udostêpnienia salki parafialnej dla comiesiêcznych zebrañ Zwi¹zku106. Pod petycj¹ znalaz³o siê 167 podpisów niemieckich katolików107. Odpowied konsystorza arcybiskupiego przes³ana
na rêce Theodora Grutzmachera by³a nastêpuj¹ca: […] powiadamiamy[…], i¿ jak
zbadalimy duszpasterzowanie katolików jêzyka niemieckiego ze strony ks. proboszcza i ks. wikarego108 nie daje w³adzy duchowej powodu do wydania jakichkolwiek zarz¹dzeñ, zaprowadzaj¹cych zmiany. Na 6796 parafian czarnkowskich
jest oko³o 389 parafian narodowoci niemieckiej, z których ma³a tylko garstka
nie w³ada jêzykiem polskim. Ks. proboszcz Swinarski przez ca³y czas dzia³alnoci swojej […] okazywa³ przychylnoæ katolikom jêzyka niemieckiego i ich proby zawsze chêtnie spe³nia³. […] Obecnie zaprowadzony porz¹dek nabo¿eñstw tak
w jêzyku polskim jak niemieckim winien nadal pozostaæ niezmieniony […]109.
okrêgów obejmuj¹cych województwo poznañskie i pomorskie. Z koñcem roku 1934 konflikt zosta³ za¿egnany. Struktury organizacyjne VDK zosta³y rozwi¹zane 22 wrzenia 1939 roku, poniewa¿ parti¹ reprezentuj¹c¹ interesy niemieckie mia³a byæ NSDAP. D. Matelski, Mniejszoæ niemiecka w Wielkopolsce w latach 1919-1939, Poznañ 1997, s. 141-147.
105
APP-OP, SP Cz., sygn. 126, s. 131.
106
AA, KA, sygn. 15090, s. 785-786.
107
Tak sprawê owych podpisów przedstawi³ ks. Swinarski w licie skierowanym do w³adzy
duchownej w listopadzie 1931 r.: „(…) owiadczam, ¿e owe 167 podpisów musieli bardzo energicznie erfassen je¿eli podpisali: Helene Bahr, urodzona – Helena Chocieszyñska z Grodziska.
Córka powstañca z 1863 r. ( ) Bruno Majewski, który na nauce przygotowawczej by³ Bronis³awem M. i jednym z najlepszych uczniów. Helena Hundt, która widocznie nawet nie wiedzia³a pod
co siê podpisuje, boæ przynajmniej dla oka by³aby napisa³a Helene. Agnes Polski – Franz Polski –
¿yj¹ ze sob¹ w dzikiem ma³¿eñstwie i wszelkie zabiegi, aby ich przynajmniej kocielnie po³¹czyæ,
z mej strony czynione nie osi¹gnê³y rezultatu. Józef Jag³a cz³onek tow. Powstañców i Wojaków.
F. Opa³a – pijak, który za kieliszek monopolowej i duszê swoj¹ sprzeda. Franciszek Prellwitz, który tyle ma z niemieckoci¹ wspólnego, ¿e siê nazywa Prellwitz. Antonie Nowak – dot¹d j¹ zna³em
jako Antoninê i nie omieszka³em pochwaliæ, ¿e tak poprawnie mówi jêzykiem polskim, mimo, ¿e
siê wychowa³a wród tutejszej gwary nadnoteckiej(…)” AA, KA, sygn. 15090, s. 791-793.
108
Funkcjê wikariusza w parafii pe³ni³ wówczas ks. Alfons Urban. Rocznik za rok 1931,
s. 205-206.
109
AA, KA, sygn. 15090, s. 798.
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W okresie miêdzywojennym przy katolickich parafiach dzia³a³o tak¿e niemieckie towarzystwo charytatywne St. Johannis-Verein. Wzorowa³o siê ono na
Towarzystwie w. Wincentego á Paulo, a jego oddzia³ zosta³ zorganizowany tak¿e
w Czarnkowie110.
NIEMCY W MIÊDZYWOJENNYM CZARNKOWIE
 STRUKTURA SPO£ECZNO-ZAWODOWA
Problem mniejszoci niemieckiej w Polsce by³ wynikiem procesów kolonizacyjnych siêgaj¹cych swymi pocz¹tkami redniowiecza111 oraz przegranej przez
Rzeszê Niemieck¹ I wojny wiatowej. Dnia 28 czerwca 1919 roku pokonane
Niemcy podpisa³y w Wersalu traktat pokojowy z 27 Mocarstwami Sprzymierzonymi i Stowarzyszonymi. Decyzj¹ pañstw zwyciêskich Niemcy utraci³y kolonie,
oko³o jednej siódmej powierzchni europejskiej i oko³o jednej dziesi¹tej ludnoci112. W wietle 87. artyku³u traktatu, Niemcy uzna³y ca³kowit¹ niepodleg³oæ
Polski. Okrelona zosta³a tak¿e granica miêdzy pañstwem polskim a niemieckim.
Kolejne artyku³y (88 i 94) dotyczy³y Górnego l¹ska i Prus Wschodnich, których ludnoæ zadecydowaæ mia³a w plebiscytach o przynale¿noci pañstwowej.
W artyku³ach 100-106 zagwarantowano utworzenie Gdañska jako wolnego miasta, nad którym opiekê mia³a sprawowaæ Liga Narodów113.
Wyznaczona granica polsko-niemiecka pozostawi³a na terenie Wielkopolski
spor¹ liczbê ludnoci niemieckiej, której liczebnoæ D. Matelski szacuje dla roku
1921 na nie mniej ni¿ 327 216 osób. To stanowi³o 16,5% ogó³u mieszkañców
Wielkopolski.
W roku 1931 do narodowoci niemieckiej przyznawa³o siê 193 080 osób,
czyli 9,2% ogó³u ludnoci. W skali kraju odsetek ten by³ odpowiednio ni¿szy
D. Matelski, Mniejszoæ niemiecka , dz. cyt., s. 254.
Ludnoæ niemiecka zaczê³a przybywaæ na tereny pañstwa polskiego ju¿ na prze³omie XIII
i XIV w. Czêæ przyby³ych osadników asymilowa³a siê w rodowisku polskim, a o ich pochodzeniu przypomina³y jedynie nazwiska. Jedn¹ z grup, która uleg³a takiej asymilacji, byli mieszkañcy
okolic Bambergu, którzy sprowadzeni zostali w pierwszej po³owie XVII w. do wsi nale¿¹cych do
miasta Poznania. Wraz z przejêciem Wielkopolski przez Prusy rozpocz¹³ siê proces stopniowej
germanizacji zajêtych ziem. W XIX w. zaczêli przybywaæ na tereny Wielkopolski pruscy urzêdnicy, nauczyciele i policjanci. Pod koniec tego stulecia na wiêksz¹ skalê rozwiniêto osadnictwo rolne
i przemys³owe, które mia³o doprowadziæ do ca³kowitego zniemczenia ziem pruskiego zaboru.
J. Tomaszewski, Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszoci narodowe w Polsce w latach 1918–1939,
Warszawa 1985, s. 121-123.
112
R. D¹browski, Mniejszoæ niemiecka w Polsce i jej dzia³alnoæ spo³eczno-kulturalna w latach 1918-1939, Szczecin 1982, s. 10.
113
Traktat pokojowy z Niemcami (tzw. wersalski), wa¿niejsze postanowienia, w: S. Sierpowski, ród³a do historii powszechnej okresu miêdzywojennego, Tom I: 19171926, Poznañ 1989,
s. 107-124.
110
111
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i stanowi³ dla roku 1921 – 3,9% (1 mln 59 tys.), a dla roku 1931 – 2,3% (741
tys.)114.
W okresie II Rzeczypospolitej Niemcy stanowili czwart¹ co do liczebnoci
mniejszoæ narodow¹ po Ukraiñcach, ¯ydach i Bia³orusinach. Pod wzglêdem materialnym byli grup¹ uprzywilejowan¹, utrzymuj¹c¹ siê w 73% z rolnictwa. W³asnoæ niemiecka w przemyle koncentrowa³a siê g³ównie w okrêgach górnol¹skim i ³ódzkim. W 1934 roku w przemyle ciê¿kim Górnego l¹ska Niemcy
dysponowali 52% kapita³u zak³adowego, gdy Polacy jedynie 20%115. W innej
sytuacji znalaz³a siê spo³ecznoæ niemiecka w by³ym zaborze pruskim, gdzie
zosta³a zdegradowana z narodu panuj¹cego do roli mniejszoci narodowej.
W latach 1919–1920 spora czêæ tej ludnoci opuci³a tereny Wielkopolski,
a przyczyn emigracji by³o kilka. Udzia³ Niemców w aparacie ucisku i germanizacji Polaków móg³ prowadziæ do chêci odwetu za poniesione krzywdy, dlatego
w obawie przed wyst¹pieniami ze strony polskiej, Niemcy opuszczali tereny
Wielkopolski. Ponadto w celu zdestabilizowania pañstwa polskiego, ugrupowania niemieckie namawia³y do wyjazdu tê czêæ ludnoci niemieckiej, która by³a
zatrudniona w administracji pruskiej. Kolejnym powodem wyjazdów by³a utrata
przez Niemców przywilejów ekonomicznych wiadczonych przez Rzeszê na tzw.
niemieckim wschodzie. Tak¿e sytuacja gospodarcza tych rejonów uleg³a pogorszeniu w wyniku wejcia w sk³ad pañstwa o ni¿szym rozwoju gospodarczym.
Z czasem jednak w³adzom Republiki Weimarskiej zaczê³o zale¿eæ na zmniejszaniu, a nastêpnie mo¿liwie ca³kowitym zahamowaniu odp³ywu Niemców do ojczystego kraju. Polityka ta zwi¹zana by³a z przekonaniem panuj¹cym w ko³ach
rz¹dz¹cych, ¿e du¿a liczba Niemców w zachodniej czêci Polski u³atwi realizacjê zg³aszanych wobec niej roszczeñ terytorialnych. G³ównym punktem w niemieckich planach rewizjonistycznych tego okresu by³a Wielkopolska, któr¹
w niemieckiej propagandzie okrelano ziemiami chwilowo wypo¿yczonymi
lub oderwanymi od macierzy116.
Jak ju¿ wczeniej wspomniano, 28 czerwca 1919 roku podpisany zosta³ traktat wersalski. Równoczenie z nim strona polska podpisa³a traktat o mniejszociach narodowych zwany tak¿e ma³ym traktatem wersalskim. Dotyczy³ on
ochrony mniejszoci narodowych i by³ jednostronnym zobowi¹zaniem Polski
wobec zwyciêskich mocarstw. Podobne traktaty podpisa³y tak¿e Czechos³owacja, Grecja, Jugos³awia i Rumunia, a nieco póniej Albania, Estonia, Litwa
D. Matelski, Polityka pañstwa polskiego wobec mniejszoci niemieckiej w Wielkopolsce
w latach 1919-1939, s. 15.
115
E. Makowski, Mniejszoæ niemiecka w Polsce okresu miêdzywojennego, w: Rola mniejszoci niemieckiej w rozwoju stosunków politycznych w Europie 19181945, red. A. Czubiñski, Poznañ 1984, s. 312.
116
A. Czubiñski, Polityka mniejszociowa Niemiec w Europie w latach 1918-1945, w: Rola
mniejszoci , dz. cyt., s. 20-21.
114
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i £otwa117. W artykule drugim traktatu, pañstwo polskie zobowi¹za³o siê udzieliæ
zupe³nej i ca³kowitej wolnoci wszystkim mieszkañcom bez wzglêdu na urodzenie, narodowoæ, jêzyk, rasê czy religiê. W traktacie uregulowano równie¿ sprawê tzw. optantów, czyli osób, które opowiedzia³y siê za obywatelstwem s¹siednich krajów. W wietle postanowieñ, optanci winni byli przenieæ siê do pañstwa
na rzecz którego optowali. Przy czym zagwarantowano im nienaruszalnoæ maj¹tku nieruchomego jaki posiadali na terenie Polski. Mogli tak¿e zabraæ wszelkiego rodzaju maj¹tek ruchomy, a ¿adne op³aty celne nie mia³y byæ nañ nak³adane118. Z tego przepisu korzysta³a ludnoæ niemiecka wyprowadzaj¹ca siê
z terenów Wielkopolski119.
Jak ju¿ wspomniano, znaczna czêæ Niemców po przejciu Wielkopolski
w rêce polskie i podpisaniu przez pañstwo niemieckie traktatu wersalskiego,
opuszcza³a zamieszka³e wczeniej tereny. Ta sytuacja mia³a miejsce zarówno
w powiecie czarnkowskim, jak i w samym miecie. W pierwszym rzêdzie Czarnków opuci³a czêæ osób zatrudnionych w pruskiej administracji pañstwowej120.
W styczniu 1919 roku usuniêta zosta³a ze swych posad spora grupa urzêdników,
do której nale¿eli m.in.: przedwojenny burmistrz Klatt, wachmistrz policji w miecie Wendland, sekretarz policji Raute, nauczyciel Jansen oraz mistrz gazowni
Prochnow121. Wed³ug statystyki opcyjnej z roku 1922 za pañstwowoci¹ niemieck¹ opowiedzia³o siê oficjalnie 2144 mieszkañców powiatu czarnkowskiego. Przyt³aczaj¹c¹ wiêkszoæ wród nich stanowili ewangelicy, których by³o 1877. Sporód katolików tylko 134 osoby opowiedzia³y siê za Niemcami. Pozosta³¹ czêæ
stanowili ¯ydzi. W samym Czarnkowie opcjê z³o¿y³o 362 Niemców, g³ównie
sporód ewangelików122. Oficjalne statystyki nie pokrywa³y siê jednak z rzeczywist¹ liczb¹ optantów. W roku 1924 okaza³o siê, ¿e spora liczba Niemców uwa¿anych za obywateli polskich, optowa³a potajemnie przed konsulatem niemiecR. D¹browski, Mniejszoæ niemiecka , dz. cyt., s. 20.
Traktat miêdzy G³ównymi Mocarstwami Sprzymierzonymi i Stowarzyszonymi a Polsk¹ (tzw.
Ma³y Traktat Wersalski lub traktat mniejszociowy), w: S. Sierpowski, ród³a…, dz. cyt., s. 125131.
119
W roku 1921 zamieszkiwa³o w Wielkopolsce 101 349 optantów. Ich liczba ulega³a systematycznemu zmniejszaniu, ze wzglêdu na wyjazdy do Niemiec. D. Matelski, Mniejszoæ niemiecka…, dz. cyt., s. 36.
120
Niemcy byli równie¿ wypierani z w³adz miasta. W roku 1921 na 18 radnych miejskich
Czarnkowa, szeciu by³o Niemcami. W kolejnych latach 1925 i 1929 Niemcy w radzie miasta nie
zasiadali. APP-OP, SP Cz., sygn. 105, s. 57, 64.; D. Matelski, Mniejszoæ niemiecka…, dz. cyt.,
s. 385.
121
Przyczyn usuniêcia wspomnianych osób by³o kilka. Zmiana stosunków w miecie i nieznajomoæ przez czêæ pruskich urzêdników jêzyka polskiego, stanowi³a g³ówny powód ich zwolnienia. Wród wymienionych by³y tak¿e osoby, które w styczniowych walkach wziê³y czynny udzia³
po stronie niemieckiej. Jednym z nich by³ wachmistrz policji Wendland, przeciw któremu wszczêto postêpowanie dyscyplinarne. APP-OP, SP Cz., sygn. 76, s. 93.
122
APP-OP, SP Cz., sygn. 209, nlb.
117
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Tabela nr 4. Liczba Niemców w Czarnkowie w latach 1910-1939
Rok

Ogólna liczba Niemców

Ewangelicy

1910

3568

–

1922

1481

–

1926

883

690

1929

876

682

1939

–

782

ród³a: APP-OP, SP Cz., sygn. 223; tam¿e sygn. 225; S. Kowal, K. Olejnik, M. Rutowska,
Dzieje Czarnkowa , dz. cyt., s. 131, W. Borowski, Polskoæ miast b. dzielnicy pruskiej
w wietle rezultatów spisu z roku 1921, Stra¿nica Zachodnia t. I, nr 3, s. 25.; Z. Dworecki,
Mniejszoæ niemiecka , s. 37.

kim123. Opcjê sk³adali przewa¿nie ludzie m³odzi, zw³aszcza robotnicy, rzemielnicy oraz kupcy, którzy w miecie nie mogli znaleæ dla siebie zajêcia. Ponadto
opowiadaj¹c siê za Niemcami, uchylali siê od s³u¿by w polskim wojsku. Zapewne czêæ optantów rekrutowa³a siê z miejscowych przemytników124, którzy chc¹c
ujæ przed odpowiedzialnoci¹ karn¹, opowiedzieli siê za niemieckim obywatelstwem125.
Z czasem jednak siln¹ akcjê w powiecie, a tak¿e w miecie, przeciwko z³o¿eniu opcji prowadzili dzia³acze Deutschtumsbundu oraz ewangeliccy duchowni126. Wi¹za³o siê to z now¹ polityk¹ w³adz niemieckich, które poczê³y wspieraæ,
g³ównie finansowo, mniejszoæ niemieck¹ w Wielkopolsce. Masowe wyjazdy
ludnoci ewangelickiej z miasta trwa³y do po³owy lat dwudziestych. Po czym
proces ten uleg³ zahamowaniu, a kolejne wyjazdy mia³y charakter jednostkowy127. Zwi¹zane to by³o z ustabilizowaniem sytuacji politycznej i gospodarczej
w Polsce. Ponadto spora czêæ Niemców by³a w³acicielami zak³adów oraz goAPP-OP, AM Cz., sygn. 454, s. 303.
Z racji bliskoci granicy polsko-niemieckiej przemytnictwo by³o swoist¹ plag¹ w powiecie
czarnkowskim. Wykaz osób prawomocnie skazanych, wzglêdnie tych, przeciwko którym wdro¿ono postêpowanie karne za przemytnictwo i nielegalne przekraczanie granicy zawiera³ 119 nazwisk
mieszkañców powiatu. APP-OP, SP Cz., sygn. 182, s. 268.
125
Spis przemytników z 1920 r. wymienia z imienia i nazwiska 23 osoby, które dopuci³y siê
wykroczenia przeciwko prawu, z czego 12 osób by³o niemieckimi ewangelikami, 2 niemieckimi
katolikami, 3 wyznawcami religii moj¿eszowej. Polskich katolików by³o 6. APP-OP, SP Cz., sygn.
182, s. 274-278.
126
APP-OP, SP Cz., sygn. 209, nlb.
127
S. Kowal, K. Olejnik, M. Rutowska, Dzieje Czarnkowa…, dz. cyt., s. 130.
123
124
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spodarstw rolnych, które przynosi³y jej spore profity. To w³anie ta grupa nie
decydowa³a siê na wyjazd do Niemiec. Po trzecie  o czym by³a ju¿ mowa  silna grupa mniejszociowa mia³a u³atwiæ Republice Weimarskiej, przeprowadzenie rewizji granic z Polsk¹.
Tabela nr 4 (s. 253) przedstawia stan liczebny Niemców w Czarnkowie
w latach 19101939.
¯YCIE RELIGIJNE NIEMCÓW W OKRESIE MIÊDZYWOJENNYM
Ostatni spis ludnoci, który odby³ siê w Prusach przed wybuchem I wojny
wiatowej wykaza³, ¿e ludnoæ ewangelicka stanowi³a znaczny odsetek mieszkañców Wielkopolski, któr¹ zamieszkiwa³o 653 417 ewangelików niemieckiej narodowoci oraz 9333 ewangelików Polaków. Wród ogólnej liczby Niemców ewangelikami by³o prawie 81% osób tej narodowoci128. W okresie miêdzywojennym
procent ewangelików w Wielkopolsce zwiêkszy³ siê do prawie 90%129. W okresie
dwudziestolecia na terenie Wielkopolski funkcjonowa³y trzy kocio³y protestanckie. Oprócz najstarszego i najliczniejszego Kocio³a Ewangelicko-Unijnego, dzia³a³ Koció³ Ewangelicko Luterañski (zwany równie¿ staroluterañskim) – w Wielkopolsce od 1840 roku oraz Koció³ Ewangelicko-Augsburski, który rozpocz¹³ sw¹
dzia³alnoæ w tym regionie w roku 1919. Wed³ug II Powszechnego Spisu Ludnoci z 9 grudnia 1931 roku, na ogóln¹ liczbê 43 256 mieszkañców czarnkowskiego
powiatu przywi¹zanie do Kocio³a Ewangelicko-Unijnego deklarowa³o 5357 wyznawców. Za przynale¿noci¹ do dwóch pozosta³ych wspólnot opowiedzia³o siê
³¹cznie 96 osób130, gros tej ludnoci zamieszkiwa³o obszary wiejskie.
Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Kocio³a Unijnego by³a gmina (Gemeinde). Kompetencje zakresu dzia³alnoci oraz funkcjonowania gmin precyzowa³y pruskie przepisy z 10 wrzenia 1873 roku oraz 25 stycznia 1882 r.131, które
w odrodzonej Polsce zosta³y potwierdzone ustaw¹ z dnia 1 sierpnia 1919 roku.
W 1927 roku na terenie Wielkopolski dzia³a³o 265 gmin ewangelicko-unijnych132.
Zarz¹d nad dan¹ gmin¹ sprawowa³a gminna rada kocielna (Gemeinde-Kirchenrat), której przewodniczy³ pastor (Pfarrer). W wietle pruskiego prawa ewangelickiego pastor by³ urzêdnikiem zborowym (Amtsman), a w jego gestii le¿a³o
D. Matelski, Mniejszoæ niemiecka…, dz. cyt., s. 214.
R. D¹browski, Mniejszoæ niemiecka…, dz. cyt., s. 67.
130
W ca³ym powiecie na ³¹czn¹ liczbê 5357 ewangelików unijnych 2515 osób by³o p³ci mêskiej, a 2842 p³ci ¿eñskiej. W miastach Czarnkowie i Wieleniu zamieszkiwa³o 734 ewangelików
unijnych, podczas gdy na wsi 4623. Statystyka Polski. Drugi Powszechny Spis Ludnoci z dnia
9 grudnia 1931 r. Województwo poznañskie, Warszawa 1938, s. 36.
131
S. Turowski, Koció³ Ewangelicko-Unijny w Polsce 1920-1939, Bydgoszcz 1990, s. 60.
132
D. Matelski, Mniejszoæ niemiecka…, dz. cyt., s. 219, 232.
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sprawowanie sakramentów i g³oszenie s³owa Bo¿ego. Kierownikiem danego
kocio³a móg³ zostaæ na podstawie wyboru albo powo³ania go na stanowisko
przez zwierzchnie w³adze kocielne133. Obok pastora w sk³ad gminnej rady wchodzi³o od 4 do 12 starszych gminy (Älteste), których wybierali wierni. W gminach
licz¹cych ponad 500 osób wybierano ponadto tzw. przedstawicielstwo gminne
(Gemeindevertretung), wspó³pracuj¹ce z gmin¹. W rêkach starszych gminy znajdowa³y siê sprawy administracyjne, finansowe i obyczajowe. Zdarza³o siê, i¿
z powodu niewystarczaj¹cej liczby pastorów, starsi gmin czêsto zastêpowali ich
w prowadzeniu nabo¿eñstw, w formie tzw. Lesegottestdienst134.
Gminy, które funkcjonowa³y na obszarze zbli¿onym wielkoci¹ do powiatu,
tworzy³y odrêbne okrêgi kocielne – diecezje (Diözese, Kirchenkreis)135. Na czele takiej diecezji sta³ superintendent. Zajmowa³ on porednie miejsce miêdzy
pastorem, a wy¿szym szczeblem Kocio³a Unijnego. W hierarchii katolickiej
odpowiada³ on katolickim dziekanom. Superintendenci sprawowali nadzór nad
pastorami g³ównie w zakresie ich dokszta³cania i pracy duszpasterskiej, ponadto
co roku dokonywali wizytacji zborów danego okrêgu. Uczestniczyli tak¿e
w wyborach do reprezentacji kocielnych, udzielali dyspens i wprowadzali duchownych w urzêdy. Z kocielnych funduszy przys³ugiwa³o im wynagrodzenie,
choæ formalnie stanowisko to by³o honorowe. W okresie miêdzywojennym szczególnego znaczenia nabra³ urz¹d generalnego superintendenta, który w latach
19101944 pe³ni³ dr Paul Blau136.
Najwy¿sz¹ w³adz¹ w Kociele Ewangelicko-Unijnym by³ Synod Krajowy
(Landessynode), który w okresie miêdzywojennym obradowa³ siedem razy na
zjazdach zwyczajnych (1921,1923,1930,1933,1936 i 1939), a tak¿e trzy razy na
nadzwyczajnych w latach 1928, 1929 i 1938. Pomiêdzy synodami w³adzê nad
ewangelickimi diecezjami sprawowa³ zarz¹d Synodu Krajowego oraz Konsystorz
Ewangelicki w Poznaniu, kierowany przez prezydenta.
S. Turowski, Koció³ Ewangelicko-Unijny…, dz. cyt., s. 65.
O. Kiec, Kocio³y ewangelickie w Wielkopolsce wobec kwestii narodowociowej w latach
1918-1939, Warszawa 1995, s. 15.
135
W okresie pruskiego panowania w granicach Provinz Posen funkcjonowa³y 24 diecezje.
Gdy w 1920 r. poza granicami Rzeczpospolitej znalaz³y siê Wschowa i Miêdzyrzecz, na terenie
województwa poznañskiego pozosta³y 22 superintendentury. Praktycznie jednak funkcjonowa³o
w Wielkopolsce 18 diecezji. Wi¹za³o siê to z tym, i¿ nie we wszystkich okrêgach kocielnych dzia³ali
superintendenci, poniewa¿ nominowanie ka¿dego z nich wymaga³o zatwierdzenia przez polskie w³adze. Urzêduj¹cy w Poznaniu Konsystorz Ewangelicki nie chcia³ zwracaæ siê do polskich w³adz o takie zatwierdzanie, dlatego powierza³ zarz¹d s¹siaduj¹cych diecezji superintendentom z innych okrêgów kocielnych. Z czasem, gdy superintendentów z racji zaawansowanego wieku ubywa³o,
Konsystorz nie chc¹c mianowaæ nowych, sk³ada³ ich obowi¹zki na barki pastorów, którzy otrzymywali tytu³ Superintendenturverweser. W roku 1939 ostatnim, mianowanym jeszcze przez w³adze pruskie spuerintendentem by³ Arthur Rhode. O. Kiec, Kocio³y ewangelickie…, dz. cyt., s. 16.
136
S. Turowski, Koció³ Ewangelicko-Unijny…, dz. cyt., s. 64-65.
133
134
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Struktura Kocio³a Ewangelicko-Unijnego w Wielkopolsce w latach 1919-1939

Opracowano na podstawie: S. Turowski, Koció³ Ewangelicko-Unijny, dz. cyt., s. 61.

Dochody, dziêki którym mo¿liwy by³ rozwój Kocio³a Ewangelicko-Unijnego pochodzi³y z kilku róde³. Jednym z nich by³ podatek kocielny, do którego
p³acenia zobowi¹zani byli wszyscy wierni. Wysokoæ sk³adki rocznej zale¿na
by³a od cenzusu maj¹tkowego i pozycji zawodowej poszczególnych wyznawców.
Do tego dochodzi³y wp³ywy z kwest i dotacji od ró¿nych instytucji oraz organizacji niemieckich w Polsce. Ponadto pomoc finansowa dla kocio³a unijnego p³ynê³a zarówno ze strony niemieckich czynników pañstwowych, jak i samodzielnych organizacji w Niemczech137.
W okresie miêdzywojennym Czarnków by³ siedzib¹ jednego z okrêgów kocielnych, który w roku 1927 liczy³ 5282 a w 1939 roku 5153 ewangelików unijS. Turowski podaje wysokoæ sk³adek jednej z gmin w latach 1932-1933, która kszta³towa³a siê nastêpuj¹co: w³aciciel m³yna parowego – 750 z³; w³aciciel browaru – 180 z³; lekarz dentysta, dyrektor, cz³onek zarz¹du banku – 120 z³; w³aciciel du¿ej piekarni – 90 z³; stolarz – 60 z³;
drobni rzemielnicy – 15-30 z³; robotnicy, krawcowe, urzêdniczki – 7,50 z³; rolnicy (od morgi) –
0,80 gr. S. Turowski, Koció³ Ewangelicko-Unijny…, dz. cyt., s. 133-134, 139.
137
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nych138. W 1935 roku we wspomnianym okrêgu istnia³o 9 parafii protestanckich
oraz 7 duchownych139. W samym Czarnkowie w 1926 roku mieszka³o 690 ewangelików, na ogóln¹ liczbê 883 mieszkañców narodowoci niemieckiej, co stanowi³o 78%140. W lutym roku 1939 liczba wiernych wynosi³a 782 osoby141. Funkcjê superintendenta czarnkowskiego okrêgu gminnego pe³ni³ w latach 19071935
wspomniany wczeniej Gotthold Starke142. Prawdopodobnie by³ on tak¿e pastorem miejscowej gminy czarnkowskiej.
Trudno ustaliæ, czy wród czarnkowskich ewangelików znajdowali siê wierni pochodzenia polskiego. Je¿eli taka grupa istnia³a, to musia³a ona byæ nieliczna. Dzia³acze organizacji niemieckich w Polsce oraz przedstawiciele Kocio³a
Unijnego uwa¿ali Koció³ ten za zwi¹zek wyznaniowy mniejszoci niemieckiej
w Polsce. Dlatego starano siê, aby wp³ywa³ on na wzmacnianie wiadomoci
narodowej wród wiernych oraz kultywowa³ kulturê niemieck¹143. Nie dziwi fakt,
i¿ nabo¿eñstwa odprawiane by³y w jêzyku niemieckim, co by³o praktyk¹ stosowan¹ tak¿e w Czarnkowie.
Oprócz g³ównych kocio³ów protestanckich na terenie województwa poznañskiego w okresie miêdzywojennym dzia³a³o wiele sekt wyros³ych na gruncie protestantyzmu. Dnia 15 lipca 1932 roku wystosowane zosta³o przez wojewodê poznañskiego poufne pismo do starostów powiatowych. Dotyczy³o ono ruchów
religijnych i sekt dzia³aj¹cych na terenie województwa. Pismo zawiera³o tak¿e
wykaz organizacji religijnych, których opis powinien zostaæ przes³any wojewodzie. Chodzi³o g³ównie o dane dotycz¹ce liczby cz³onków danej grupy, maj¹tku,
sposobu ich finansowania oraz zaanga¿owania w dzia³alnoæ polityczn¹144.
O. Kiec, Kocio³y ewangelickie , dz. cyt., s. 12.
APP-OP, SP Cz., sygn. 51, s. 73.
140
APP-OP, SP Cz., sygn. 225, nlb.
141
Z. Dworecki, Mniejszoæ niemiecka , dz. cyt., s. 37.
142
APP-OP, SP Cz., sygn. 223, nlb.; K. Otto, Die Geschichte des Deutschtums in Czarnków
(Czarnikau), und Umgebung, [b.m.w.] 1938., s. 35.
143
W historiografii polskiej toczy siê spór co do roli jak¹ odegra³ koció³ unijny w okresie narodowego socjalizmu. Pogl¹dom S. Turowskiego, który stwierdza, i¿ konsystorz ewangelicki w Poznaniu reprezentowa³ interesy III Rzeszy przeciwstawiaj¹ siê O. Kiec oraz P. Hauser. Podkrelaj¹ oni, ¿e
hierarchia Kocio³a Ewangelicko-Unijnego dystansowa³a siê ze wzglêdów religijnych od narodowego socjalizmu. Jednym z tego przejawów mia³o byæ ostentacyjne podkrelanie lojalnoci wobec pañstwa polskiego wiosn¹ roku 1939, gdy stosunki polsko-niemieckie wchodzi³y w okres najwiêkszego
napiêcia. Por.: O. Kiec, Kocio³y ewangelickie…, dz. cyt., s. 8.; P. Hauser, Mniejszoæ niemiecka…,
dz. cyt., s. 54-55.; S. Turowski, Koció³ Ewangelicko-Unijny…, dz. cyt., s. 179-180.
144
W licie wojewody wymienione zosta³y nastêpuj¹ce ruchy religijne: Zwiastuni Chrystusowej Epifanii, Katholisch – Apostolische Gemeinschaft”, „Neue Apostolische Gemeinschaft”,
„Mormoni”, „Pfingstgemeinschaft”, „Christliche Dissidenten”, „Gemeinde Gottes”, „Zgromadzenie Adwentystów 7 – go dnia Reformacyjnego”, „Landeskirchliche Gemeinschaft”, „Evangelische
Gemeinschaft”, „Jugendbund des Entschiedenes Christentums”, „Deutsch-Evangelische Gemeinschaft” oraz „Verein für Innere Mision”. APP-OP, SP Cz., sygn. 112, s. 1-3.
138
139
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Dnia 9 sierpnia 1932 roku burmistrz miasta Ciepluch przes³a³ na rêce starosty Boguszewskiego sprawozdanie w powy¿szej sprawie. Wynika z niego, i¿ na
terenie miasta dzia³a³a tylko jedna z wymienionych w pimie wojewody organizacji religijnych, a by³a ni¹ Wspólnota Chrzecijañska (Christliche Gemeinschaft)145. Zakres jej dzia³alnoci w okresie miêdzywojennym na terenie Czarnkowa nie by³ zbyt szeroki. Znaczna czêæ cz³onków Wspólnoty wyjecha³a do
Niemiec po 1919 roku. Z tego te¿ powodu wybrano w 1922 roku nowy zarz¹d
na okres 5 lat, a w jego sk³ad weszli: pastor Marcin Hesekiel z Bydgoszczy, superintendent Gotthold Starke, rolnik Gottfryd Heine z Sarbii oraz Juliusz Guderjahn z Romanowa Górnego. W latach trzydziestych liczba cz³onków Christliche
Gemeinschaft nie by³a zbyt du¿a, a wiêkszoæ z nich, w liczbie oko³o 50, mieszka³o w Romanowie Górnym146. W posiadaniu wspólnoty znajdowa³ siê jeden
dom mieszkalny147. W latach dwudziestych dzia³a³ na terenie Czarnkowa Zwi¹zek Kobiet (FrauenVerein), którego celem by³o niesienie pomocy chorym wyznania ewangelickiego148. Ponadto organizacj¹ skupiaj¹c¹ mêsk¹ m³odzie¿ ewangelick¹ by³ Evangelische Vereinigung Junger Männer, który liczy³y 30-40
cz³onków. Prezesem honorowym stowarzyszenia by³ Gotthold Starke149.
W okresie miêdzywojennym funkcjonowa³o w Czarnkowie Towarzystwo
Nauczycieli Ewangelickich, którego prezesem by³ Rudolf Muller z Sarbii. Funkcjê sekretarza pe³ni³ Friedrich Jesse z Gêbiczyna, a skarbnikiem by³ Otton Schendel z Czarnkowa150. To w³anie szko³a ewangelicka, obok miejscowego zboru
ewangelickiego, czuwa³a nad wykszta³ceniem i wychowaniem dzieci niemieckich
w duchu narodowym. Wydaje siê jednak, ¿e zakres jej oddzia³ywania nie by³ zbyt
szeroki, a wi¹za³o siê to z ma³¹ iloci¹ etatów. W 1921 roku Kuratorium Okrêgu
Szkolnego Poznañskiego skasowa³o jedn¹ z dotychczasowych posad nauczycielskich przy ewangelickiej szkole, pozostawiaj¹c trzy151. Towarzystwami skupiaj¹cymi m³odzie¿ ewangelick¹ by³o tak¿e Niemieckie Towarzystwo Teatralne (Deut145
Wspólnota Chrzecijañska by³a jednym z od³amów tzw. ruchu gromadkarskiego. Pozostawa³a ona oficjalnie w ramach Kocio³a Unijnego, choæ has³em okrelaj¹cym stosunek Wspólnoty do hierarchii by³o zdanie: „W Kociele, o ile mo¿liwe z Kocio³em, ale nie pod kierownictwem
Kocio³a. Wspólnota mia³a sw¹ g³ówn¹ siedzibê w Wiêcborku w województwie pomorskim.
O. Kiec, Kocio³y ewangelickie…, dz. cyt., s. 20.
146
W roku 1932 dzia³a³o w powiecie czarnkowskim jeszcze jedno ewangelickie ugrupowanie
pozostaj¹ce pod patronatem kocio³a unijnego. By³ nim Zwi¹zek M³odzie¿y Zdecydowanego Chrzecijañstwa (Jugendbund für entschiedenes Christentum). Istnia³o ono od 10 lat i skupia³o m³odzie¿
z Romanowa Górnego, Romanowa Dolnego, Walkowic, Kruszewa, Sarbii i Sarbki. Liczy³o ono
oko³o 35 cz³onków. APP-OP, SP Cz., sygn. 112, s. 10.
147
APP-OP, SP Cz., sygn. 112, s. 12.
148
APP-OP, SP Cz., sygn. 223, nlb.
149
S. Kowal, K. Olejnik, M. Rutowska, Dzieje Czarnkowa , dz. cyt., s. 136.
150
APP-OP, SP Cz., sygn. 127, s. 28.
151
APP-OP, SP Cz., sygn. 12, s. 22.
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scher Theaterverein) oraz Towarzystwo Gimnastyczne (Turneverein), które dba³y zarówno o rozwój fizyczny, jak i kulturalny miejscowej m³odzie¿y152.
Wydaje siê, i¿ zakres funkcjonowania wymienionych wy¿ej organizacji skupiaj¹cych czarnkowskich ewangelików nie by³ zbyt imponuj¹cy. Ze wspomnieñ
mieszkañców miasta wynika, i¿ Niemcy wyznania ewangelickiego nie brali ¿ywego udzia³u w ¿yciu religijnym swego Kocio³a153.

*
W 1919 roku – po przesz³o stu latach niemieckiego panowania – Czarnków
znalaz³ siê w rêkach polskich. ¯ywio³ niemiecki, do tej pory dominuj¹cy w miecie, zosta³ zepchniêty do roli mniejszoci, która rugowana z tworz¹cej siê polskiej administracji, utrzyma³a swój stan posiadania w sferze gospodarczej.
W statusie wyznawców religii moj¿eszowej nie zasz³y wiêksze zmiany.
W okresie miêdzywojennym grupa ta nadal odgrywa³a wa¿n¹ rolê w miejskim
handlu i rzemiole, chocia¿ jej stan posiadania z roku na rok ulega³ pomniejszeniu. By³o to zwi¹zane z emigracj¹ do Niemiec tej czêci spo³ecznoci ¿ydowskiej,
która czu³a siê zwi¹zana z jêzykiem niemieckim i jego kultur¹. Czêæ czarnkowskich ¯ydów opuci³a tak¿e miasto, w poszukiwaniu lepszych warunków ¿ycia,
wybieraj¹c g³ównie zachodni¹ czêæ Europy oraz USA. Czêæ wyje¿d¿aj¹cych
zasili³a szeregi syjonistów w Palestynie.
¯ywio³ katolicki zdoby³ decyduj¹c¹ pozycjê w miecie, mo¿e bardziej pod
wzglêdem politycznym ni¿ gospodarczym, choæ i na tej p³aszczynie z biegiem
lat odgrywa³ coraz wiêksz¹ rolê. Na 18 cz³onków rady miejskiej w roku 1921
szeæ mandatów przypad³o Niemcom. W latach 1925 i 1929 wszystkie miejsca
obsadzili Polacy.
Wydaje siê, i¿ ¿ycie miejskiej spo³ecznoci opiera³o siê g³ównie na podziale
stref wp³ywów, które konstytuowa³a przynale¿noæ religijna. Brak jakich ostrych
spiêæ pomiêdzy poszczególnymi grupami mo¿e byæ dowodem na potwierdzenie
powy¿szej tezy.
Stan bazy ród³owej pozwoli³ na mo¿liwie rzetelne opracowanie ¿ycia spo³ecznoci katolickiej, które ukazane zosta³o w szerokim zakresie. Niezwykle trudne okaza³o siê zinterpretowanie po³o¿enia niemieckich katolików w ramach samej parafii, a tak¿e na tle mniejszoci niemieckiej jako ca³oci. Cenne dla
opracowania tego rodzaju problematyki by³yby pamiêtniki b¹d dzienniki pisane
na gor¹co, w ¿ywiole ¿ycia codziennego. Tych jednak brak dla okresu miêdzywojennego.
152
153

APP-OP, SP Cz., sygn. 223, nlb.
Relacja H. Cichoñskiego w zbiorach autora.
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SUMMARY
In 1919  after more than a hundred years of German dominance  Czarnków returned into
Polish hands. During the interwar period three nationalities inhabited Czarnków: Poles, Germans
and Jews. The Jewish population was a separate group not only ethnic, and also religious terms.
The German element, until then predominating in the town, was reduced to a minority.
The article consists of two parts: the first part presents problems related to the social structure
and religious activity of Catholics, the second part deals with the fates of the local Protestant
population.

Key words:
Catholic Church, interwar Poland, parish, Protestants, religious life
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Kult wiêtego Rocha jako czynnik integruj¹cy rodzinê
i spo³ecznoæ lokaln¹
(na przyk³adzie parafii Mikstat w Po³udniowej Wielkopolsce)
The Cult of Saint Roch as a Factor Helping to Integrate the Family and Local Community
(as Exemplified by the Parish of Mikstat, Province of Wielkopolska, Poland)

Ostatnie dziesiêciolecia XX wieku i pocz¹tek XXI to okres d¹¿enia do globalizacji w sferze politycznej, spo³ecznej, kulturowej. To czas unifikacji wzorów
kulturowych z jednej strony, z drugiej za, dyskusja nad potrzeb¹ zachowania
i przekazywania kolejnym pokoleniom tego co wa¿ne i istotne dla ca³ych spo³eczeñstw, ale tak¿e wspólnot lokalnych. S¹dzê, ¿e w tym kontekcie warto zatrzymaæ siê nad fenomenem kultu wiêtego Rocha w parafii mikstackiej. Mo¿na zatem zapytaæ dlaczego w³anie Mikstat, có¿ w nim takiego niezwyk³ego.
Analizuj¹c historiê kultu wiêtych, mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e kult tego wiêtego
patrona by³ bardzo rozpowszechniony w Polsce. Powiêcono mu wiele kocio³ów, kaplic, figur. W wielu kocio³ach, których nie jest on patronem znajdziemy
obrazy z jego wizerunkiem. Odpowiadaj¹c na pytanie, dlaczego zatem Mikstat,
w kontekcie kultu wiêtego Rocha, skoro jest tak wiele miejsc, gdzie odbiera
on czeæ, nale¿y zwróciæ uwagê na niezwyk³¹ ¿ywotnoæ kultu tego wiêtego
w tej miejscowoci. Ponadto w spo³ecznoci tej, uroczystoci odpustowe ku czci
wiêtego Rocha maj¹ niespotykan¹ ju¿ w innych regionach kraju formê. Z okazji uroczystoci odpustowych odbywa siê tutaj b³ogos³awieñstwo, a pos³uguj¹c
siê terminologi¹ spo³ecznoci lokalnej, powiêcenie zwierz¹t. Odbywa siê tu ono
nieprzerwanie od prawie trzech wieków. Zwyczaj ten przekazywany z pokolenia
na pokolenie przetrwa³, chocia¿ w wielu miejscach w Polsce zosta³ zapomniany,
a jak pokazuj¹ wyniki badañ w tej wspólnocie parafialnej ma szansê na kontynuacjê. Ponadto, co warto podkreliæ zarówno postaæ wiêtego patrona, jak i reno-
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wacja powiêconego mu kocio³a, uroczystoci odpustowe oraz przygotowania
do nich stanowi¹ wa¿ny czynnik integruj¹cy spo³ecznoæ lokaln¹. W ramach
przygotowañ do uroczystoci odpustowych podejmowanych jest szereg inicjatyw,
w które cz³onkowie spo³ecznoci lokalnej staraj¹ siê w³¹czyæ na miarê swoich
mo¿liwoci. Kult patrona wiêtego Rocha przyczynia siê tak¿e do integracji poszczególnych rodzin. Liczny udzia³ w uroczystociach odpustowych, zw³aszcza
osób, które kiedy tutaj mieszka³y, wiadczy o potrzebie utrzymywania wiêzi
z Ma³¹ Ojczyzn¹ – Mikstatem i jej patronem wiêtym Rochem.

CHARAKTERYSTYKA MATERIA£U BADAWCZEGO
Podstawê analizy stanowi³y materia³y zawarte w kronice parafialnej, teksty
publikowane w czasopismach naukowych i regionalnych, obserwacja uczestnicz¹ca, a tak¿e wyniki badañ empirycznych przeprowadzonych wród uczniów szko³y
podstawowej i gimnazjum w Mikstacie. Mikstat, jedno z najmniejszych miast
w Polsce po³o¿one jest w po³udniowej Wielkopolsce. Mikstat ma swoj¹ bogat¹ historiê. Osobliwoci¹, na któr¹ warto zwróciæ uwagê, oczywicie poza fenomenem
kultu wiêtego Rocha, którym zajmê siê znacznie szerzej w dalszej czêci artyku³u, jest herb miasta. Sk³ada siê z dwóch lilii zwi¹zanych ¿ó³tym paskiem. Usytuowane s¹ one na czerwonym tle. Podobne lilie znajduj¹ siê w herbie Pary¿a, st¹d
Mikstat bywa nazywany Ma³ym Pary¿em. Pocz¹tki miasta siêgaj¹ XIV wieku1.
Najwiêkszym jednak bogactwem miasta i powodem dumy jego mieszkañców
jest koció³ wiêtego Rocha i zwi¹zany z nim kult wiêtego patrona. To w³anie
odbywaj¹cy siê tutaj odpust i zwi¹zane z nim b³ogos³awieñstwo zwierz¹t sprawia, ¿e o Mikstacie sporo mówi siê i pisze. Mieszkañcy za maj¹ w swym wiêtym patronie swojego powiernika i orêdownika, do którego przynosz¹ najtrudniejsze sprawy swoich rodzin, a tak¿e swej Ma³ej Ojczyzny.
Badania dotycz¹ce kultu w. Rocha zosta³y przeprowadzone w styczniu
i lutym 2005 roku. Objêto nimi uczniów klas IV-VI szko³y podstawowej oraz
uczniów klas I-III gimnazjum. W szkole podstawowej badaniami objêto 135
uczniów, w gimnazjum 145. £¹cznie badaniami objêto 280 uczniów, którzy
mieszkali na terenie parafii mikstackiej. W badaniach uczestniczy³y 143 dziewczynki oraz 137 ch³opców. Prawie wszystkie badane dzieci mieszkaj¹ od urodzenia w parafii mikstackiej. Wyj¹tek stanowi¹ dwie osoby, ch³opiec – uczeñ klasy V
szko³y podstawowej oraz dziewczynka uczêszczaj¹ca do III klasy gimnazjum.
Osoby te przeprowadzi³y siê do Mikstatu 3 lata temu.
1
S. Nawrocki, Powiat ostrzeszowski dawniej i dzi, Poznañ 1967, s. 26-27; tak¿e: R. Szczepaniak, Mikstat herbu Gozdawa, Kalisz  Gdañsk 2001. W opracowaniu tym mo¿na znaleæ szereg
ciekawych informacji dotycz¹cych historii Mikstatu.
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Inspiracj¹ do powtórnego przeprowadzenia badañ by³ wa¿ny dla spo³ecznoci lokalnej fakt og³oszenia wiêtego Rocha niebieskim patronem miasta. Do
wydarzenia tego powrócê w dalszej czêci tekstu. Tutaj dodam tylko, ¿e w zwi¹zku z tym podjêtych zosta³o szereg dzia³añ maj¹cych na celu przybli¿enie postaci
wiêtego patrona. Kult wiêtego Rocha zosta³ wzbogacony o nowe elementy,
które maj¹ pomóc mieszkañcom w pog³êbieniu ich wiary, ale maj¹ staæ siê tak¿e
okazj¹ do integracji rodowiska. Badaniami tymi objêto podobnie jak w przypadku pierwszych, uczniów klas IV-VI szko³y podstawowej oraz uczniów klas I-III
gimnazjum. £¹cznie badaniami objêto 240 uczniów, w tym 123 ze szko³y podstawowej i 117 z gimnazjum. W badaniach uczestniczy³y 124 dziewczynki oraz
116 ch³opców. Prawie wszystkie objête badaniami dzieci od urodzenia mieszkaj¹ na terenie parafii mikstackiej.

POJÊCIE KULTU
Kult wiêtych patronów towarzyszy ludziom od wielu stuleci. Jest zjawiskiem powszechnym w polskim katolicyzmie. Pojêcie kult jest wieloznaczne. Jak
wskazuje E. Ciupak u¿ywane jest ono przynajmniej w trzech znaczeniach. Mo¿e
byæ u¿ywane na okrelenie specjalnego rodzaju praktyk religijnych. Mówimy
wówczas o kulcie maryjnym, kulcie wiêtych, kulcie obrazów czy relikwii. Mo¿e
tak¿e oznaczaæ zachowanie religijne jednostek albo grup wyra¿aj¹cych siê
w przestrzeganiu postów, modlitwach, gestach religijnych. Pojêcia kult u¿ywa siê
tak¿e w odniesieniu do dziedzin ¿ycia nie maj¹cych zwi¹zku z religi¹2. Zatem
pojecie kultu mo¿e odnosiæ siê zarówno do sfery sacrum, jak i profanum. W czasach wspó³czesnych coraz czêciej odnosi siê w³anie do sfery profanum.
W rodkach masowego przekazu, w reklamach wiele siê mówi o kulcie m³odoci, urody, pieni¹dza.
Przedmiotem moich zainteresowañ jest kult wiêtego patrona, a zatem odnoszê to pojêcie do sfery sacrum. Jak wskazuje H. Zimoñ: W Kociele katolickim
kult odnosi siê do Boga Trójjedynego i wyra¿a siê, zgodnie z nauk¹ Biblii, w indywidualnym i spo³ecznym wype³nianiu jego woli ku chwale Bo¿ej; centrum
i pe³niê kultu stanowi Jezus Chrystus, który nieustannie go dokonuje, zw³aszcza
w liturgii; jako droga pog³êbienia zjednoczenia ludzi z Bogiem oraz ukazywania
tego zjednoczenia. Kult obejmuje równie¿ czeæ oddawan¹ NMP, innym wiêtym
oraz anio³om. Zakres treci i formy kultu okrelaj¹ normy dogmatyczne, moralne
oraz przepisy prawa kanonicznego3.
2
E. Ciupak, Kult religijny i jego spo³eczne pod³o¿e. Studia nad katolicyzmem polskim, Warszawa 1965, s. 26.
3
H. Zimoñ, Kult, w: Encyklopedia katolicka, T. 10, Lublin 2004, s. 177.
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Zatem formy kultu religijnego okrelane s¹ przez przepisy kocielne, a niektóre z nich s¹ ukszta³towane przez tradycjê, zawsze jednak powinny uwzglêdniaæ nauczanie Kocio³a w tym zakresie.
Przyjmujê wiêc, ¿e kult to zinternalizowane wartoci kultury religijnej wyra¿aj¹ce siê w praktykach i zachowaniach. Wartoci te przekazywane s¹ w procesie socjalizacji i wychowania. I tutaj znajdujemy wa¿ne wskazanie. Kult wiêtych nie mo¿e ograniczaæ siê do praktyk religijnych. Stanowi¹ one wa¿ny
i istotny, ale nie jedyny wyznacznik kultu. Nie mniej wa¿ne s¹ realizacja i praktykowanie w ¿yciu codziennym cnót, które dla poszczególnych patronów by³y
istotne i stanowi³y o ich charyzmacie.
Na problem ten zwraca uwagê Dyrektorium o pobo¿noci ludowej i liturgii.
Mo¿emy tam miêdzy innymi przeczytaæ: Potrzebne jest w³aciwe przedstawienie osoby wiêtego. Zgodnie z duchem naszych czasów dotyczyæ ono bêdzie nie
tyle elementów legendarnych, którymi otoczone jest ¿ycie wiêtego, czy jego mocy
cudotwórczej, ile raczej znaczenia jego osobowoci chrzecijañskiej, g³êbi jego
wiêtoci i skutecznoci ewangelicznego wiadectwa, osobistego charyzmatu, którym wzbogaci³ on ¿ycie Kocio³a4.
Jak wynika ze wskazañ Dyrektorium konieczne jest ci¹gle nowe odczytywanie charyzmatu wiêtych patronów. Takie nowe odczytywanie pozwala na poszerzenie i pog³êbienie kultu, na przyk³ad wiêty Roch jest patronem chroni¹cym
miêdzy innymi od chorób zaraliwych i morowego powietrza. W czasach wspó³czesnych nie umieramy z powodu d¿umy czy cholery. Czy to oznacza, ¿e jego
patronat straci³ na swoim znaczeniu? Oczywicie, nie. Ka¿dy wiek, ka¿de pokolenie dowiadcza swoistej d¿umy. Zatem charyzmat w. Rocha wyra¿aj¹cy siê
w bezgranicznej s³u¿bie chorym, cierpi¹cym, pozostaj¹cym na marginesie ¿ycia
spo³ecznego pozostaje wci¹¿ aktualny.
Mo¿na postawiæ sobie pytanie, dlaczego ludzie wybieraj¹ na patronów okrelonych wiêtych? Klasyfikacjê kultu wiêtych w Polsce przedstawi³ Stefan Czarnowski5. Wyró¿ni³ trzy ich grupy. Pierwsz¹ tworz¹ wiêci, których ¿ywotnoæ
widoczna jest zarówno w nadawaniu ich patronatu kocio³om, jak i imion poszczególnym osobom. Do drugiej zaliczeni zostali wiêci mniej eksponowani
w dzia³alnoci kocielnej, ale za to zajmuj¹cy szczególne miejsce w kulcie ludowym, s¹ oni orêdownikami w ró¿nych ludzkich sprawach, np. wiêty Roch
chroni¹cy od chorób, wiêty Florian strzeg¹cy od po¿arów, wiêty B³a¿ej, który
4
Kongregacja ds. kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobo¿noci ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, Poznañ 2003, nr 231.
5
Por. S. Czarnowski, wiêty Patryk, w: Wybór pism socjologicznych, Warszawa 1982, s. 218224. Stefan Czarnowski wyró¿nia ponadto pojêcie bohatera, którym czêsto jest osoba wiêta oraz
charakteryzuje poszczególne jego kategorie. Zob. tak¿e: E. Ciupak, Kult religijny i jego spo³eczne
pod³o¿e. Studia nad katolicyzmem polskim, Warszawa 1965, s. 54.
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chroni³ przed chorobami gard³a. Trzeci¹ grupê stanowi¹ wiêci i b³ogos³awieni,
którzy pod wzglêdem liturgicznym nale¿¹ do kultu religijnego, np. wiêta Jolanta, Bronis³aw, Piêciu Braci Mêczenników.
Wród orêdowników, którzy zajmowali szczególne miejsce w spo³ecznociach lokalnych wymieniany jest wiêty Roch, zw³aszcza gdy Europê nawiedza³y liczne epidemie. Taka jest te¿ geneza kultu wiêtego Rocha w spo³ecznoci
mikstackiej. I nad postaci¹ tego wiêtego zatrzymajmy siê nieco d³u¿ej.

POSTAÆ WIÊTEGO ROCHA
Kim by³ i dlaczego oddaje siê mu czeæ? wiêty Roch urodzi³ siê w po³udniowej Francji, w miejscowoci Montpellier w 1295 roku w rodzinie magnackiej. Jego rodzicami byli Liberia i Jan. Jak podaj¹ hagiografowie ma³¿onkowie
przez d³ugi czas nie mieli potomka. Za wstawiennictwem Maryi Panny uprosili
sobie u Pana syna, przysz³ego wiêtego. Jego narodzinom towarzyszy³ nadzwyczajny znak – mia³ na piersiach czerwone znamiê w kszta³cie krzy¿a. Od najm³odszych lat prowadzi³ ascetyczne ¿ycie. W jednym z opisów jego ¿ycia mo¿emy przeczytaæ: Roch przy piersiach matki okaza³ sk³onnoæ do umartwieñ, gdy¿
we rody i pi¹tki raz tylko ¿¹da³ po¿ywienia; od pi¹tego roku ¿ycia tyle tylko jad³,
ile by³o najkonieczniejsze do utrzymania ¿ycia, a w dwunastym wyrzek³ siê wszelkich uciech wiata i ca³y odda³ siê wspieraniu ubogich i potrzebuj¹cych6.
Tak wiêc ju¿ w wieku dwunastu lat odkry³ swoje powo³anie i ca³kowicie
powiêci³ siê opiece nad chorymi i ubogimi. Straci³ rodziców gdy mia³ dwadziecia lat. Odziedziczy³ po nich wielk¹ fortunê. Wzgardzi³ dobrami tego wiata,
rozda³ maj¹tek biednym i uda³ siê na pielgrzymkê do Rzymu. W miasteczku
Acquapendente, które znalaz³o siê na jego pielgrzymim szlaku wybuch³a epidemia d¿umy. Roch z niezwyk³ym oddaniem pos³ugiwa³ ludziom chorym, pomaga³ potrzebuj¹cym. Bez reszty powiêci³ siê s³u¿bie blinim. Bóg obdarzy³ go
³ask¹ uzdrawiania. Jak podaj¹ hagiografowie uczyniony przez niego znak krzy¿a, dotkniecie rêki mia³o przywracaæ ludziom zdrowie. Posiadana przez niego
moc uzdrawiania przysporzy³a mu s³awy. Jednak pe³en pokory Roch opuszcza
miasto i udaje siê dalsz¹ wêdrówkê do Wiecznego Miasta. Po drodze zwiedza
liczne kocio³y, opiekuje siê chorymi, pomaga biednym. Równie¿ w Rzymie zastaje epidemiê d¿umy. Sytuacjê tê odczytuje jako znak z niebios, wskazuj¹cy
drogê jego ziemskiego powo³ania. Ponownie wiêty Roch z niezwyk³ym zaan-

6
Encyklopedja kocielna pod³ug teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego, z licznemi jej
dope³nieniami przy wspó³pracownictwie kilkunastu duchownych i wieckich, Warszawa 1899,
T. XXIII, s. 421.
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ga¿owaniem i oddaniem pos³uguje ludziom chorym. Równie¿ w Rzymie Roch
uzdrawia wiele osób. Po ustaniu zarazy udaje siê w drogê powrotn¹ do Francji.
W Piacenza ponownie zastaje go zaraza. Pos³uguj¹c chorym, sam zarazi³ siê d¿um¹. Zostaje wyrzucony z miasta. Jak pisz¹ hagiografowie, Roch z³o¿y³ Bogu
dziêki za cierpienia i upokorzenia, których dozna³ prosz¹c Go jednoczenie, aby
mu nie odmawia³ pomocy. Bóg wys³ucha³ tej proby i obok chatki, w której
mieszka³ wytrys³o ród³o czystej wody. Po¿ywienie przynosi³ mu codziennie,
i to z woli Bo¿ej, z pobliskiej miejscowoci Piacenza pies7. W tym czasie w miecie wybucha epidemia i mimo ¿e wczeniej jego mieszkañcy odmówili przysz³emu wiêtemu ja³mu¿ny, udaje siê on do miasta i znakiem krzy¿a uzdrawia wielu
chorych. Po powrocie us³ysza³ g³os z nieba: Rochu, Rochu, wys³ucha³em twej
proby i przywróci³em ci zdrowie; wróæ do swej ojczyzny i oddaj siê æwiczeniom
pokutnym, aby otrzyma³ miejsce w towarzystwie wiêtych8.
Po powrocie do zdrowia wyrusza w drogê do Ojczyzny. W miecie Angera
zostaje oskar¿ony o szpiegostwo, aresztowany i osadzony w wiêzieniu. W wiêzieniu spêdza piêæ lat. W tym czasie poddawany jest torturom. Nikomu nie przyzna³ siê, kim jest. Poddawa³ siê praktykom pokutnym: biczowa³, poci³, modli³.
Umiera 16 sierpnia 1327 roku. Jak podaj¹ hagiografowie: Stró¿ wiêzienny, uderzony wiat³em nadzwyczajnym otworzy³ drzwi wiêzienia, gdzie ujrza³ cia³o otoczone jasnoci¹ i tablicê z napisem: «Wszyscy ci, którzy w zarazie uciekaæ siê
bêd¹ do wstawiennictwa Rocha, uzdrowieni zostan¹»9.
wiêty Roch zosta³ rozpoznany po czerwonym krzy¿u na piersiach. Pochowano go w g³ównym kociele, a nastêpnie jego cia³o przeniesiono do wi¹tyni
wybudowanej na jego czeæ. Kult wiêtego Rocha szybko upowszechni³ siê
w ca³ej Europie, zw³aszcza po przeniesieniu jego relikwii do Wenecji. Szczególne zas³ugi mieli w tym zakresie kupcy weneccy i franciszkanie.
wiêty Roch jest patronem Montpellier, Parmy, Wenecji. Jest przede wszystkim patronem chroni¹cym od chorób zaraliwych, ale z czasem tak¿e od innych
chorób. W wielu krajach by³ opiekunem chroni¹cym od wcieklizny, w Dolnej
Nadrenii sk³ada³y mu wota kobiety ciê¿arne prosz¹c o udany poród, we Francji
by³ patronem chroni¹cym od chorób stóp, a w Montpellier uwa¿ano go za orêdownika w wypadku chorób zakanych, zw³aszcza grypy. W Akwizgranie czczony by³ jako patron chorób koni, a w Dolnej Nadrenii mia³ chroniæ przed zaraz¹
winie. W Barcelonie, Luksemburgu i Francji wiêty Roch uchodzi³ tak¿e za
patrona piekarzy i cukierników. Patronowa³ ¿eglarzom p³ywaj¹cym po Loarze,
stolarzom w Bonn, ogrodnikom w Alzacji, kamieniarzom i brukarzom w Pary¿u,
7
Podrêczna encyklopedya kocielna, Warszawa, Lublin, £ód 1914, T. XXXIII-XXXIV,
s. 286.
8
Encyklopedja kocielna , dz. cyt. s. 422.
9
Tam¿e.

KULT WIÊTEGO ROCHA JAKO CZYNNIK INTEGRUJ¥CY RODZINÊ I SPO£ECZNOÆ

267

Bordeaux i okolicach, a tak¿e kunierzom i chirurgom w ró¿nych krajach Europy. wiêty Roch sprawuje szczególn¹ pieczê tak¿e nad aptekarzami, lekarzami,
rolnikami, szpitalami, wiêniami, wêdrowcami i polskimi weterynarzami. Jest
opiekunem zwierz¹t domowych10. Pierwsze lady czci oddawanej wiêtemu Rochowi odnajdujemy pod koniec XIV wieku. Kult rozwija siê pod koniec XV stulecia. Miejscami kultu wiêtego Rocha s¹ w Europie przede wszystkim Montpellier we Francji, Bingen w Niemczech, Wenecja we W³oszech. Do Polski kult
wiêtego Rocha dotar³ bardzo wczenie. Ju¿ prawdopodobnie w 1385 roku zosta³a wybudowana pierwsza kaplica ku czci tego wiêtego. W Wielkopolsce kult
wiêtego Rocha rozwija siê g³ównie w XVII i XVIII wieku, kiedy to tereny te
nawiedzane s¹ przez liczne epidemie. Miejscami szczególnego kultu wiêtego
Rocha w Polsce s¹: Dobrzeñ Wielki, Konopnica, Osiek Pomorski, Gronów Pomorski, Mi³kowice Maæki, Jonkowo, Klewki, Bia³ystok11.
W ikonografii wiêty Roch przedstawiany jest jako m³ody pielgrzym lub
¿ebrak w ³achmanach. Jego nieod³¹cznym towarzyszem jest pies li¿¹cy mu rany
lub biegn¹cy obok niego. Przedstawienia wiêtego Rocha mo¿na podzieliæ na
kilka konkretnych grup: 1 – ujêcia ukazuj¹ce samego wiêtego w stroju pielgrzyma, wspartego na lasce i prezentuj¹cego ranê; 2 – przedstawienie wiêtego Rocha, któremu towarzyszy anio³; 3  przedstawienie z psem  opiekunem i ¿ywicielem; 4 – przedstawienia kombinowane, w których pojawia siê zarówno anio³,
jak i pies12. Mo¿na zauwa¿yæ pewn¹ prawid³owoæ: w XV i XVI wieku najczêciej spotykamy postaæ samego wiêtego albo w towarzystwie anio³a, w XVII
i XVIII wieku g³ównym towarzyszem wiêtego Rocha staje siê pies. wiêty Roch
czczony jest tak¿e w parafii mikstackiej. Kult tego wiêtego trwa tu prawie 300
lat. Kult wiêtego Rocha w Mikstacie jest nieroz³¹cznie zwi¹zany z koció³kiem
znajduj¹cym siê na cmentarnym wzgórzu. Obecny koció³ek zosta³ wybudowany prawdopodobnie w 1786 roku, wynika to z zapisu w kronice parafialnej.
Mo¿emy tam miêdzy innymi przeczytaæ: W roku 1786 stan¹³ nowo wybudowany
koció³ w. Rocha, na miejscu tym samym, na którym przesz³y stoj¹c kilkadziesi¹t lat, zwyczaynie czêstokroæ powietrza szumem, a cichym rêki wspomagaiaccy
i ratuiacey uchyleniem zosta³ obalony. Stan¹³, mówiê nowo wybudowany ten¿e koció³ za z³otych polskich szeæset, ¿yta wierteli szeæ, piwa beczek om, i za pomoc¹ ludzi do pracy, udzielonych z miasta. Drzewo brane z boru Mixtackiego.
10
Zob. J. Jagla, wiêty Roch pielgrzym uzdrawiaj¹cy chory wiat, Spotkania z Zabytkami
2004 nr 7, s. 16.
11
Przy opracowaniu ¿yciorysu wiêtego Rocha korzysta³am m.in.: W.Al. Niewêg³owski, Leksykon wiêtych, Warszawa 1998, s. 133; H. Fros, F. Sowa, Twoje imiê, Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 1995, s. 466-467; R.Cammilleri, Wielka ksiêga wiêtych patronów, Kielce
2001, s. 22; V. Schauber, H.M. Schindler, Ilustrowany leksykon wiêtych, Kielce 2002, s. 628-629.
12
J. Jagla, wiêty Roch pielgrzym uzdrawiaj¹cy chory wiat, Spotkania z Zabytkami 2004
nr 7, s. 16, 17.
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Przyciesi, czyli podwaliny z niw obywatelów tutajszych dêbowe od nich¿e pozwolone13.
Zatem  jak wynika z zapisu  poprzedni koció³ek pw. wiêtego Rocha uleg³ zniszczeniu na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, ale i zaniedbañ mieszkañców. Mo¿na zadaæ sobie pytanie, dlaczego ludzie zamieszkuj¹cy te ziemie przed wieloma stuleciami wybrali sobie na patrona wiêtego Rocha
i na tym wzgórzu pobudowali koció³. Pisz¹c o historii miasta, wspomina³am
o licznych epidemiach nawiedzaj¹cych te ziemie. W spo³ecznoci tej przekazywana jest legenda, wed³ug której sam wiêty Roch wybra³ miejsce na wybudowanie koció³ka. Przed wiekami: W okresie nasilaj¹cych siê chorób zaraliwych
w Mikstacie pewien wieniak jecha³ z chor¹ ¿on¹ do lekarza do Ostrzeszowa. Wyje¿d¿aj¹c z miasteczka spojrza³ w lewo w kierunku obecnego wzgórza cmentarnego. Na jego szczycie ujrza³ postaæ w. Rocha i us³ysza³ g³os:  Módlcie siê,
a za moj¹ przyczyn¹ odzyskacie zdrowie. Gospodarz wróci³ do domu, a jego ¿ona
wyzdrowia³a14.
To jedna z wersji wydarzeñ, które mia³y przyczyniæ siê do wybudowania
w tym miejscu wi¹tyni. Ale s¹ i inne. Kolejna g³osi³a, ¿e w czasach gdy okoliczne
miejscowoci nawiedzane by³y przez epidemie, mieszkañcy Mikstatu trwali na
modlitwie. Na wzgórzu ukaza³a siê postaæ mê¿czyzny w czarnym kapeluszu z lask¹, który wykona³ rêk¹ znak krzy¿a wiêtego nad miastem. Od tego momentu
zaraza podobno przesta³a nawiedzaæ te okolice. Na jednej ze starych sosen jeszcze
w latach 70. wisia³a ma³a kapliczka, upamiêtniaj¹ca to wydarzenie.
Warto zwróciæ uwagê na opis Mikstatu, który odnajdujemy w dzie³ach Oskara Kolberga, etnografa ¿yj¹cego w XIX wieku, który przez ponad 50 lat wêdrowa³ po kraju zbieraj¹c olbrzymi materia³ dokumentuj¹cy ¿ycie, kulturê, oraz
twórczoæ ludow¹. Zapisa³ on miêdzy innymi: Mixtat, Mikstat ma piêkny koció³;
o¿ywione jarmarki na byd³o. Niegdy morowa zaraza ca³e spustoszy³a miasto;
zosta³o tylko siedm rodzin, które zawczasu w lasy siê skry³y, a które póniej znów
miasto zaludni³y. Liczba ta odpowiada dzi jeszcze istniej¹cym 7 g³ównym nazwiskom, które po kilka ju¿ i kilkanacie ¿yj¹cych obejmuje rodzin. Owa zaraza
objawi³a siê w postaci bladej, wychud³ej kobiety, bia³em przecierad³em okrytej.
Chodzi³a od domu do domu i przez okno zapytywa³a siê ludzi: pi¹-li czy siê
modl¹? – Je¿eli ich zastawa³a pi¹cych, wówczas mówi³a: Spijcie, pijcie, a wiêcej nie wstaniecie. Je¿eli za widzia³a ¿e siê modl¹, wtenczas mówi¹c, ¿e do nich
niema prawa, znik³a po nauczaj¹cem napomnieniu i zostawia³a ich przy ¿yciu15.
Zatem i O. Kolberg akcentuje fakt nawiedzania tych okolic przez zarazê, ale
tak¿e podkrela fakt istnienia w miecie piêknego kocio³a.
13
14
15

Kronika parafialna za³. w 1893 r.
Podajê za: Z. ¯urawski, Odpust w Mikstacie, Literatura Ludowa 1982 nr 3, s. 45-46.
O. Kolberg, W. Ks. Poznañskie, Wroc³aw  Poznañ 1963, cz. II, s. 135.
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Z kolei B. Januszkiewicz wskazuje, ¿e z ustnej tradycji dowiadujemy siê, kult
wiêtego Rocha pojawi³ siê w czasie zarazy w roku 1764, która w okolicy dziesi¹tkowa³a ludzi i byd³o. Podanie mówi, ¿e na wzgórzu, gdzie dzi znajduje siê
drewniany koció³ek, ukaza³a siê dwom stró¿om nocnym postaæ w du¿ym czarnym kapeluszu z kijem i psem. Uznano, ¿e by³ to w. Roch. Od tej chwili zaczêto
siê do niego modliæ i zaraza usta³a16.
W przekazach tych pojawia siê postaæ mê¿czyzny w kapeluszu z lask¹ pielgrzymi¹, a czasami tak¿e z psem wiernym towarzyszem. Takie przedstawienie
wiêtego Rocha znajdujemy na obrazie w o³tarzu g³ównym drewnianego koció³ka, który zosta³ pobudowany jako wotum za uratowanie od zarazy ludzi i zwierz¹t. Chocia¿, co warto podkreliæ obraz jest starszy ni¿ sam koció³ek. Datowany jest na rok 170717. Za sam koció³ek zosta³ pobudowany w 1786 roku.
O genezie pobudowania kocio³a pw. w. Rocha w Mikstacie i odbywaj¹cych siê
tu uroczystociach odpustowych pisa³ na pocz¹tku dwudziestego stulecia Przewodnik Katolicki. Mo¿emy tam miêdzy innymi przeczytaæ: Ten¿e pobudowa³
na cmentarnym wzgórzu w roku 1790 na miejscu dawniejszego dzisiejszy koció³ek w. Rocha patrona od zarazy i chorób. By³ to rok w którym zaraliwe choroby i zaraza panowa³a miêdzy inwentarzem, w Mikstacie i okolicy grasowa³y.
Na podziêkowanie w. Rochowi, i¿ odwróci³ zarazê od miasta kiedy to dalsza
okolica ciê¿k¹ klêskê ponios³a, wybudowano koció³ek. Pamiêæ doznanego cudu
tkwi do dzi g³êboko w sercach mikstaczan; zachowuje siê tutaj pobo¿ny zwyczaj
wiêcenia inwentarza w uroczystoæ w. Rocha, 16-go sierpnia. W dniu tym rano
przed wotyw¹ pêdz¹ z miasta konie i krowy na wzgórze do lasku pod koció³kiem
w. Rocha i kolejno przeprowadzaj¹ przed bramê (ogrodzenia), w której miejscowy proboszcz, stoj¹c z kropid³em w rêku, pokrapia ka¿d¹ sztukê mimo id¹c¹ wiêcon¹ wod¹. We wigiliê w. Rocha odprawiaj¹ siê solenne nieszpory z wystawieniem Najwiêtszego Sakramentu; adoracya w czasie której klêcz¹ kó³ka
ró¿añcowe, trwa przez ca³¹ noc18.
Tyle zapiski historyczne. Jeli spojrzymy na program odpustu odbywaj¹cego
siê obecnie, prawie nic siê nie zmieni³o. Tak jak przed laty parafianie przygotowuj¹c siê do uroczystoci odpustowych, uczestnicz¹ w nowennie do w. Rocha.
Uroczystoci odpustowe odbywaj¹ siê zawsze w dniu, w którym przypadaj¹ imieniny patrona. Nigdy, jak to ma miejsce w s¹siednich parafiach, odpust nie by³
przenoszony na niedzielê, mimo to gromadzi liczne rzesze pielgrzymów.
16
B. Januszkiewicz, ¯ywa tradycja wiêcenia zwierz¹t gospodarczych w Po³udniowej Wielkopolsce, Lud 1971, T. 55, s. 176.
17
Ks. A. Jacyniak, w. Roch w obrazie w Mikstacie, Moja Ma³a Ojczyzna. Mikstat 2007, s. 4.
18
Na podstawie dodatku ilustrowanego, Przewodnik Katolicki 1913 nr 41. Na marginesie
warto zaznaczyæ, ¿e z zapisu w kronice parafialnej wynika, i¿ obecny koció³ek wiêtego Rocha
zosta³ wybudowany w1786 roku. Dodatek ten zosta³ umieszczony w kronice przez ks. Paschke
w 1949 roku i przy roku jego wydania postawiony jest znak zapytania.
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Osobliwoci¹ odpustu jest odbywaj¹ce siê wiêcenie zwierz¹t. Ma miejsce
ono po mszy wotywnej odprawianej o godzinie 8.00. Przed kap³anem stoj¹cym
przy cmentarnej bramie przechodzi niepowtarzalna procesja sk³adaj¹ca siê z ró¿nych zwierz¹t oraz ich opiekunów. O godzinie 11.00 odbywa siê suma odpustowa. Uroczystoæ odpustow¹ koñcz¹ nieszpory i procesja do mikstackiej fary.
W Polsce mamy ponad 60 kocio³ów pod wezwaniem w. Rocha. Tylko
w nielicznych znany jest obrzêd powiêcenia zwierz¹t. Mikstackie uroczystoci
odpustowe zas³uguj¹ na uwagê z jeszcze jednego wzglêdu. Stanowi³y one i stanowi¹ czynniki integruj¹cy rodziny, a tak¿e spo³ecznoæ parafialn¹. W czasach
wspó³czesnych, gdy cz³owiek ukierunkowany jest na konsumpcyjny styl ¿ycia,
gdy coraz wiêcej ludzi d¹¿y do tego, by coraz wiêcej mieæ, mniej dbaj¹c o to, by
„byæ, wa¿ne s¹ takie uroczystoci, które pozwalaj¹ na chwile refleksji. Uroczystoci odpustowe od pokoleñ gromadzi³y liczne rzesze ludzi zwi¹zanych z Mikstatem, czy to przez fakt urodzenia, czy powi¹zanych rodzinnie. W wielu rodzinach znany by³ zwyczaj zapraszania bliskich na uroczystoci odpustowe.
Jak ju¿ wspomina³am, obecny koció³ pw. wiêtego Rocha zosta³ pobudowany w 1786 roku jako wotum dziêkczynne parafian za uratowanie ich od zarazy.
W o³tarzu g³ównym znajduje siê obraz wiêtego Rocha. Datowany on jest na
1707 rok. Powsta³ wiêc wczeniej ni¿ obecny koció³. Mo¿na wiêc ostro¿nie
przyj¹æ, ¿e pochodzi on ze wi¹tyni, która wczeniej sta³a w tym miejscu i uleg³a zniszczeniu. Obraz przedstawia m³odego mê¿czyznê w stroju pielgrzymim
z lask¹. Na lewej nodze widoczna jest rana. Nogê tê podtrzymuje stoj¹cy anio³,
z drugiej strony znajduje siê pies, wierny towarzysz wiêtego. Jest to zatem
przedstawienie charakterystyczne dla tego okresu. W zwieñczeniu o³tarza znajduje siê obraz w. Marii Magdaleny. O³tarz pochodzi z koñca XVIII wieku. Na
mensie o³tarza umieszczona jest data 1785. W kociele znajduj¹ siê ponadto dwa
barokowo-klasycystyczne o³tarze. W jednym znajduje siê obraz wiêtej Rozalii,
w drugim Przemienienia Pañskiego. W kociele znajduje siê zabytkowy chór
i organy, pochodz¹ca z XVIII wieku chrzcielnica, barokowy konfesjona³. Cennym zabytkiem jest drewniana figura wiêtego Rocha wykonana w po³owie XIX
wieku przez Paw³a Bryliñskiego. Na uwagê zas³uguje obraz w. Izydora, a tak¿e
p³askorzeby polichromowane przedstawiaj¹ce Trójcê w., Adoracjê Maryi
z Dzieci¹tkiem, w. Agatê, w. Jadwigê, w. Antoniego i w. Miko³aja19.
Koció³ wpisany jest do rejestru zabytków. Od kilku lat przechodzi gruntown¹ renowacjê, dziêki której odzyskuje swój dawny blask.
Koció³ pod wezwaniem wiêtego Rocha jest usytuowany na cmentarzu.
Oprócz niego znajduje siê koció³ farny pod wezwaniem wiêtej Trójcy. Jednak
M. Wiêcek, Architektura i wnêtrze kocio³a w. Rocha, Mikstat-Moja Ma³a Ojczyzna
2007, s. 7-8.
19
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to w³anie uroczystoci ku czci wiêtego Rocha gromadz¹ licznie parafian i pielgrzymów. W spo³ecznoci mikstackiej mówi siê nieraz, ¿e mamy ma³y odpust
w du¿ym kociele i du¿y odpust w ma³ym kociele. Niezwyk³a forma kultu
wiêtego Rocha by³a inspiracj¹ do realizacji badania w parafii mikstackiej. Interesowa³o mnie w nich zaanga¿owanie m³odych parafian w przygotowanie
uroczystoci odpustowych, wiedza o patronie, udzia³ respondentów w uroczystociach, motywy udzia³u w nich. Maj¹c na uwadze rodzinny charakter uroczystoci
odpustowych, zapyta³am swoich respondentów o udzia³ w odpucie ich bliskich,
a tak¿e osób mieszkaj¹cych poza parafi¹. Zapyta³am tak¿e respondentów o potrzebê przekazywania zwyczajów odpustowych kolejnym pokoleniom. Jest to
pytanie wa¿ne. W wielu spo³ecznociach lokalnych przed laty z okazji imienin
wiêtego Rocha odbywa³o siê powiêcenie zwierz¹t. Obecnie w Polsce zwyczaj
ten kultywowany jest w niewielu parafiach. To od m³odego pokolenia bêdzie
zale¿a³o, czy przetrwa on kolejne lata.

PATRONAT WIÊTEGO ROCHA W OPINII RESPONDENTÓW
Ka¿dy z nas ma swojego patrona, którego wybrali nam nasi rodzice. Coraz
rzadziej przy wyborze imienia dla dziecka rodzice zastanawiaj¹ siê nad zaletami,
cnotami poszczególnych wiêtych, których imiê wybieraj¹. Czêsto ulegaj¹ modzie nadaj¹c dziecku imiona bohaterów seriali filmowych. Patron powinien byæ
dla cz³owieka wzorem. Mamy indywidualnie swoich patronów, maj¹ ich przedstawiciele ró¿nych zawodów, stanów. W opracowaniach hagiograficznych wymieniani s¹ wiêci, do których mo¿emy zwracaæ siê w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych.
Wyraz patron pochodzi z jêzyka ³ac. i oznacza ojca. Wed³ug definicji Leksykonu religii20 wyraz patron ma dwa znaczenia, po pierwsze: pierwotnie pojêciem
tym okrelano osoby obejmuj¹ce opiekê nad chc¹cymi siê ochrzciæ poganami.
W zwi¹zku z tym, ¿e powszechne sta³o siê udzielanie chrztu dzieciom, zmianie
uleg³a funkcja patrona okrelanego dzisiaj jako ojciec chrzestny. Po drugie: patronami s¹ wiêci i anio³owie, opiekunowie poszczególnych kocio³ów, osób, stanów, zawodów, miast, krajów, wzywani przez wiernych jako pomocnicy i orêdownicy. Dla nas istotne jest drugie znaczenie terminu patron.
Jak ju¿ wskazywa³am zakres patronatu wiêtego Rocha w ró¿nych krajach,
zw³aszcza Europy, jest niezwykle zró¿nicowany. Patronuje on przedstawicielom
ró¿nych zawodów, miastom, jest tak¿e tym, który chroni ludzi i zwierzêta przed
chorobami, zw³aszcza przed morowym powietrzem.
20

Leksykon religii od A-¯, Warszawa 1994, s. 275.
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I w³anie jako opiekun chroni¹cy ludzi i zwierzêta przed chorobami zaraliwymi funkcjonuje od kilku wieków w parafii mikstackiej. A jak wiêtego Rocha
postrzegaj¹ moi respondenci? Czy w czasach rozwoju medycyny, weterynarii,
w dalszym ci¹gu tak jak ich przodkowie widz¹ w nim swojego orêdownika? Poprosi³am respondentów, aby wskazali komu patronuje w. Roch.
Tabela 1. Znajomoæ patronatu wiêtego Rocha
a p³eæ i typ szko³y respondentów
Ogó³em

w. Roch jest
patronem:

P³eæ
Dziewczynki

Typ szko³y
Ch³opcy

Podstawowa

Gimnazjum

L-280

%

L-143

%

L-137

%

L-135

%

L-145

%

226

80,7

113

79,0

113

82,5

97

71,9

129

88,9

odpowied b³êdna

15

5,4

9

6,3

6

4,4

12

8,9

3

2,1

brak odpowiedzi

39

13,9

21

14,7

18

13,1

26

19,2

13

9,0

280

100,0

143

100,0

137

100,0

135

100,0

145

100,0

odpowied
poprawna

Ogó³em

Znaczna czêæ respondentów, ponad 80% potrafi³a poprawnie wskazaæ,
komu patronuje wiêty Roch. Tylko nieliczni udzielili odpowiedzi b³êdnych.
Wskazywali oni, ¿e wiêty Roch jest patronem Mikstatu. Odpowied taka nie
mog³a byæ uznana za poprawn¹, gdy¿ formalnie dot¹d patronat taki nie by³ jeszcze w roku 2005 ustanowiony. 13,9% respondentów nie udzieli³o ¿adnej odpowiedzi. Nale¿y tu jednak zaznaczyæ, ¿e w badanym rodowisku wiêty Roch
funkcjonuje przede wszystkim jako patron chroni¹cy przed chorobami zakanymi, morowym powietrzem, a tak¿e jako opiekun zwierz¹t. Z pewnoci¹ jest to
efekt odbywaj¹cego siê wiêcenia zwierz¹t, g³oszonych homilii, w czasie których
ze wzglêdu na tradycjê akcentuje siê ten jego atrybut. O tym, ¿e wiêty Roch jest
patronem chroni¹cym od morowego powietrza, mówi pieñ piewana do tego
wiêtego w dniach Nowenny przygotowuj¹cej do uroczystoci odpustowych,
w czasie samych uroczystoci, a od niedawna tak¿e w czasie poniedzia³kowych
nabo¿eñstw do wiêtego Rocha. Oto dwie z piêciu piewanych w mikstackiej
wspólnocie zwrotki tej pieni.
Wielce kochany w Bogu Rochu wiêty,
Który dla zas³ug jest do nieba wziêty,
Upro nam zdrowie u zagniewanego
Boga naszego.
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Poniewa¿ Ciê Bóg da³ nam za patrona
Niech¿e nas zawsze strze¿e twa obrona
Od morowego powietrza prosimy
Niech nie zginiemy21.
Na marginesie warto zaznaczyæ, ¿e przez mikstaczan pieñ ta traktowana jest
jako ich parafialna, co nie do koñca jest zgodne z faktami22. Podobna sytuacja
wystêpuje zreszt¹ w wiêkszoci parafii, gdzie czczony jest wiêty Roch.
P³eæ w niewielkim stopniu determinuje poziom znajomoci patronatu wiêtego Rocha. Wród udzielaj¹cych poprawnej odpowiedzi nieco liczniej reprezentowani s¹ ch³opcy ni¿ dziewczynki. Dziewczêta czêciej ni¿ ch³opcy udziela³y
odpowiedzi b³êdnych, albo nie udziela³y ¿adnej.
Znacznie wiêksze zró¿nicowanie w analizowanej kwestii wprowadzi³a
zmienna typ szko³y. Uczniowie gimnazjum wykazali siê lepsz¹ wiedz¹ o patronacie wiêtego Rocha ni¿ ich m³odsi koledzy ze szko³y podstawowej. Ró¿nica
wynosi³a 17,0%. Wród tych, którzy nie udzielili ¿adnej odpowiedzi znalaz³ siê
co pi¹ty uczeñ szko³y podstawowej oraz co jedenasty z gimnazjum. Lepsze rozeznanie uczniów gimnazjum w kwestii patronatu wiêtego Rocha mo¿e byæ
efektem kszta³cenia regionalnego podejmowanego na lekcjach jêzyka polskiego
i historii, w trakcie którego przekazywana jest wiedza dotycz¹ca historii najbli¿szego regionu, w tym tak¿e kultu wiêtego Rocha. Kult ten stanowi przecie¿ nieod³¹czny element kultury spo³ecznoci lokalnej przekazywanej z pokolenia na
pokolenie.
Jak ju¿ nadmieni³am czêæ dzieci i m³odzie¿y objêtych badaniami w 2005
roku wskaza³a, ¿e wiêty Roch jest patronem Mikstatu. W tym czasie patronat
taki nie by³ jeszcze formalnie ustanowiony, chocia¿ trzeba podkreliæ, ¿e funkcjonowa³ on w wiadomoci wielu mieszkañców tej spo³ecznoci. wiêty Roch
postrzegany by³ nie tylko jako patron koció³ka na cmentarnym wzgórzu, ale tak¿e
jako patron miasta.
Wychodz¹c niejako naprzeciw oczekiwaniom parafian, na pocz¹tku 2007
roku ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak podj¹³ starania o oficjalne ustanowienie
wiêtego Rocha patronem miasta. Wyst¹pi³ do Rady Miejskiej o podjêcie stosownej decyzji. Rada Miejska po konsultacji z Samorz¹dem Mieszkañców przyjê³a
jednog³onie Uchwa³ê ustanawiaj¹c¹ wiêtego Rocha patronem miasta. Decyzja
ta spotka³a siê z akceptacj¹ ca³ej spo³ecznoci lokalnej. Na uwagê zas³uguje szybki przebieg ca³ej procedury. Ponadto, co warto podkreliæ, starania nad ustanoDodatek II i III do piewnika Kocielnego z melodyjami, Kraków 1853, s. 1005-1006.
Pieñ ta zosta³a wydrukowana miêdzy innymi w: Modlitwa do . Rocha, patrona od powietrza, Poznañ 1842; tak¿e w: Nabo¿eñstwo na uproszenie zachowania od zaraliwych chorób oraz
uwagi jak siê zachowaæ podczas epidemii, Warszawa 1892, s. 23.
21

22
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wieniem patronatu wiêtego Rocha spowodowa³y, ¿e Rada Miejska potrafi³a stan¹æ ponad wszelkimi podzia³ami i dziel¹cymi j¹ w ró¿nych sytuacjach konfliktami. Czy¿bymy kolejny raz byli wiadkami, i¿ postaæ wiêtego patrona integruje
wokó³ pozytywnych dzia³añ tak¿e tych, którzy zostali wybrani przez spo³ecznoæ
lokaln¹?
Dekret ustanawiaj¹cy patronat wiêtego Rocha zosta³ odczytany w czasie
uroczystoci odpustowych w 2007 roku. Na mocy dekretu biskupa kaliskiego
z dnia 16 sierpnia 2007 roku wiêty Roch zosta³ ustanowiony niebieskim patronem miasta. W dekrecie mo¿emy miêdzy innymi przeczytaæ: Jako Biskup Diecezji, na terenie której znajduje siê miasto Mikstat, […] zatwierdzam wybór dokonany przez wymienione wy¿ej Instytucje oraz Osoby i ustanawiam wiêtego
Rocha Patronem niebieskim miasta Mikstat. Dniem obchodu patrona bêdzie
wiêto w. Rocha, przypadaj¹ce ka¿dego roku 16 sierpnia. Niech wiêty patron
Roch doznaje jeszcze wiêkszej czci, niech swoim wstawiennictwem u Boga wyjednywa mieszkañcom Mikstatu hojne ³aski i ich integruje, niech promuje Miasto, w którym zas³yn¹³ doroczn¹ uroczystoci¹ odpustow¹, z³¹czon¹ od dawna
z obrzêdem b³ogos³awieñstwa zwierz¹t23.
A zatem i w dekrecie ustanawiaj¹cym wiêtego Rocha patronem miasta znalaz³o siê stwierdzenie akcentuj¹ce jego integruj¹c¹ rolê. Dzieñ 16 sierpnia jest
wiêtem Patrona, ale jest tak¿e wiêtem miasta. Zewnêtrzn¹ oznak¹ tego wiêta
jest dekorowanie domów flag¹ Mikstatu. Trudno w tym dniu znaleæ dom, na
którym brakowa³oby symbolu miasta. Do miast, którym patronuje wiêty Roch
od 2007 roku nale¿y tak¿e Ma³a Ojczyzna  Mikstat.
Wczeniej w spo³ecznoci tej akcentowana by³a opieka wiêtego Rocha nad
zwierzêtami. Rzecz zrozumia³a, w kontekcie odbywaj¹cego siê tu z okazji odpustu powiêcenia (b³ogos³awieñstwa) zwierz¹t. Warto wiêc zobaczyæ, czy og³oszenie patronatu wiêtego Rocha wprowadzi³o zmiany w wiadomoci dzieci
i m³odzie¿y.
Badania pokaza³y, ¿e w dalszym ci¹gu m³odzi mikstaczanie postrzegaj¹ wiêtego Rocha jako patrona zwierz¹t. Takiej odpowiedzi udzieli³a ponad po³owa
respondentów (52,1%). Co warto podkreliæ, 47,5% wskaza³o, ¿e patronuje on
Mikstatowi. Okazuje siê zatem, ¿e chocia¿ formalnie patronat ten zosta³ ustanowiony stosunkowo niedawno, zapisa³ siê w wiadomoci badanych. Ponadto respondenci okrelaj¹c patronat wiêtego Rocha, wskazywali na chorych (17,9%),
ochronê przed zaraz¹, (9,2%), koció³ek (6,7%), weterynarzy (2,9%). Zatem zdecydowana wiêkszoæ respondentów potrafi³a prawid³owo okreliæ patronat wiê23
Stanis³aw Napiera³a, Biskup Kaliski, wiêty Roch Patron miasta Mikstat, Kalisz, 16 sierpnia 2007 roku L.dz. 1179/2007/B. Dokument zosta³ udostêpniony przez proboszcza Parafii Mikstat
ks. Krzysztofa Ordziniaka.
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tego Rocha. Zaledwie 5,4% respondentów udzieli³o odpowiedzi b³êdnej b¹d nie
udzieli³o ¿adnej. Wród odpowiedzi b³êdnych pojawi³y siê nastêpuj¹ce stwierdzenia: wiêty Roch to patron Miasta i Gminy Mikstat oraz Gminy Mikstat.
Warto zaakcentowaæ pewne przesuniêcia w postrzeganiu patronatu wiêtego
Rocha w porównywanych badaniach. W badaniach z 2005 roku respondenci akcentowali przede wszystkim, i¿ wiêty Roch jest patronem chroni¹cym przed
morowym powietrzem, a tak¿e opiekunem zwierz¹t.
Aktualne badania pokazuj¹, ¿e w dalszym ci¹gu wa¿na pozostaje dla respondentów opieka patrona nad zwierzêtami, ale tak¿e nad miastem. Warta zauwa¿enia jest jeszcze jedna kategoria odpowiedzi: chorzy.
P³eæ zró¿nicowa³a wypowiedzi respondentów. I tak dziewczêta czêciej ni¿
ch³opcy wskazywa³y, i¿ wiêty Roch patronuje: zwierzêtom (63,7% i 39,7%),
chorym (23,4% i 12,1%). Ch³opcy z kolei czêciej ni¿ dziewczêta akcentowali
fakt patronatu wiêtego Rocha nad Mikstatem (53,4% i 41,9%). Wród udzielaj¹cych odpowiedzi b³êdnych spotykamy wy³¹cznie ch³opców.
Typ szko³y wprowadzi³ tak¿e pewne zró¿nicowanie w zakresie znajomoci
patronatu wiêtego Rocha. Uczniowie gimnazjum czêciej ni¿ ich m³odsi koledzy wskazywali na patronat wiêtego Rocha nad Mikstatem (53,0% i 42,3%).
Z kolei uczniowie ze szko³y podstawowej akcentowali patronat wiêtego Rocha
nad zwierzêtami (56,1% i 47,9%) i chorymi (24,4% i 11,1%). Wród tych, którzy udzielili odpowiedzi b³êdnych liczniej reprezentowani s¹ uczniowie ze szko³y podstawowej ni¿ gimnazjum (8,9% i 1,7%).
Badania przeprowadzone w 2009 roku pokazuj¹ ponadto, ¿e respondenci
maj¹ znacznie szersze spojrzenie na istotê patronatu wiêtego Rocha. Wa¿ne jest
tak¿e dostrze¿enie ludzi chorych jako tych, którym patronuje wiêty Roch. wiêty Roch przecie¿ w³anie s³u¿bie i pomocy tym ludziom powiêci³ siê bezgranicznie. W zwi¹zku z tym, poza oczywistym akcentem na patronat wiêtego
Rocha nad miastem, pojawi³ siê nowy wymiar jego kultu w naszej spo³ecznoci.
Byæ mo¿e jest to efekt ubieg³orocznego spotkania ludzi chorych z okazji uroczystoci odpustowych. W scenariuszu ubieg³orocznych uroczystoci odpustowych
tak¿e i oni mieli swój wyj¹tkowy dzieñ. Dzieñ chorych na sta³e zosta³ wpisany
w scenariusz uroczystoci odpustowych. Ka¿dego roku w niedzielê poprzedzaj¹c¹ uroczystoci odpustowe przed obraz swego patrona przybywaj¹ ludzie chorzy
i starsi z ca³ej parafii.
Szersze spojrzenie na patronat wiêtego Rocha uwidacznia siê tak¿e w probach i podziêkowaniach sk³adanych z okazji nowenny. Pokazuj¹ one, ¿e postrzegamy wiêtego Rocha jako tego, do którego mo¿emy siê zwróciæ i prosiæ o wstawiennictwo i pomoc we wszystkich sprawach ¿ycia codziennego.
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wiêci patroni, jak wskazuje J. S. Bystroñ uznawani s¹ jako wiêksi i lepsi od
innych, nade wszystko maj¹cy wiêksze mo¿liwoci dzia³ania lub te¿ wypraszania
czego u Boga, ale poza tym jako ludzie, do których mo¿na siê zwracaæ z prob¹,
z ofiar¹, których mo¿na sobie pozyskaæ i nawet w ca³kiem ziemskich czynnociach zapewniæ sobie ich pomoc. wiêci tworz¹ jakie wy¿sze ponadludzkie spo³eczeñstwo, maj¹ce ustalon¹ hierarchiê i okrelony zakres dzia³ania, z którymi
mo¿na siê jednak komunikowaæ, w ka¿dej sytuacji ¿yciowej mo¿na by³o liczyæ na
pomoc którego ze wiêtych24.
rodkiem komunikacji ze wiêtymi jest modlitwa. Istnieje zbiór modlitw do
okrelonych wiêtych, w tym tak¿e do wiêtego Rocha. Uroczystoci odpustowe
w parafii poprzedza nowenna do wiêtego Rocha. Jest to jedna z form duchowego przygotowania do odpustu parafialnego. Zobaczmy, czy m³odzi parafianie
mikstaccy znaj¹ modlitwy do wiêtego Rocha. Poprosi³am badanych, aby wskazali, jakie znaj¹ modlitwy do wiêtego Rocha.
Tabela 2. Deklaracja znajomoci modlitw do wiêtego Rocha
a p³eæ i typ szko³y badanych
Znajomoæ modlitw
do wiêtego Rocha:

Ogó³em

P³eæ
Dziewczynki

Typ szko³y
Ch³opcy

L-280

%

L-143

%

L-137

nowenna do w. Rocha

32

11,4

19

13,3

pieñ do w. Rocha

21

7,5

13

9,1

litania do w. Rocha

8

2,9

3

2,1

Podstawowa Gimnazjum

%

L-135

%

L-145

%

13

9,5

10

7,4

22

15,2

8

5,8

5

3,7

21

14,5

5

3,6

5

3,7

3

2,1

inne

13

4,6

4

2,8

9

6,6

8

5,9

5

3,4

nie znam

48

17,1

21

14,7

27

19,7

31

23,7

17

11,7

brak odpowiedzi

169

60,4

88

61,5

81

59,1

76

56,3

93

64,1

Znajomoæ modlitw do wiêtego Rocha kszta³tuje siê w badanym rodowisku na niskim poziomie. Niewiele ponad 11% respondentów wskazuje na znajomoæ nowenny do wiêtego Rocha. Z wypowiedzi badanych wynika, ¿e zaledwie co dwunasty zna pieñ do wiêtego Rocha. Nieca³e 3% respondentów
wskaza³o, ¿e zna nowennê do wiêtego Rocha. Wymowna jest liczba tych, którzy nie udzielili ¿adnej odpowiedzi. Czêæ badanych wskaza³a, ¿e prosz¹c o wstawiennictwo wiêtego Rocha, odmawia powszechnie znane modlitwy, np. Ojcze
nasz, Zdrowa Maryjo.
24

J.S. Bystroñ, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, Warszawa 1976, t. 1, s. 305.
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Przytoczone liczby s¹ wymowne. Na marginesie warto jednak dla usprawiedliwienia dodaæ, i¿ nowenna do wiêtego Rocha zosta³a wydana w 1938 roku25.
W okresie póniejszym rozprowadzana by³a jedynie kserokopia tego wydania.
Prawie nieznana wród parafian jest litania do wiêtego Rocha, która pozwala
poznaæ koleje ¿ycia i cnoty naszego patrona.
Wród wskazuj¹cych na znajomoæ nowenny i pieni do wiêtego Rocha
liczniej reprezentowane by³y dziewczynki ni¿ ch³opcy. Mo¿na przyj¹æ, ¿e s¹ one
gorliwsze, bardziej zainteresowane oddawaniem czci wiêtemu Rochowi.
Wiêksze zró¿nicowanie wprowadzi³ typ szko³y. Nieco lepsz¹ znajomoci¹
wykazali siê uczniowie gimnazjum ni¿ szko³y podstawowej. I tak na znajomoæ
nowenny do wiêtego Rocha wskaza³o 15,2% uczniów gimnazjum i 7,4%
uczniów szko³y podstawowej. Pieñ do wiêtego Rocha zna ponad 14% gimnazjalistów i blisko 4% uczniów szko³y podstawowej. Tylko w przypadku znajomoci litanii do wiêtego Rocha liczniej reprezentowani s¹ uczniowie szko³y
podstawowej ni¿ gimnazjum. Zatem znajomoæ modlitw do wiêtego Rocha
kszta³tuje siê na niskim poziomie.

UDZIA£ W PRZYGOTOWANIACH ODPUSTOWYCH
Jak wynika z materia³ów ród³owych, odpust parafialny poprzedzany by³
dawniej gruntownym sprz¹taniem domów i obejæ. W opisach sprzed lat mo¿na
przeczytaæ: Ju¿ na miesi¹c przed wypadaj¹cym 16 sierpnia odpustem w Mikstacie rozpoczynaj¹ siê intensywne prace porz¹dkowe: malowanie mieszkañ, okien,
fasad domów, szczególnie przy g³ównej ulicy. Przed maj¹c¹ siê odbyæ uroczystoci¹ mieszkañcy Mikstatu sporz¹dzaj¹ listê goci – osób zaprzyjanionych lub
spokrewnionych z poszczególnymi rodzinami lub jej cz³onkami, zaproszeni chêtnie na ogó³ korzystaj¹ z okazji uczestnictwa w wiêcie, które ma widowiskowy
charakter. Po dokonaniu porz¹dków w mieszkaniu odbywa siê porz¹dkowanie
obejæ gospodarczych. Ostatni¹ czynnoci¹ przedodpustow¹ jest czyszczenie
koni, byd³a, owiec i innych zwierz¹t. Podczas odpustu odbywa siê bowiem ich
wiêcenie26.
Przytoczona wypowied oraz rozmowy ze starszymi parafianami wskazuj¹,
¿e przed laty w przygotowania do uroczystoci odpustowych anga¿owa³y siê ca³e
rodziny. Ka¿dy cz³onek rodziny w miarê swoich si³ i mo¿liwoci, w zale¿noci
od wieku, posiadanych si³ i umiejêtnoci stara³ siê w³¹czyæ w przygotowania
odpustowe. Kobiety zajmowa³y siê pracami w domach, przygotowaniem uroczy25
Zbiór modlitw do wiêtego Rocha, w tym tak¿e nowennê i litaniê zawiera niewielka ksi¹¿eczka wydana w Poznaniu w 1938 r. nak³adem Komitetu Budowy Kocio³a w. Rocha.
26
Z. ¯urawski, Odpust w Mikstacie, „Literatura Ludowa” 1982 nr 3, s. 46-47.

KULT WIÊTEGO ROCHA JAKO CZYNNIK INTEGRUJ¥CY RODZINÊ I SPO£ECZNOÆ

279

stego obiadu, za mê¿czyni wykonywali prace porz¹dkowe woko³o domów
i zwi¹zane z przygotowaniem zwierz¹t do wiêcenia. Mieszkañcy parafii dbali
nie tylko o odnowienie swoich domostw i obejæ gospodarskich. W okresie poprzedzaj¹cym uroczystoci odpustowe spo³ecznoæ parafialn¹ integrowa³a troska
o odpowiednie przygotowanie koció³ka oraz otaczaj¹cego go cmentarza. Tradycyjnie ju¿ od wielu lat prace porz¹dkowe i dekoracyjne w koció³ku podejmowane
s¹ przez mieszkañców Komorowa. Natomiast wszyscy mieszkañcy parafii maj¹cy
groby swoich bliskich na cmentarzu dbaj¹ o porz¹dek wokó³ nich. Na wiêkszoci
grobów pojawiaj¹ siê w czasie odpustu gladiole. Nie oznacza to jednak, ¿e mikstaccy parafianie zapominaj¹ o stronie duchowej przygotowañ odpustowych. Jak ju¿
wspomina³am, uroczystoci odpustowe rozpoczynaj¹ siê w przeddzieñ procesj¹
z Najwiêtszym Sakramentem z kocio³a farnego na wzgórze cmentarne do koció³ka wiêtego Rocha. Trwa tam ca³onocna adoracja. Form¹ przygotowania duchowego do odpustu jest odprawiana nowenna do wiêtego Rocha.
O godzinie 24.00 odprawiana jest pasterka. Dzieci maj¹ wiêc wiele ró¿nych
mo¿liwoci udzia³u w przygotowaniach do odpustu. Warto zobaczyæ, czy dla
m³odego pokolenia, tak jak dla ich przodków odpust jest dniem wyj¹tkowym, do
którego siê przygotowuj¹ w jaki specyficzny sposób. W zwi¹zku z tym, zapyta³am respondentów, w jaki sposób przygotowuj¹ siê do odpustu. Zobaczymy, czy
dla m³odych parafian wa¿ne s¹ tylko przygotowania domowe, czy w³¹czaj¹ siê
oni tak¿e w prace wokó³ koció³ka i na cmentarzu?
Tabela 3. Deklarowane formy udzia³u w przygotowaniach odpustowych
a p³eæ i typ szko³y respondentów
Do odpustu w. Rocha
przygotowujê siê:

Ogó³em
L-280

P³eæ
Dziewczynki

% L-143

Typ szko³y
Ch³opcy

Podstawowa Gimnazjum

%

L-137

%

L-135

%

L-145

%

przystêpujê do
spowiedzi

179

63,9

94

65,7

89

65,0

79

58,5

100

69,8

uczestniczê w procesji
do koció³ka w. Rocha

140

50,0

80

55,9

60

43,8

65

48,1

75

51,7

pomagam w sprz¹taniu
cmentarza

111

39,6

58

40,6

53

38,7

50

37,0

61

42,1

uczestniczê w nowennie

79

28,2

42

29,4

37

27,0

35

25,9

44

30,3

60

21,4

32

22,4

28

20,4

26

19,3

34

23,4

53

18,9

24

16,8

29

21,2

16

11,9

37

25,5

16

5,7

5

3,5

11

8,0

4

3,0

12

8,3

uczestniczê w adoracji
Najw. Sakramentu
uczestniczê w pasterce
maryjnej
nie przygotowujê siê
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Okaza³o siê, ¿e respondenci przywi¹zuj¹ du¿e znaczenie do przygotowañ
odpustowych. I tak blisko 64% respondentów zadeklarowa³o przystêpowanie do
spowiedzi. Po³owa badanych uczestniczy w procesji z kocio³a farnego do koció³ka wiêtego Rocha. Blisko 40% respondentów zadeklarowa³o udzia³ w pracach porz¹dkowych na cmentarzu oraz pomoc w pracach domowych, w tym tak¿e
udzia³ w przygotowaniu zwierz¹t do wiêcenia. Oto kilka wypowiedzi respondentów: myjemy zwierz¹tka, mama robi placek, babcia gotuje obiad (A.35.Ch.P);
Robimy porz¹dki na cmentarzu i w domu. Przygotowujemy obiad. Przygotowujemy zwierzaki do wiecenia (A.184.D.G.); Sprz¹tamy groby na cmentarzu, szykujemy posi³ek na przyjazd rodziny, idziemy do spowiedzi, aby potem przyj¹æ
komuniê w. (A.202.D.G.).
Zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹ form¹ duchowego przygotowania parafian do
odpustu jest nowenna do wiêtego Rocha. Udzia³ w niej zadeklarowa³ co trzeci
respondent. Odprawiana ona jest w kocio³ku. Co warto podkreliæ, z inicjatywy
ks. proboszcza Krzysztofa Ordziniaka nowenna ta zosta³a wzbogacona o nowy
element. Do przygotowanej skrzyneczki parafianie wk³adali kartki z podziêkowaniami i probami, które za wstawiennictwem wiêtego Rocha by³y zanoszone
do Boga. Ponadto codziennie w intencji sk³adanych podziêkowañ i prób sprawowana by³a Msza wiêta. Inicjatywa ta spotka³a siê z akceptacj¹ i zainteresowaniem parafian. wiadczy³y o tym licznie zg³aszane intencje. Tutaj warto zwróciæ uwagê na jeszcze jeden wa¿ny aspekt nowenny. Wydawa³o siê, ¿e w naszej
mikstackiej wspólnocie parafialnej wiêty Roch czczony jest przede wszystkim
jako opiekun zwierz¹t, chroni¹cy je przed chorobami. W intencjach sk³adanych
przez parafian jawi nam siê nieco inny obraz, który byæ mo¿e pozwoli wzbogaciæ formy kultu wiêtego Rocha. Okaza³o siê bowiem, ¿e w intencjach pojawia³y
siê problemy, z którymi poszczególni cz³onkowie wspólnoty spotykaj¹ siê w codziennym ¿yciu. Trzeba jednak podkreliæ, ¿e najczêciej pojawia³y siê proby
o zdrowie. Tylko w dwóch przypadkach proszono o opiekê nad inwentarzem.
Wynika to zapewne z faktu, ¿e coraz mniej mieszkañców parafii utrzymuje siê
z pracy na roli. Z³o¿one przez parafian intencje, ale tak¿e ich udzia³ w powiêceniu zwierz¹t pozwalaj¹ wnioskowaæ, ¿e spojrzenie na patronat wiêtego Rocha
uleg³o znacznemu rozszerzeniu. Patrzymy na wiêtego Rocha jako na tego, który chroni zwierzêta, ale tak¿e tego, który ma moc wypraszania zdrowia ludziom
i mo¿e wstawiaæ siê za nami w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych. W ubieg³ym roku
w ramach nowenny rozwa¿ane by³y poszczególne etapy ¿ycia wiêtego patrona,
w tym wezwania z Litanii do wiêtego Rocha. Co warto podkreliæ w ostatnich
latach na nowennie gromadz¹ siê coraz liczniejsze rzesze wiernych. W nocnej
adoracji mia³o uczestniczyæ prawie 22% badanych. Okaza³o siê, ¿e czêæ dzieci
(co pi¹te) bra³o udzia³ w pasterce maryjnej. Jak ju¿ podkrela³am, jest to element,
który stosunkowo niedawno pojawi³ siê w programie uroczystoci odpustowych.
Zyska³ on aprobatê wielu parafian, w tym tak¿e dzieci. Pojawi³ siê on w scena-
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riuszu uroczystoci odpustowych stosunkowo niedawno, bo w 1987 roku. Jej
inicjatorem by³ ówczesny proboszcz ks. Kazimierz M¹dry. W ten sposób wiêty
Roch zacz¹³ odbieraæ szczególn¹ czeæ wraz z rozpoczêciem dnia swoich imienin. Ta Msza wiêta odprawiana jest zawsze przez kap³anów pochodz¹cych z tej
parafii. W pewnym sensie przychodz¹ oni na to wzgórze oddaæ czeæ wiêtemu
Rochowi jako reprezentanci tych, którzy zwi¹zani s¹ z t¹ wspólnot¹ i czuj¹
w dalszym ci¹gu wiê z tradycj¹. Mo¿na doszukiwaæ siê jeszcze jednego wymiaru symbolicznego tej Mszy wiêtej. Wokó³ koció³ka znajduje siê cmentarz. Przystrojone gladiolami groby, pal¹ce siê znicze, s¹ symbolem niezwyk³ej wspólnoty
tych, którzy kiedy oddawali czeæ w. Rochowi z tymi, którzy czyni¹ to dzi.
To w pewnym sensie spotkanie pokoleñ, ho³d sk³adany tym, dziêki którym ta
tradycja przetrwa³a do dzi. To w³anie dziêki tym osobom, nad mogi³ami których staje w tê wyj¹tkow¹ noc wielu parafian, trwa nadal piêkna tradycja uroczystoci odpustowych ku czci w. Rocha. Jak wskazuje S. Kowalik to w³anie
groby ojców wi¹¿¹ nas najsilniej z ziemi¹, na której wyrastalimy27. W Mikstacie te mogi³y znajduj¹ siê wokó³ koció³ka w. Rocha, który zawsze jednoczy³ tê
wspólnotê. Zaledwie co dwudziesty badany nie przygotowuje siê w ¿aden sposób do uroczystoci odpustowych. Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ respondenci podkrelaj¹ aspekt wspólnotowy przygotowañ odpustowych. Wskazuj¹, ¿e w prace
porz¹dkowe w domu, a tak¿e w przygotowanie posi³ków zaanga¿owani s¹ wszyscy domownicy. Dla ka¿dego znajdzie siê w tym okresie odpowiednie zadanie
do wykonania. W³aciwy podzia³ obowi¹zków pozwala potem na wspólne wiêtowanie.
P³eæ nie wprowadzi³a istotnego zró¿nicowania w analizowanej kwestii. Jedynie wród tych, którzy zadeklarowali udzia³ w procesji z kocio³a farnego do
koció³ka wiêtego Rocha liczniej reprezentowane by³y dziewczynki ni¿ ch³opcy (ró¿nica 12,1%). Wród tych, którzy nie przygotowuj¹ siê do odpustu by³o
wiêcej ch³opców ni¿ dziewcz¹t. W przypadku pozosta³ych form udzia³ dziewcz¹t
i ch³opców by³ niemal identyczny.
Typ szko³y nie wprowadzi³ tak¿e wiêkszego zró¿nicowania. Widoczne jest
ono tylko w przypadku deklaracji udzia³u w pasterce. Czêciej mieli w niej
uczestniczyæ uczniowie gimnazjum ni¿ szko³y podstawowej.
Z przytoczonych danych wynika, ¿e respondenci dbaj¹ o stronê duchow¹
przygotowañ odpustowych. Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e bêd¹ brali aktywny
udzia³ w uroczystociach w dniu odpustu.

S. Kowalik, Spo³ecznoæ lokalna a kultura regionalna, w: Edukacja regionalna, red. A.W.
Brzeziñska, A. Hulewska, J. S³omska, Warszawa 2006, s. 29.
27
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UDZIA£ W UROCZYSTOCIACH ODPUSTOWYCH
W ¿yciu ka¿dej wspólnoty parafialnej dzieñ imienin patrona kocio³a jest
dniem wyj¹tkowym. Jest wiêtem wspólnoty lokalnej. Jak wskazuje R. Caillois:
W istocie wiêto uwa¿ane jest za w³aciwy okres panowania sacrum, Dzieñ wi¹teczny […] to przede wszystkim czas powiecony temu, co boskie; nie wolno pracowaæ, trzeba odpoczywaæ, weseliæ siê, chwaliæ Boga28.
Uroczystoci odpustowe poza scenariuszem liturgicznym, który zgodny jest
z wyk³adni¹ kocieln¹, zawieraj¹ czêsto wiele elementów specyficznych dla danej spo³ecznoci lokalnej. Takie specyficzne elementy odnaleæ mo¿na w sposobie wiêtowania uroczystoci odpustowej w parafii mikstackiej po³o¿onej w diecezji kaliskiej. Zanim jednak wska¿ê specyfikê odpustu ku czci wiêtego Rocha
w Mikstacie warto przybli¿yæ samo znaczenie pojêcia odpust. Pojêcie odpust posiada dwa znaczenia: dogmatyczne i liturgiczne. W znaczeniu dogmatycznym
odpust jest nierozerwalnie zwi¹zany z sakramentem pokuty i oznacza darowanie
kary. W sensie liturgicznym odpustem nazywana jest uroczystoæ ku czci patrona kocio³a, przypadaj¹ca w dniu jego imienia29.
Przedmiotem moich zainteresowañ jest odpust rozumiany jako uroczystoæ
imienin patrona kocio³a, na któr¹ sk³adaj¹ siê zarówno aspekty sakralne, jak
i zwyczajowe tego parafialnego wiêta. Pragnê zwróciæ uwagê na pewne elementy, które w niezmiennej formie trwaj¹ od wielu lat, ale tak¿e pokazaæ pewne elementy nowe, które przyczyniaj¹ siê do g³êbszego prze¿ywania i lepszego zrozumienia sensu kultu wiêtego Rocha w tej wspólnocie.
Zapyta³am dzieci, czy uczestnicz¹ w uroczystociach odpustowych ku czci
wiêtego Rocha. Poprosi³am tak¿e, aby wskaza³y w jaki sposób?
Prawie wszyscy respondenci brali udzia³ w uroczystociach odpustowych
(98,9%). W uroczystociach nie uczestnicz¹ tylko 3 osoby, s¹ to ch³opcy, jeden
jest uczniem szko³y podstawowej, dwóch gimnazjum. Z deklaracji dzieci wynika, ¿e 2/3 idzie obejrzeæ wiêcenie zwierz¹t, blisko 1/3 prowadzi swoje zwierzêta na wiecenie. Liczny jest tak¿e udzia³ dzieci we Mszy wiêtej. Udzia³ w rannej mszy wotywnej, po której odbywa siê wiêcenie zadeklarowa³o prawie 3/5
badanych, dalsze 30% uczestniczy w sumie odpustowej. Po mszach wiêtych
prawie 57% respondentów udaje siê na budy. Niewielu badanych uczestniczy³o natomiast w popo³udniowej Mszy wiêtej i nieszporach, po których odbywa
siê procesja, w której Najwiêtszy Sakrament przenoszony jest z powrotem do
kocio³a farnego.
R. Caillois, ¯ywio³ i ³ad, Warszawa 1973, s. 124.
Zob. D. wita³a-Trybek, wiêto i zabawa. Odpusty parafialne na Górnym l¹sku, Wroc³aw
2000, s. 9.
28

29

283

KULT WIÊTEGO ROCHA JAKO CZYNNIK INTEGRUJ¥CY RODZINÊ I SPO£ECZNOÆ

Tabela 4. Deklaracja udzia³u w uroczystociach odpustowych
a p³eæ i typ szko³y respondentów
Deklaracja udzia³u
w uroczystociach

Ogó³em
L-280

%

P³eæ
Dziewczynki
L-143

%

Typ szko³y
Ch³opcy

L-137

%

Podstawowa Gimnazjum
L-135

%

L-145

%

nie uczestniczê

3

1,1

0

0,0

3

2,2

2

1,5

1

0,7

uczestniczê
w jaki sposób?

277

98,9

143

100,0

134

97,8

133

98,5

144

99,3

idê obejrzeæ wiêcenie
zwierz¹t

186

67,1

97

67,8

89

66,4

88

66,2

98

68,1

idê na budy

157

56,7

85

59,4

72

53,7

63

47,4

93

65,3

155

56,0

78

54,5

77

57,5

71

53,4

84

58,3

89

32,1

55

38,5

34

44,2

51

38,3

38

26,4

uczestniczê w sumie

81

29,2

46

32,2

35

26,1

35

26,3

46

31,9

uczestniczê
w nieszporach

12

4,3

5

3,5

7

5,2

5

3,8

7

4,9

6

2,2

5

3,5

1

0,7

5

3,8

1

0,7

uczestniczê we mszy
wiêtej porannej
prowadzê zwierzêta
na wiêcenie

inne

Procenty nie sumuj¹ siê do 100,0 gdy¿ respondenci wskazywali wiêcej ni¿ jedn¹ odpowied.

Zmienna p³ci nie wprowadzi³a istotnego zró¿nicowania jeli chodzi o deklaracje udzia³u w uroczystociach odpustowych. Niewielk¹ ró¿nicê mo¿na dostrzec
w przypadku osób udaj¹cych siê na budy. Czêciej udaj¹ siê tam dziewczêta ni¿
ch³opcy, one tak¿e liczniej uczestnicz¹ w sumie odpustowej.
Pewne zró¿nicowanie wprowadzi³ natomiast typ szko³y. I tak, co ciekawe,
na budy udaj¹ siê czêciej gimnazjalici ni¿ uczniowie szko³y podstawowej (ró¿nica 17,9%).Oni tak¿e czêciej uczestnicz¹ w sumie odpustowej. Z kolei wród
osób prowadz¹cych zwierzêta na wiêcenie liczniej reprezentowani s¹ uczniowie
szko³y podstawowej ni¿ gimnazjum (ró¿nica 11,9%).
Jak ju¿ podkrela³am, tym co wyró¿nia odpust ku czci wiêtego Rocha
w Mikstacie od innych odpustów ku czci tego wiêtego w Polsce jest maj¹cy prawie 300 lat obrzêd powiêcenia zwierz¹t. Obrzêd powiecenia zwierz¹t mia³ zapewniæ opiekê wiêtego Rocha nad zwierzêtami, które w tamtym okresie stanowi³y niejednokrotnie jedyne ród³o utrzymania dla ca³ych rodzin. Zwyczaj
wiêcenia zwierz¹t znany by³ w Polsce ju¿ znacznie wczeniej. J. S. Bystroñ
opisuj¹c dzieje obyczajów w Polsce w XVI i XVII wieku, napisa³ miêdzy inny-

284

MA£GORZATA STRZELEC

mi: W dzieñ w. Rocha, patrona od wszelkiej choroby i zarazy (16 sierpnia), rozniecano nowy ogieñ, i to starymi sposobami, przez tarcie dwóch kawa³ków drewna, zapalano wielkie ognisko i przepêdzano przez nie byd³o, aby je uchroniæ od
zarazy30. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e zwyczaj powiêcenia zwierz¹t jest zmodyfikowan¹ form¹ obrzêdu, który opisuje J. S. Bystroñ. Wskazuj¹ na to tak¿e opracowania O. Kolberga, który opisuj¹c zwyczaje w ró¿nych regionach Polski, w tym
miêdzy innymi na Mazowszu, napisa³: wiêty Roch jest opiekunem cierpi¹cych
i patronem od wszelkiej choroby, a osobliwie od zarazy morowej. Czczony by³
zawsze u nas, jako w kraju tylokrotnie plag¹ z³ego powietrza dotkniêtym […].
Dzi kiedy ju¿ ta zaraza miêdzy ludem nie grasuje i tylko bydlêca siê pojawia,
lud wiejski zwyk³ prowadziæ w ten dzieñ byd³o swoje przed koció³ i tam je kap³an b³ogos³awi. Kalendarz warsz. Str¹bskiego na rok 1854 mówi, i¿ po wielu
wsiach w dniu tym proboszczowie b³ogos³awi¹ inwentarskie gromady przy wypêdzaniu byd³a na paszê. Dawniej palono ciernie, i po roznieceniu ognia byd³o
przezeñ przepêdzano31. Zatem, jak wynika z relacji O. Kolberga, obrzêd powiêcenia w wielu parafiach zacz¹³ zanikaæ ju¿ pod koniec XIX stulecia. Kiedy
szczególnie popularny by³ na Mazowszu i Podlasiu. Na pocz¹tku lat 90. XX wieku w Skansenie Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu podjêto
próby odtworzenia zwyczaju wiêcenia zwierz¹t.
W ramach „VI Podlaskiego wiêta Chleba – 13.08.2006 zosta³o zorganizowane wiêcenie zwierz¹t. Scenariusz uroczystoci przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
wiêcenie zwierz¹t – godz. 13:30. Na rodku wygonu ustawiony jest drewniany
stó³ (z cha³upy z Zar¹b). Stó³ przykryty bia³ym obrusem. Na stole stoi krucyfiks,
kropielnica ze wiêcon¹ wod¹ i kropid³o z borowiny. Do nag³onienia jeden mikrofon bezprzewodowy.
Na skraju wygonu, od strony dworku myliwskiego stoi kubik przykryty bia³ym obrusem a na nim figura w. Rocha. Przed mikrofonem stoi w kom¿y i stule
ks. Proboszcz […] W odleg³oci ok. 7 m od sto³u-o³tarza p³onie wydzielaj¹ce dym
ognisko z ja³owca. Osoba prowadz¹ca […] odczytuje tekst: „w. Roch-patron od
zarazy – ikonografia przedstawia go jako ¿ebraka w ³achmanach, z lask¹ pod³u¿n¹ w rêku, z psem wylizuj¹cym mu rany lub biegn¹cym obok. W Polsce modlono
siê do niego, jako do patrona, który strze¿e ludzi i byd³o od zarazy. W XIX w.
w wielu regionach Mazowsza wystêpowa³ zwyczaj gromadzenia byd³a przed kocio³em, by je kap³an pob³ogos³awi³ dla uproszenia sobie za wstawiennictwem w.
Rocha zdrowia dla byd³a. Czasami przepêdzano byd³o przez ogieñ, aby nie chorowa³o. Obrzêd rozpoczyna³ siê 16 sierpnia bardzo wczesnym rankiem. Ludnoæ
wsi ubrana odwiêtnie wypêdza³a byd³o na tzw. wygon, czyli pastwisko za wsi¹.
30

s. 68.

31

J.S. Bystroñ, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce wiek XVI-XVIII, Warszawa. 1976, t. 2,
O. Kolberg, Mazowsze. Dzie³a wszystkie, Wroc³aw-Poznañ 1963, t. 24, s. 187.
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Powiêcenie zwierz¹t w dniu w. Rocha

O godzinie 6:00 rano wychodzi³a z kocio³a procesja z ksiêdzem nios¹c krzy¿,
chor¹gwie, obrazy, piewaj¹c przy tym litaniê. Na wygonie rozpalano du¿e ognisko z ja³owca. Ciekawym zwyczajem by³o niegdy rozpalanie ogniska za pomoc¹
tarcia o siebie dwóch kawa³ków drewna – sposób niecenia ognia we wszystkich
kulturach pierwotnych. Obok ogniska zwanego „¿ywym ogniem – od wspomnianego sposobu niecenia – ustawiana by³a du¿a beczka ze w. wod¹. Po przyjciu
procesji na pastwisko ksi¹dz odmawia modlitwy a gospodarze przepêdzaj¹ inwentarz przez ognisko i unosz¹cy siê dym. Zwierzêta przechodz¹ w ustalonej
kolejnoci – najpierw owce, nastêpnie krowy i na koñcu konie (kóz, psów i drobiu nie wiêcono). W trakcie przechodzenia zwierz¹t przez ognisko czy dym
ksi¹dz kropi je w. wod¹. Po zakoñczeniu obrzêdu procesja wraca do kocio³a
gdzie odbywa siê nabo¿eñstwo. We wsiach gdzie nie by³o wspólnych wygonów
procesja przechodzi³a ko³o kocio³a i w. zwierz¹t odbywa³o siê przed kocio³em.
W przypadku naszej uroczystoci nie bêdzie beczki ze w. wod¹ a ksi¹dz proboszcz wykorzysta kropielnicê i kropid³o. Kropid³o na nasz¹ uroczystoæ zosta³o
zrobione z borowiny. Zwierzêta bêd¹ przeprowadzane w nastêpuj¹cej kolejnoci
(tu odstêpujemy od dawnego zwyczaju) ptactwo to jest kury, gêsi, kaczki i domowe papugi oraz zwierzêta – najpierw psy i koty, póniej kozy, owce, krowy i na
koñcu konie ze rebakami”. Ks. proboszcz […] odmawia modlitwê. Po modlitwie
przeganiane s¹ i przeprowadzane zwierzêta i ptaki w odstêpach miêdzy jedn¹
a drug¹ grup¹ w nastêpuj¹cej kolejnoci: kurê i koguta przenosz¹ […], kaczkê
lub gê niesie […], papugi przenosz¹ widzowie i gocie imprezy, psy przeprowa-
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dzaj¹ widzowie i gocie imprezy, kozy przeganiaj¹ […], owce przeganiaj¹ […],
krowy prowadz¹ […], konie przeprowadzaj¹ kuce muzealne […] oraz w³aciciel32. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e w Ciechanowcu obrzêd powiêcenia zwierz¹t ma charakter zorganizowanego wed³ug zrekonstruowanego scenariusza pokazu. A zatem trudno w tym przypadku mówiæ o ci¹g³oci tradycji.
W Mikstacie odbywa siê od prawie 300 lat. W przesz³oci na wiêcenie prowadzono g³ównie krowy i konie. Jak przed wiekami odbywa siê ono po Mszy
wiêtej wotywnej odprawianej o godzinie 8.00. Tak jak przed laty, jak wynika
z materia³ów ród³owych, przed stoj¹cym przy cmentarnej bramie kap³anem przechodzi niezwyk³a procesja sk³adaj¹ca siê z ró¿nych zwierz¹t oraz ich opiekunów.
Sam obrzêd powiecenia jest elementem sta³ym, niezmiennym uroczystoci odpustowych. Zmieniaj¹ siê tylko jego uczestnicy. Dawniej na wiêcenie gospodarze
przyprowadzali przede wszystkim konie, krowy, owce, kozy, czasami winie. By³y
to zatem zwierzêta, które pomaga³y cz³owiekowi w pracach polowych, albo stanowi³y dla niego ród³o po¿ywienia. Jak wskazuje B. Januszkiewicz: W r. 1969 przypêdzono pod koció³ek oko³o 60 krów, 40 koni, 6 owiec i 2 psy. W roku nastêpnym
by³o natomiast oko³o 80 krów, 45 koni i 15 owiec. […] Sam obrzêd wiêcenia odbywa siê wed³ug cile ustalonego porz¹dku. Najpierw wystêpuj¹ jedcy na koniach, nastêpnie konie zaprzê¿one do powózek, potem pêdzi siê krowy, a na samym
koñcu jad¹ wozy, na których za³adowane s¹ owce. Wiek osób, które przyprowadzaj¹ inwentarz, waha siê w granicach 15-70 lat. Starzy gospodarze przyprowadzaj¹
najczêciej byd³o i owce, m³odzie¿ natomiast chêtnie dosiada konia. Dodaæ trzeba,
¿e udzia³ czynny maj¹ g³ównie przedstawiciele p³ci mêskiej33.
Zatem, jak wynika z przytoczonego opisu, rzadko wród zwierz¹t przyprowadzanych na wiêcenie spotkaæ mo¿na by³o psa, wiernego towarzysza w. Rocha, dominowa³ inwentarz. Motywem przyprowadzania zwierz¹t by³a silna wiara parafian w opiekê nad ludmi i zwierzêtami.
A jak wygl¹da dzi obrzêd powiêcenia zwierz¹t? Tak jak przed laty kap³an
stoi obok bramy cmentarza na specjalnie przygotowanym podwy¿szeniu i odmawia modlitwê: Bo¿e, hojny Dawco wszelkich darów, Ty da³e ludziom zwierzêta,
aby im s³u¿y³y pomoc¹ w pracy i w zaspokajaniu ¿yciowych potrzeb. Za wstawiennictwem wiêtego Rocha pokornie Ciê prosimy, aby te zwierzêta, konieczne
dla podtrzymania ¿ycia ludzkiego, dobrze s³u¿y³y naszym potrzebom. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen34.
32
Scenariusz zosta³ udostêpniony przez Pana Antoniego Mosiewicza, kierownika dzia³u etnograficznego.
33
B. Januszkiewicz, ¯ywa tradycja wiêcenia zwierz¹t gospodarczych w Po³udniowej Wielkopolsce, „Lud” 1971, T. LV, s. 176-177.
34
Obrzêdy b³ogos³awieñstw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 1, Katowice 1994,
s. 314. W wydaniu tym znajdziemy tak¿e propozycje innych modlitw, które mo¿na wykorzystaæ
w czasie obrzêdu.
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Nastêpnie kap³an (w ostatnich latach najczêciej jest to ks. biskup) kropi
wod¹ wiêcon¹ przechodz¹ce przed nim zwierzêta oraz ich w³acicieli. W okolicy coraz mniej gospodarstw zajmuje siê hodowl¹ zwierz¹t. Coraz rzadziej w tej
przedziwnej procesji zobaczyæ mo¿na krowy, kozy, owce, czyli zwierzêta, które
przed laty przyprowadzano na wiêcenie. Jest natomiast sporo koni. Nie s¹ to
jednak najczêciej konie, które s³u¿¹ do prac polowych. Wiêkszoæ z nich wykorzystywana jest do celów rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. S³u¿¹ wiêc cz³owiekowi. Pomagaj¹ mu w pracach polowych, ale tak¿e pomagaj¹ w regeneracji si³,
a czêsto tak¿e w powrocie do zdrowia.
Jak wynika z relacji B. Januszkiewicza na obrzêd b³ogos³awieñstwa (powiêcenia) przyprowadzali kiedy zwierzêta przede wszystkim mê¿czyni. Obserwuj¹c uroczystoci odpustowe w czasach wspó³czesnych, nie dostrzegamy ju¿ takiej prawid³owoci. Na powiêcenie przyprowadzaj¹ b¹d przynosz¹ swe
zwierzêta przedstawiciele obu p³ci. Uczestnicz¹ w nim ze swoimi zwierzêtami
nie tyko doroli, ale przede wszystkim dzieci i m³odzie¿. W ostatnich latach na
wiêceniu zaczê³y pojawiaæ siê tak¿e inne zwierzêta, zw³aszcza te, które dzieci
hoduj¹ w domach. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e na wiêcenie przyprowadzaj¹ swoje
zwierzêta nie tylko mieszkañcy parafii mikstackiej, ale tak¿e gocie z ró¿nych
stron kraju, którzy przyje¿d¿aj¹ tutaj ze swoimi ulubieñcami, aby prosiæ wiêtego
Rocha o opiekê.
Zobaczmy wiêc, z jakimi zwierzêtami udaj¹ siê dzieci obecnie na obrzêd
b³ogos³awieñstwa (powiêcenie).
Sporód respondentów, którzy zadeklarowali udzia³ w obrzêdzie powiecenia zwierz¹t 3/4 udaje siê z psem. Wspomina³am, ¿e pies wed³ug tradycji by³
wiernym towarzyszem wêdrówek wiêtego Rocha, a w czasie choroby pomaga³
mu. Informuje o tym jedna ze zwrotek wspominanej ju¿ pieni do w. Rocha. Oto
jej s³owa:
Tak Ciê Bóg swoj¹ ³ask¹ opatrywa³,
¯e nawet sam pies Tobie us³ugiwa³
I chleb przynosi³, posi³kowi
Twemu Tobie samemu.
Ponadto 2/5 respondentów zadeklarowa³o udzia³ w wiêceniu ze swoimi kotami. Znacznie mniej dzieci uczestniczy w obrzêdzie powiêcenia ze swoimi królikami, s¹ to w wiêkszoci miniaturki hodowane przez dzieci w domu. Jak wskazuj¹ zapiski w kronikach, dawniej wiecono przede wszystkim te zwierzêta, które
pomaga³y gospodarzom w pracach na roli i zapewnia³y rodki finansowe na
utrzymanie rodziny. By³y to g³ównie krowy i konie. W czasach wspó³czesnych
coraz rzadziej konie wykorzystywane s¹ do prac polowych. S³u¿¹ cz³owiekowi
g³ównie w celach rekreacyjnych. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e zaledwie co dzie-
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Tabela 5. Zwierzêta, z którymi respondenci uczestnicz¹ w obrzêdzie powiêcenia
a p³eæ i typ szko³y badanych
W obrzêdzie
powiêcenia:

P³eæ

Ogó³em

Dziewczynki
L-280 %

Typ szko³y
Ch³opcy

Podstawowa

Gimnazjum

L-143

%

L-137

%

L-135

%

L-145

%

125 44,6

65

45,5

60

43,8

67

49,6

58

40,0

z psem

94 75,2

51

78,5

43

71,7

47

70,1

47

81,0

z kotem

50 40,0

29

44,6

21

35,0

27

40,3

23

39,7

z królikiem

20 16,0

10

15,4

10

16,7

14

20,9

6

10,3

z koniem

12

9,6

4

6,2

8

13,3

9

13,4

3

5,2

z chomikiem

8

6,4

7

10,8

1

1,7

5

7,5

3

5,2

z ¿ó³wiem

8

6,4

2

3,1

6

10,0

5

7,5

3

5,2

z go³êbiami

7

5,6

4

6,2

3

5,0

4

6,0

3

5,2

z krow¹

7

5,6

2

3,1

5

8,3

4

6,0

3

5,2

z rybkami

5

4,0

1

1,5

4

6,7

1

1,5

4

6,9

ze wink¹
morsk¹

3

2,4

2

3,1

1

1,7

3

4,5

0

0,0

155 55,4

79

55,2

77

56,2

68

50,4

87

60,0

uczestniczê

nie uczestniczê

si¹te dziecko udaj¹ce siê na wiêcenie prowadzi³o tam konia, a co dwudzieste
krowê. Ponadto na wiêceniu mo¿na obejrzeæ: chomiki, ¿ó³wie, rybki, pawie,
winki morskie, papugi, winki wietnamskie, kucyki.
Dziewczêta czêciej ni¿ ch³opcy zanosz¹ na wiêcenie koty i chomiki. Wród
prowadz¹cych konie i krowy liczniej reprezentowani s¹ ch³opcy ni¿ dziewczêta.
Typ szko³y nie wprowadzi³ tutaj wiêkszego zró¿nicowania. Tylko z królikami, koñmi, winkami morskimi udaj¹ siê czêciej na wiêcenie uczniowie szko³y
podstawowej ni¿ gimnazjum.
Zobaczmy jeszcze, jakimi motywami kieruj¹ siê dzieci uczestnicz¹ce w obrzêdzie powiecenia zwierz¹t. W czasach kiedy ¿y³ wiêty Roch, a tak¿e wtedy,
gdy wybudowano na wzgórzu cmentarnym koció³ek w. Rocha panowa³y ró¿ne
epidemie. Udawano siê wiêc na wzgórze, aby prosiæ wiêtego Rocha o opiekê
nad inwentarzem, a tak¿e ochronê ludzi przed chorobami. A jak jest dzi? Czy
udzia³ w obrzêdzie powiêcenia wynika z chêci pokazania swoich zwierz¹t, z tradycji, czy te¿ m³odymi parafianami mikstackimi kieruj¹ inne motywy.
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Tabela 6. Deklaracja i motywy prowadzenia zwierz¹t na wiêcenie
a p³eæ i typ szko³y respondentów

Prowadzisz zwierzêta
na wiêcenie

Ogó³em
L-280

TAK
dlaczego?

Typ szko³y

P³eæ
Dziewczêta

% L-143

Ch³opcy

Podstawowa Gimnazjum

%

L-137

%

L-135

%

L-145

%

134

47,9

65

45,5

69

50,4

72

53,3

62

42,8

¿eby by³y zdrowe

47

35,1

26

40,0

21

30,4

25

34,7

22

35,5

chcê, ¿eby by³y
powiêcone

33

24,6

18

27,7

15

21,7

22

30,6

11

17,7

taka jest tradycja

13

9,7

8

12,3

5

7,2

6

8,3

7

11,3

aby w. Roch je chroni³

12

9,0

8

12,3

4

5,8

2

2,8

10

16,1

¿eby d³ugo ¿y³y

10

7,5

1

1,5

9

13,0

7

9,7

3

4,8

lubiê z nimi chodziæ

7

5,2

4

6,2

3

4,3

6

8,3

1

1,6

mogê zobaczyæ zwierzêta

2

1,5

1

1,5

1

1,4

2

2,8

0

0,0

nie wiem

2

1,5

8

12,3

4

5,8

2

2,8

0

0,0

inne

5

3,7

1

1,5

4

5,8

3

4,2

2

3,2

15

11,2

3

4,6

12

17,4

2

2,8

13

21,0

146

52,1

78

54,5

68

49,6

63

46,7

83

57,2

nie mam zwierz¹t

40

27,4

20

25,6

20

29,4

16

25,4

24

28,9

mam za daleko

18

12,3

9

11,5

9

13,2

5

7,9

13

15,7

s¹ agresywne

11

7,5

8

10,3

3

4,4

2

3,2

9

10,8

nie mia³em okazji

7

4,8

5

6,4

2

2,9

6

9,5

1

1,2

bojê siê, ¿e uciekn¹

7

4,8

5

6,4

2

2,9

3

4,8

4

4,8

nikt z przodków nie
prowadzi³

6

4,1

4

5,1

2

2,9

2

3,2

4

4,8

nie mam ich jak zanieæ

4

2,7

1

1,3

3

4,4

2

3,2

2

2,4

mam za du¿o zwierz¹t

3

2,1

1

1,3

2

2,9

3

4,8

0

0,0

inne

5

3,4

4

5,1

2

2,9

2

3,2

1

1,2

45

30,8

22

28,2

23

33,8

20

31,7

25

30,1

brak uzasadnienia
NIE
dlaczego?

brak uzasadnienia
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Okazuje siê, ¿e najczêciej wymienianym motywem jest chêæ zapewnienia
im opieki wiêtego Rocha. Dzieci chc¹, aby ich zwierzêta by³y zdrowe i wierz¹,
¿e udzia³ w obrzêdzie pozwoli im to zdrowie zachowaæ (35,1%). Co czwarty respondent, który uczestniczy w wiêceniu zwierz¹t stwierdzi³, ¿e chce, aby jego
zwierzêta zosta³y powiêcone. Dla co dziesi¹tego badanego istotna okaza³a siê
tradycja. Pozosta³e motywy, takie jak: lubiê chodziæ z moimi zwierzêtami,
chcê, ¿eby d³ugo ¿y³y, mogê zobaczyæ inne zwierzêta pojawia³y siê w wypowiedziach respondentów znacznie rzadziej.
Dziewczêta czêciej ni¿ ch³opcy udaj¹c siê na wiêcenie zwierz¹t, kierowa³y
siê d¹¿eniem do zapewnienia swoim zwierz¹tkom opieki wiêtego Rocha. To
równie¿ dla nich tradycja odgrywa wiêksze znaczenie. Znamienne, ¿e wród
tych, którzy nie potrafili uzasadniæ swojego udzia³u by³o zdecydowanie wiêcej
ch³opców ni¿ dziewcz¹t. W przypadku pozosta³ych motywów ró¿nice nie by³y
tak istotne.
Uczniowie gimnazjum rzadziej ni¿ ich m³odsi koledzy wyra¿ali opiniê, ¿e
chc¹, aby ich zwierz¹tka by³y powiêcone. Gimnazjalici z kolei czêciej ni¿
uczniowie szko³y podstawowej udaj¹c siê na wiêcenie ze swoimi zwierz¹tkami,
chcieli im zapewniæ opiekê wiêtego Rocha.
Udzia³ w obrzêdzie powiêcenia zwierz¹t nie powinien pozostawaæ bez
wp³ywu na nasz stosunek do zwierz¹t i to nie tylko w dniu imienin patrona, ale
w ¿yciu codziennym. Jak pisa³ L. Stomma przed laty powci¹gliwoæ w biciu
byd³a motywowana by³a w³anie ich wiêtorochowym powiêceniem. Sacrum
³agodzi obyczaje35.
Nale¿y mieæ zatem nadziejê, ¿e i w czasach wspó³czesnych udzia³ w obrzêdzie b³ogos³awieñstwa (powiêcenia) bêdzie przyczynia³ siê do kszta³towania
w³aciwego stosunku cz³owieka do zwierz¹t.
Z kultem zwi¹zany jest ruch pielgrzymkowy. Tak¿e na odpust wiêtego Rocha
przybywali i przybywaj¹ pielgrzymi, którzy u wiêtego Rocha chc¹ wyprosiæ sobie potrzebne ³aski. Jak wynika z zapisu w kronice parafialnej przed laty przybywa³o wiêcej ni¿ obecnie pielgrzymek zorganizowanych. W 1951 roku zapisano:
Zwykle, zanim zakazano przyjmowaæ pielgrzymki, o godz. 10-tej by³o witanie pielgrzymek a o 11-tej wymarsz od Fary wszystkich pielgrzymek do koció³ka – i tam¿e suma. Pielgrzymki przychodzi³y (np. w r. 1946) z Grabowa (b. liczna), z Przedborowa, ze Siedlikowa, z Chynowej, Strzy¿ewa i Kot³owa(oprócz tego mniejsze
grupy pielgrzymów z Ostrzeszowa, Doruchowa, Bukownicy, Chlewa itd.)36.
Tak¿e i obecnie z okazji odpustu wiêtego Rocha przybywaj¹ pielgrzymi
z Kot³owa, Chynowy, Grabowa. Nie s¹ ju¿ oni jednak witani w kociele farnym,
35
36

L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa 1986, s. 222.
Kronika parafialna za³o¿ona 16 sierpnia 1893 roku, zapis z 1951 roku.
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ale przy bramie cmentarnej. Przyby³a nam w ostatnich latach nowa grupa pielgrzymów, którzy przybywaj¹ z ró¿nych stron kraju. To lekarze weterynarii ze
swoim krajowym duszpasterzem o. dr. Jerzym Brusi³o. wiêty Roch patronuje
miastu, ale jest tak¿e patronem polskich lekarzy weterynarzy. Sporód wielu
miejsc w Polsce, w których oddawana jest czeæ wiêtemu Rochowi to w³anie
niewielki koció³ na Mikstackim Wzgórzu wybrali sobie lekarze – weterynarze
na miejsce pielgrzymki.
Je¿eli popatrzymy na opisy uroczystoci ku czci wiêtego Rocha sprzed wielu lat i te, które mamy okazjê obserwowaæ wspó³czenie, mo¿emy za J. Burszt¹
powtórzyæ: Zdumiewaj¹ce, jak pamiêæ ludzka potrafi zachowaæ i wiernie transmitowaæ przez pokolenia treci i formy folkloru37. Dodajmy do tego stwierdzenia, ¿e w przypadku analizowanego tu kultu wiêtego Rocha nie tylko mamy do
czynienia z przekazem dotycz¹cym folkloru. Tu chodzi tak¿e o przekaz elementów kultury religijnej. Wielokrotnie w rodowisku mo¿na spotkaæ siê ze stwierdzeniem, ¿e w kulcie w. Rocha dominuje folklor. Zrealizowane wród m³odych
mikstaczan badania oraz obserwacja zaanga¿owania parafian w uroczystoci odpustowe zaprzeczaj¹ tym opiniom. Oczywicie wielu parafian anga¿uje siê
w przygotowanie zewnêtrznej oprawy uroczystoci odpustowych. Chc¹ bowiem
jak najgodniej i najlepiej przygotowaæ swoje najbli¿sze otoczenie na ten wyj¹tkowy dla wspólnoty dzieñ w roku. A. Zadro¿yñska pisze: Doroczne wiêta mia³y i maj¹ dok³adnie wyznaczone terminy. Wtedy to nastêpuje kreacja wi¹tecznej
przestrzeni i zaczynaj¹ obowi¹zywaæ specyficzne regu³y, odmienne od rzeczywistego ¿ycia ludzi38.
Nie oznacza to jednak, ¿e zapominaj¹ o przygotowaniach duchowych.
wiadczy o tym liczny udzia³ w nowennie, a tak¿e bardzo liczny udzia³
w mszach wiêtych w dzieñ imienin Patrona. Czas odpustu jest w tej spo³ecznoci czasem wiêtowania, st¹d mieszkañcy staraj¹ siê, aby by³ to dla nich dzieñ
wolny od pracy. Jest to dla spo³ecznoci lokalnej wiêto ich patrona, a wiêc tak¿e
ich wiêto.

RODZINNY CHARAKTER UROCZYSTOCI ODPUSTOWYCH
Uroczystoci odpustowe w parafii mikstackiej maj¹ podwójny wymiar: religijno-kultowy zwi¹zany z udzia³em w procesji, adoracji, Mszy wiêtej, a tak¿e
powieceniu zwierz¹t. Nie mniej wa¿ny dla spo³ecznoci parafialnej jest jednak
ten drugi wymiar: rodzinny. Uroczystoci odpustowe s¹ bowiem nie tylko wiê37
38

J. Burszta, Ch³opskie ród³a kultury, Warszawa 1985, s. 92-93.
A. Zadro¿yñska, Powtarzaæ czas pocz¹tku, Warszawa 1985, s. 33-34.
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tem patrona kocio³a, ale tak¿e wiêtem ka¿dej rodziny. W uroczystociach staraj¹ siê braæ udzia³ ca³e rodziny, obowi¹zki dzielone s¹ w taki sposób, aby ka¿dy
móg³ w nich uczestniczyæ. Czy dla wspó³czesnych rodzin ¿yj¹cych w parafii
mikstackiej odpust jest w dalszym ci¹gu uroczystoci¹ w której uczestnicz¹?
Zapyta³am moich respondentów: Kto z ich bliskich uczestniczy w uroczystociach odpustowych. Jak pamiêtamy, wród respondentów tylko pojedyncze
osoby nie bra³y w nich udzia³u.
Tabela 7. Osoby bliskie bior¹ce udzia³ w uroczystociach odpustowych
a p³eæ i typ szko³y respondentów
Osoby bliskie
uczestnicz¹ce
w odpucie:

Ogó³em

P³eæ
Dziewczynki

Typ szko³y
Ch³opcy

Podstawowa

Gimnazjum

L-280

%

L-143

%

L-137

%

L-135

%

L-145

%

mama

242

86,4

122

85,3

119

86,9

119

88,1

122

84,1

tata

235

83,9

116

81,1

119

86,9

113

83,7

122

84,1

ciocia

185

66,1

97

67,8

88

64,2

82

60,7

103

71,0

brat

171

61,1

89

62,2

82

59,9

82

60,7

75

51,7

wujek

169

60,4

84

58,7

85

62,0

73

54,1

96

66,2

babcia

163

77,6

76

151,0

87

63,5

75

55,6

88

60,7

siostra

157

74,8

83

58,0

74

54,0

82

60,7

75

51,7

dziadek

79

28,2

30

21,0

49

35,8

35

25,9

44

30,3

kuzynostwo

14

5,0

9

6,3

5

3,6

8

5,9

6

4,1

Okaza³o siê, ¿e ponad 4/5 badanych wskaza³o na matki i ojców jako osoby
bior¹ce udzia³ w uroczystociach odpustowych. Nieco mniej badanych wskaza³o
na babcie oraz rodzeñstwo. Na uwagê zas³uguj¹ liczne wskazania na rodziców.
Wspólny udzia³ rodziców i dzieci w uroczystociach odpustowych jest wa¿ny ze
wzglêdu na przebieg procesu socjalizacji i wychowania religijnego. Mo¿na przypuszczaæ, i¿ dla rodziców, którzy uczestnicz¹ w uroczystociach odpustowych
wiêto to jest wa¿ne, stanowi wartoæ, któr¹ bêd¹ chcieli przekazaæ kolejnym
pokoleniom. Wspólny udzia³ w uroczystociach odpustowych stanowi wa¿ny
czynnik integruj¹cy rodziny. Cz³onkowie rodzin, którzy tak jak ma to miejsce
w czasach wspó³czesnych rzadko znajduj¹ czas, by spêdziæ go wspólnie, z okazji uroczystoci odpustowych udaj¹ siê razem na wzgórze cmentarne, by podobnie jak ich przodkowie oddaæ czeæ wiêtemu Rochowi. Mo¿na wiêc powiedzieæ,
¿e wiêty Roch nie tylko opiekuje siê zwierzêtami, ale tak¿e w pewnym sensie
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rodzinami w parafii. Poprzez swoje wiêto jednoczy w przygotowaniach do niego i w uczestnictwie nie tylko osoby mieszkaj¹ce na co dzieñ pod jednym dachem, ale tak¿e tych, którzy kiedy tutaj mieszkali. Je¿eli siêgniemy do opisów
uroczystoci odpustowych sprzed lat, to mo¿emy przeczytaæ: Jest to […] wiêto
ca³ej spo³ecznoci mikstackiej i wiêto ka¿dej rodziny. ¯adne wiêta na przestrzeni roku nie gromadz¹ tylu goci, co odpust wiêtego Rocha39.
Czy w dalszym ci¹gu uroczystoci odpustowe ku czci wiêtego Rocha gromadz¹ rodziny z ca³ego kraju?
Zapyta³am respondentów czy z okazji odpustu wiêtego Rocha przyje¿d¿a do
Ciebie rodzina mieszkaj¹ca poza parafi¹?
Tabela 8. Osoby odwiedzaj¹ce respondentów z okazji odpustu w. Rocha
a p³eæ i typ szko³y
Z okazji odpustu
odwiedza was rodzina:

Ogó³em

P³eæ
Dziewczynki

Typ szko³y
Ch³opcy

Podstawowa

Gimnazjum

L-280

%

L-143

%

L-137

%

L-135

%

L-145

%

72

25,7

32

22,4

40

29,2

41

30,4

31

21,4

tak
osoby odwiedzaj¹ce

208

74,3

111

77,6

97

70,8

94

69,4

114

78,6

ciocia

181

87,0

103

92,8

78

80,4

83

88,3

98

86,0

wujek

173

83,2

96

86,5

77

79,4

76

80,9

97

85,1

kuzyni

113

54,3

67

60,4

46

47,4

54

57,0

59

51,8

babcia

68

32,7

37

33,3

31

32,0

32

34,0

36

31,6

dziadek

32

15,4

15

13,5

17

17,5

14

14,9

18

15,8

nie

Okazaùo siæ, ýe w dalszym ciàgu uroczystoúci odpustowe integrujà bliýszà
i dalszà rodzinæ. Prawie 3/4 badanych wskaza³o, ¿e z okazji odpustu odwiedzaj¹
ich osoby mieszkaj¹ce poza parafi¹. Wród osób odwiedzaj¹cych rodziny najczêciej wskazywani s¹ ciocie i wujkowie. Badane dzieci czêsto wskazywa³y, ¿e s¹
to bracia lub siostry jednego z rodziców. Pochodz¹ oni najczêciej z Mikstatu lub
okolic. Dla nich uroczystoci odpustowe s¹ w dalszym ci¹gu wa¿ne, dlatego staraj¹ siê ten dzieñ spêdziæ wród swoich. W dalszej kolejnoci dzieci wymienia³y kuzynostwo. Taki rozk³ad odpowiedzi wskazuje, ¿e nie tylko dla osób ¿y39

Z. ¯urawski, Odpust w Mikstacie, Literatura Ludowa 1982 nr 3, s. 47.
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j¹cych obecnie w Mikstacie odpust ku czci wiêtego Rocha ma okrelone znaczenie. Jest on wa¿ny dla tych, którzy z tej miejscowoci pochodz¹. Tym mo¿na
wyt³umaczyæ fakt, i¿ to w³anie oni przywo¿¹ tutaj czêsto swoje dzieci, aby
mog³y dowiadczyæ i prze¿yæ niezapomniane chwile. Nieco mniej wród osób
odwiedzaj¹cych wskaza³o dziadków. Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e odpust wiêtego Rocha to oczywicie wiêto przede wszystkim religijne, ale tak¿e rodzinne.
Staje siê ono okazj¹ do spotkañ tych, którzy kiedy przed nami oddawali czeæ
wiêtemu Rochowi, z tymi, którzy czcz¹ go dzi. Umo¿liwia tak¿e spotkanie
tych, którzy na co dzieñ odwiedzaj¹ wzgórze cmentarne z tymi, którzy czyni¹ to
od wiêta”. Dla jednych i drugich jest szczególn¹ i wyj¹tkow¹ okazj¹ do pog³êbienia wzajemnych wiêzi.

SZANSA NA KONTYNUOWANIE TRADYCJI ODPUSTOWYCH
Wspó³czenie czêsto akcentuje siê mniejsze przywi¹zywanie uwagi m³odego pokolenia do tradycji. Zanika wiele zwyczajów i obrzêdów charakterystycznych dla poszczególnych regionów kraju. Wczeniejsze analizy pokaza³y, ¿e
znaczna czêæ respondentów aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do uroczystoci odpustowych, a potem ju¿ w samych uroczystociach. W zwi¹zku
z tym mo¿na za³o¿yæ, ¿e jest to dobry prognostyk dla trwa³oci zwyczajów. Zapyta³am swoich respondentów, czy nale¿y kultywowaæ tradycje zwi¹zane z odpustem
wiêtego Rocha. Poprosi³am ich tak¿e o uzasadnienie swojego stanowiska.
Badania pokaza³y, ¿e prawie wszyscy respondenci dostrzegaj¹ potrzebê
kontynuowania zwyczajów zwi¹zanych z odpustem wiêtego Rocha. Jak pamiêtamy, prawie wszyscy respondenci deklarowali udzia³ w przygotowaniach
do uroczystoci odpustowych. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e co czwarty respondent mia³ problemy z uzasadnieniem swojego stanowiska. Osoby, które stwierdzi³y, ¿e nale¿y kultywowaæ tradycje odpustowe wskazywa³y, ¿e to ³adny
zwyczaj. Nale¿y podkreliæ, ¿e dzieci maj¹ wiadomoæ, i¿ zwyczaje zwi¹zane z odpustem wiêtego Rocha wyró¿niaj¹ Mikstat i maj¹ niespotykan¹ form¹.
W ten sposób uzasadnia³o potrzebê kultywowania zwyczajów odpustowych
ponad 15% badanych. Tyle samo respondentów stwierdzi³o, ¿e tradycja odpustowa ³¹czy pokolenia, pozwala pamiêtaæ o tych, którzy mieszkali tutaj przed
nami. Nie bez znaczenia dla badanych jest tak¿e fakt, i¿ kontynuacja zwyczajów odpustowych umo¿liwia powiêcenie zwierz¹t. Badani akcentuj¹, i¿ odpust jest
uroczystoci¹ integruj¹c¹ rodziny. Wczeniej wskazywa³am, ¿e odpust wiêtego Rocha jest okazj¹ do odwiedzin rodziny, znajomych, czasem, kiedy ludzie
mog¹ byæ razem. Ten aspekt uroczystoci ma tak¿e okrelone znaczenie dla
m³odych Mikstaczan.
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Tabela 9. Potrzeba kontynuacji zwyczajów odpustowych w opinii respondentów
a ich p³eæ i typ szko³y
Nale¿y kontynuowaæ
zwyczaje zwi¹zane
z odpustem

P³eæ
Ogó³em

Dziewczynki

Typ szko³y
Ch³opcy

Podstawowa

Gimnazjum

L-280

%

L-143

%

L-137

%

L-135

%

L-145

%

272

97,1

139

97,2

133

97,1

132

97,8

140

96,6

53

19,5

35

20,1

18

13,5

22

16,7

31

23,5

42

15,4

26

15,9

16

12,0

12

9,1

30

21,4

42

15,4

27

15,9

15

11,3

13

9,8

29

20,7

¿eby by³o gdzie
powiêciæ zwierzêta

17

6,3

9

6,4

8

6,0

14

10,6

3

2,1

w. Roch ochroni³
nas przed zaraz¹

15

5,5

5

5,7

10

7,5

11

8,3

4

2,9

s¹ budy

12

4,4

6

4,5

6

4,5

7

5,3

5

3,6

to przyjemne wiêto

12

4,4

7

4,6

5

3,8

8

6,1

4

2,9

jest siê gdzie modliæ

8

2,9

5

3,0

3

2,3

4

3,0

4

2,9

mo¿na zobaczyæ
zwierzêta

7

2,6

1

2,6

6

4,5

5

3,8

2

1,4

spotyka siê rodzina

7

2,6

3

2,6

4

3,0

6

4,5

1

0,7

jest patronem

6

2,2

2

2,3

4

3,0

3

2,3

3

2,1

71

26,1

29

20,9

42

31,6

37

28,0

34

24,3

NIE
Dlaczego?

8

2,9

4

2,8

4

2,9

3

2,2

5

3,4

nie zale¿y mi na tym

6

75,0

4

100,0

2

50,0

3

100,0

3

60

brak uzasadnienia

2

25,0

0

0,0

2

50,0

0

0,0

2

40

TAK
Dlaczego?
to ³adny zwyczaj
to niespotykany
zwyczaj,
wyró¿nia Mikstat
dla podtrzymania
tradycji

brak uzasadnienia

Nie dostrzega potrzeby kultywowania zwyczajów odpustowych zaledwie
2,9% badanych (8 osób). Szeæ sporód nich stwierdzi³o, ¿e nie zale¿y im na tym,
dwie nie potrafi³y uzasadniæ swojego stanowiska.
Zmienna p³ci nie wprowadzi³a w analizowanej kwestii wiêkszego zró¿nicowania. Niemal identyczny by³ odsetek badanych dziewcz¹t i ch³opców, którzy
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wskazywali na potrzebê kultywowania zwyczajów odpustowych. Pewne zró¿nicowanie dostrzec mo¿na natomiast we wskazywanych motywach. I tak dziewczêta znacznie czêciej ni¿ ch³opcy podkrela³y, ¿e to ³adny zwyczaj (20,1%
i 13,5%). One tak¿e czêciej ni¿ ich koledzy akcentowa³y, i¿ to zwyczaj niespotykany, wyró¿niaj¹cy Mikstat (15,9% i 12%), a tak¿e fakt, ¿e zwyczaje te ³¹cz¹
pokolenia (15,9% i 11,3%). W przypadku pozosta³ych motywów ró¿nice nie by³y
tak znacz¹ce.
Typ szko³y nie zró¿nicowa³ respondentów. Zarówno uczniowie szko³y podstawowej, jak i gimnazjum prawie zgodnie stwierdzili, ¿e nale¿y kontynuowaæ
tradycje zwi¹zane z odpustem wiêtego Rocha. Ró¿nie natomiast kszta³towa³y siê
motywy przyjêtego stanowiska. I tak uczniowie gimnazjum czêciej ni¿ ich
m³odsi koledzy wskazywali na nastêpuj¹ce motywy: to ³adny zwyczaj, to niespotykany zwyczaj wyró¿niaj¹cy Mikstat, to zwyczaj, który ³¹czy pokolenia. Integruj¹c¹ rodziny rolê odpustu podkrelali czêciej ucz¹cy siê w szkole podstawowej.
Przytoczone dane wskazuj¹, ¿e respondenci dostrzegaj¹ potrzebê kontynuacji
tradycji odpustowej. Przyjêcie takiego stanowiska przez m³ode pokolenie mieszkañców parafii mikstackiej pozwala z optymizmem spojrzeæ na szansê zachowania i przekazywania tradycji odpustowej, która oprócz wymiaru religijnego ma
w tej spo³ecznoci tak¿e wymiar rodzinny. Jest on wa¿ny szczególnie w czasach
wspó³czesnych, kiedy obserwujemy rozpad wiêzi rodzinnych. W tym kontekcie
wa¿ne s¹ wszelkie okazje, które stwarzaj¹ rodzinom mo¿liwoæ bycia razem
i wspólnego wiêtowania. Na podkrelenie zas³uguje tak¿e fakt poszukiwania
w spo³ecznoci lokalnej nowych form kultu, które maj¹ siê przyczyniæ do lepszego i g³êbszego prze¿ywania i zrozumienia charyzmatu wiêtego patrona.
wiêty Roch by³ i jest zawsze z Mikstatem. Wielu mieszkañców dowiadczy³o
w swoim ¿yciu jego wstawiennictwa. Przez stulecia ten urokliwy koció³ek,
w którym znajduje siê obraz wiêtego Rocha gromadzi³ i nadal gromadzi zarówno liczne rzesze mieszkañców, jak i pielgrzymów z ró¿nych stron. I tak jak ich
przodkowie, z wiar¹ i ufnoci¹ powtarzaj¹:
Wielce kochany w Bogu Rochu wiêty,
Który dla zas³ug jest do nieba wziêty,
Upro nam zdrowie u zagniewanego
Boga naszego40.

40

Dodatek II i III do piewnika Kocielnego z melodyjami, Kraków 1853, s. 1005.
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SUMMARY
The Mikstat Parish is situated in the south of the Province of Wielkopolska, Poland. On the
Cemetery Hill there is a small wooden church dedicated to St Roch, who has been venerated there
for almost three hundred years. The local community are aware of the unusual vitality and form
of this cult. The Saint Roch feast is a truly exceptional event there. St Roch is the protector
of domestic animals who keeps them safe from infectious diseases. The feast celebrations and the
patron saint integrate families and the local community. Many people try to participate in the feast
preparations. As animals are blessed on this occasion, parishioners and visitors from all over Poland
bring their animals and pray to St Roch to protect them. The cult of St Roch in this community also
integrates families, because the celebrations are attended by whole families, including relatives
residing outside the parish. In 2007 St Roch was pronounced patron saint of the town of Mikstat.

Key words:
cult, St Roch, integration of local community, feast, blessing of animals
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