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Wstęp

Dwunasty tom Poznańskich Zeszytów Humanistycznych zawiera 12 artykułów 
oraz 3 recenzje. Ta zbiorowa praca stanowi wspólne dzieło naukowców z Lublina, 
Konina, Poznania, Olsztyna, Słupska i Myszkowa. W tym tomie zaszczycił nasze 
łamy ks. prof. dr hab. Janusz Mariański z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II w Lublinie. W gronie osób publikujących pojawił się ponadto po 
raz pierwszy dr Jarosław Durka oraz doktorant Piotr Jóźwiak. 

Tom otwierają prace sytuujące się w obrębie szeroko pojętej pedagogiki. Piotr 
Gołdyn opierając się na ciekawych źródłach zastanych (zachowana koresponden-
cja), opisuje współpracę Towarzystwa Katolickiej Opieki Dworcowej w Poznaniu 
ze Zgromadzeniem Sióstr Albertynek. Autor artykułu uznaje te działania jako 
szczególnie wyrazisty przykład działań profilaktycznych ograniczających zjawisko 
społecznej marginalizacji. Jacek Biskupski zajmuje się w swym artykule analizą 
publikacji zawartych w katolickim czasopiśmie „Ład Boży”, poświęconych tro-
sce o trzeźwość narodu polskiego. Analizie poddano publikacje z lat 1985-1990, 
a więc tuż przed i po przełomie systemowym w Polsce. Maria Kładzińska-Berkau 
napisała pracę kazuistyczną na temat dogoterapii stosowanej wobec dzieci auty-
stycznych.

Z zakresu politologii jest tekst autorstwa Stanisława Antczaka. Autor posługując 
się szerokim tłem kulturowym szczegółowo opisuje właśnie kulturowe aspekty 
rozgrywających się współcześnie migracji muzułmanów do Europy.

Dział artykułów historycznych tradycyjnie jest stosunkowo dość obszerny. To-
masz Paluszyński obnaża fałszywą, zmitologizowaną czarną legendę Inkwizycji. 
Henryk Lisiak w skondensowanej formie przedstawia rolę Józefa Piłsudskiego 
w walce o granice wschodnie odradzającej się Rzeczypospolitej w latach 1918-
1920. Jarosław Durka przedstawia postać ordynata ołyckiego, księcia Janusza 
Radziwiłła. Koncentruje się jednak przede wszystkim na materialnych podsta-
wach jego funkcjonowania w okresie międzywojennym. Piotr Kurlenda w dwóch 
artykułach prezentuje i omawia dokumenty obrazujące działalność charytatywną 
Kościoła katolickiego w Drugiej Rzeczypospolitej i Krucjaty Eucharystycznej 
w tym okresie.

Z dziedziny prawa proponowane są do lektury dwa artykuły. Pierwszy z nich 
autorstwa Piotra Jóźwiaka porusza prawnokarne metody zapobiegania samobój-
stwom. Z kolei Ewa Szuber – Bednarz koncentruje się w swojej pracy na problemie 
zasiedzenia w rzymskim prawie klasycznym. 

Socjologia reprezentowana jest przez pracę Adama Czabańskiego na temat 
samobójstw osób, które ukończyły 75 rok życia we Wrocławiu (Breslau) w okresie 
II wojny światowej. 
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XII tom PZH wieńczą recenzje książek. Pierwsza z recenzji, autorstwa ks. prof. 
dr hab. Janusza Mariańskiego poświęcona jest książce prof. dr hab. Józefa Baniaka: 
„Między buntem i sprzeciwem a potrzebą akceptacji i zrozumienia. Kryzys tożsa-
mości osobowej a świadomość religijna i moralna młodzieży gimnazjalnej. Studium 
socjologiczne”. Druga z recenzowanych książek, autorstwa Janusza Mariańskiego 
wiąże się tematycznie z tą pierwszą. Mariusz Konieczny analizuje tu pracę pt: 
„Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian spo-
łecznych”. Obydwie recenzowane prace wnoszą ciekawe i fundamentalne treści 
z zakresu socjologii religii i socjologii moralności. Autorem trzeciej recenzji jest 
Piotr Kurlenda, który dokonał prezentacji i oceny książki Wojciecha Skóry „Służba 
konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i działalność”.

Zawarte w niniejszym tomie prace poruszają szczególnie szerokie spektrum 
zagadnień z dziedziny humanistyki. Owa wielowątkowość zawartych tu tematów 
stoi w zgodzie z przyjętą wizją Poznańskich Zeszytów Humanistycznych, które 
mają stanowić bogatą platformę wymiany wiedzy z możliwie wielu dziedzin hu-
manistycznych. Ta specyficzna misja realizowana jest zatem z nadzieją wzbudzenia 
wzajemnego zainteresowania przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, co 
może w przyszłości zaowocować interesującymi inspiracjami i nowatorskimi 
projektami badawczymi.

Adam Czabański
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Piotr Gołdyn
(Konin)

Współpraca Towarzystwa Katolickiej Opieki 
Dworcowej w Poznaniu ze Zgromadzeniem Sióstr 

Albertynek jako przykład działań profilaktycznych 
wobec zjawiska marginalizacji społecznej w świetle 

zachowanej korespondencji

W życiu społecznym zdarzają się zjawiska, którym należy przeciwdziałać 
nie tylko po ich zaistnieniu, ale jeszcze przed ich potencjalnym pojawieniem 
się. Fachowo nazywa się to działaniem prewencyjnym, czy po prostu profilak-
tycznym. Z punktu widzenia ekonomicznego chociażby profilaktyka niesie za 
sobą niższe koszty niż leczenie czy resocjalizacja. Do takich zjawisk należy 
niewątpliwie problem marginalizacji społeczne, wykluczenia, który nie jest 
niczym nowy. Pojawia się ono od niemalże początku istnienia ludzkości, czego 
przykładem jest choćby Kain, który za zabójstwo brata został w pewien sposób 
zepchnięty na margines.

Działalność profilaktyczna powinna być prowadzona na szeroką skalę. I jak 
pokazuje współczesność, ale również przeszłość, jeden człowiek czy jedna 
organizacja, instytucja nie są w stanie same osiągnąć zakładanych przez siebie 
i pożądanych efektów. Są zadania, które przerastają pojedyncze jednostki czy 
organizacje. Przykładem wspólnych działań, których efektem miała być pomoc 
kobietom samotnie podróżującym, a przez to narażonym na różnego rodzaju 
niebezpieczeństwa natury moralnej, miało być sprowadzenie do Poznania sióstr 
albertynek i ich kooperatywna praca społeczna z Towarzystwem Katolickiej Opieki 
Dworcowej. Zakres działań profilaktycznych prowadzonych przez Towarzystwo 
zwiększył się bowiem w momencie wzrastające liczby emigrantów i reemigrantów 
przejeżdżających przez Poznań. 

Już w 1909 roku, a więc jeszcze pod panowaniem pruskim przy Związku Ko-
biet Pracujących w Poznaniu zawiązało się stowarzyszenie pań, które postawiły 
sobie za cel opiekę nad kobietami pracującymi. Opieka ta miała polegać przede 
wszystkim na znajdowaniu dla nich zajęć odpowiednich, przystających kobiecie. 
Zajęć, które nie narażały by ich na utratę czci czy godności. Po dwóch latach 
okazało się, że nad wyraz szczególną opieką należy otoczyć te kobiety, które 
zagrożone są zejściem na drogę nierządu. Efektem tego było powołanie w 1911 
roku, Towarzystwa Katolickiej Opieki Dworcowej w Poznaniu, które pozostawało 
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w ścisłej współpracy z działającym we Fryburgu Szwajcarskim towarzystwem 
ochrony młodych kobiet�.

Praca wśród dużej liczby podróżujących była ponad siły Towarzystwa, stąd 
też w 1919 roku, przewodnicząca – Maria Kobylińska – zwróciła się o pomoc do 
sióstr albertynek z Krakowa. Zgromadzenie Sióstr Albertynek, a ściślej mówiąc 
Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, za datę swojego powstania przyjmuje 
rok 1891. Wtedy to siedem pierwszych sióstr przywdziało habity. Założycielem 
zgromadzenie był brat Albert Chmielowski. Od samego początku siostry zajęły 
się opieką nad bezdomnymi kobietami. W Krakowie czyniły to w schronisku przy 
ul. Skawińskiej. Z mianowania brata Alberta, pierwszą przełożoną została w dniu 
7 kwietnia 1902 roku s. Bernardyna (Maria Jabłońska), która przez trzydzieści 
osiem lat stała na czele zgromadzenia, i które niezwykle zasłużyła się dla jego 
rozwoju, stąd też uważana jest za współzałożycielkę�. W początkowej fazie funk-
cjonowania zgromadzenie zaczęło się rozwijać na obszarze Galicji. Wynikało to 
z faktu okupowania w tym okresie Polski przez zaborców. Dopiero po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości siostry zaczęły zakładać swoje placówki także na in-
nych terenach, między innymi w Wielkopolsce, czego przykładem jest Poznań3.

Wspomniana prośba Marii Kobylińskiej zawierała chęć przyjęcia kilku sióstr 
do pracy w barakach i kuchni przeznaczonych dla robotników z Królestwa Kon-
gresowego i Galicji. W liście z lipca 1919 roku, Maria Kobylińska napisała, że w 
związku z otwarciem granicy niemieckiej, spodziewany jest powrót dużej ilości 
robotników właśnie z tego kraju. Pragnieniem Towarzystwa jest udzielenie tym 
ludziom nie tylko pomocy materialnej ale również opieki moralnej. Równocześnie 
nadmieniała, że zapoznawszy się z pracą albertynek w Galicji, uważa że będą one 
najbardziej odpowiednim zgromadzeniem do współpracy w tym obszarze działal-
ności dobroczynnej. Pierwsze siostry przybyły do Poznania w sierpniu 1919 roku, 
a swoją pracę oficjalnie rozpoczęły 1 września tegoż roku, przy pełnej aprobacie 
arcybiskupa Edmunda Dalbora. Pracę tę zakończyły w 1920 roku4.

Po raz kolejny siostry albertynki wspomogły pracę Towarzystwa Katolickiej 
Opieki Dworcowej w Poznaniu, w roku 1925. Współpraca ta trwała zaledwie kilka 
miesięcy a jej inicjatorką była Kazimira Kłossowa, druga przewodnicząca Towarzy-
stwa. W swoim liście ze stycznia 1925 roku pisała do Przełożonej sióstr albertynek 
następująco: „Powołując się na dawniejszą znajomość i z naszej strony serdeczną 
wdzięczność za pomoc w pracy tow. Katolickiej Opieki Dworcowej w Poznaniu 
w latach 1919 i 20-tym zgłaszamy się ponownie do Czcigodnych Sióstr.

1 Towarzystwo Katolickiej Opieki Dworcowej w Poznaniu, „Przewodnik Miłosierdzia” 1925, nr 
1, s. 21-23.

2 B. Łoziński, Leksykon zakonów w Polsce, Warszawa 2002, s. 136-137.
3 M. Kaczmarzyk, Sto lat Zgromadzenia Sióstr Albertynek, Kraków 1993, s. 20-21.
4 Działalność Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim na terenie Archidiecezji 

Poznańskiej, s. 3, masp u autora.

Piotr Gołdyn
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Bardzo dużo dziewcząt przyjeżdża za pracą do Poznania – wszystkich w „Goś-
cinie” umieścić nie możemy, wzięłyśmy więc znów opróżnione dwa baraki, które 
chcemy urządzić na sypialnie tylko dla kobiet. Prosimy zatem uprzejmie o przysłanie 
dwóch sióstr, któreby nam pomogły w uruchomieniu baraku, nadzoru i opieki nad 
dziewczętami i w ogóle tych czynności, które dawniej spełniały”5.

W odpowiedzi na cytowany list, Zgromadzenie zgodziło się nawiązać współ-
pracę. Postawiło jednakże warunek przyjęcia do Poznania czterech a nie jak prosiło 
Towarzystwo dwóch sióstr. Takie wymogi stawiały opracowane dla zgromadzenia 
ustawy. Warunki materialne, jakie Towarzystwo miało zapewnić to wyżywienie 
i odzienie. Wymagana była również zgoda ordynariusza miejsca6.

Kilka dni później Kazimira Kłosowa pisała ponownie do Przełożonej Zgroma-
dzenia, sugerując, że przyjęcie czterech a nie dwóch sióstr jest dla Towarzystwa 
bardzo niekorzystne. Przejęty barak przewidziany był dla trzydziestu podopiecz-
nych, a pokoje są niewielkie stąd utrzymanie czterech sióstr może być niemożli-
we. Na koniec jednakże wyraża opinię, że skoro zgromadzenie nie będzie mogło 
odstąpić od decyzji, to Towarzystwo przyjmie również cztery zakonnice, gdyż 
sprawa opieki na tymi kobietami jest bardzo pilna7.

Pięć dni później K. Kłosowa skierowała do Przełożonej Sióstr Albertynek 
kolejny list, w którym pisała: „proszę najpokorniej o przysłanie nam sióstr Al-
bertynek jak najprędzej do wykonywania Katolickiej Opieki Dworcowej. Praca 
jest pilną i konieczną, tymczasem kilka pracownic naszych stałych ze schroniska 
zachorowało na grypę i choroba się przewleka, dlatego zmuszone jesteśmy prosić 
Przewielebną Siostrę Przełożoną o przysłanie nam 4 sióstr (czterech) do pomocy 
i to w najrychlejszym czasie”8.

Jeszcze w tym samym miesiącu albertynki przybyły do Poznania, jednakże 
z pewnych względów zrezygnowały ze współpracy z Towarzystwem Katolickiej 
Ochrony Kobiet. Zaważyły na tym fakcie przede wszystkim sprawy związane 
z utrzymaniem sióstr. Potwierdziły się obawy wyrażane przez K. Kłosową, że 
utrzymanie czterech sióstr będzie bardzo uciążliwe9. Współpraca ta w tym okresie 
musiała być rzeczywiście bardzo krótka i prawdopodobnie nie zyskała w oczach 
zgromadzenia szczególnej uwagi skoro w zestawieniu uruchamianych i likwido-
wanych placówek, przy roku 1925 nie ma wzmianki o Poznaniu10.

W ostatnim liście datowanym na 25 sierpnia 1925 roku, Kazimira Kłosowa 
pisała do Matki Przełożonej: pośpieszam podziękować Jej za Siostry, które przez 

5 Archiwum Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Krakowie, bez sygn., List z 24 stycznia 1925 r. 
(dalej: AZSA).

6 Ibidem, List z 7 lutego 1925 r.
7 Ibidem, List z 13 lutego 1925 r.
8 Ibidem, List z 18 lutego 1925 r.
9 Ibidem, List z 17 czerwca 1925 r.
10 M. Kaczmarzyk, Sto lat Zgromadzenia Sióstr Albertynek, Kraków 1993, s. 170.

Współpraca Towarzystwa Katolickiej Opieki Dworcowej w Poznaniu ze Zgromadzeniem...
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kilka miesięcy z całym zaparciem się i poświęceniem pracowały dla dzieła, które 
jej poruczone memu kierownictwu. Serdeczne składając „Bóg zapłać” oświadczyć 
muszę, że z bólem i żalem i tylko zniewolona okolicznościami żegnać się musiałam 
z siostrami. Opiekę Dworcową umieściłyśmy chwilowo w Gościnie, gdzie przy 
dobrej woli, którą wszyscy mamy, mniej więcej 30 dziewcząt nocować możemy. 
Mamy w Bogu nadzieję, że kiedy działa dobroczynne i opieka nad bezdomnymi 
w Poznaniu się szerzej rozwinie, Siostry Albertynki na dobre zechcą ulokować się 
w Poznaniu, a Przewielebna Matka przychyli się znów łaskawie do propozycji 
naszych��.

Życzenie K. Kłossowej dotyczące „ulokowania” sióstr albertynek w pewnej 
mierze się spełniło. Zgromadzenie otworzyło swoją placówkę w Poznaniu, jednak-
że dopiero w roku 1967, kiedy to o Towarzystwie Katolickiej Opieki Dworcowej 
zapomniała już większość poznańskiego społeczeństwa.

Znamienny jest fakt, że Towarzystwo zwróciło się z prośbą o pomoc do tego 
właśnie zgromadzenie. Charyzmat sióstr albertynek był wówczas tylko po części 
tożsamy z zadaniami, które stawiało przez sobą Towarzystwo. Działalność za-
pobiegającą prostytucji i pracą resocjalizacyjną wobec nierządnic zajmowało się 
wówczas w Poznaniu i najbliższej okolicy zgromadzenie sióstr pasterek, które 
powstało niemalże w tym samym czasie. Rok 1892, przyjmuje się jako początek 
pracy Marii Karłowskiej, wśród kobiet ulicy w Poznaniu. Można przypuszczać, 
że ani Towarzystwo nie wiedziało o pracy zgromadzenia, ani zgromadzenie 
o pracy Towarzystwa. W zachowanych materiałach dotyczących obu instytucji 
nie zachowały się żadne wzmianki o współpracy, ani nawet próby nawiązania 
współpracy. Tym bardziej istotne jest sprowadzenie do Poznania sióstr albertynek, 
które aczkolwiek krótko wspomogły pracę Towarzystwa.

�� AZSA, List z 25 sierpnia 1925 r.

Piotr Gołdyn
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Aneksy

Wielebna Matko!
List Wielebnej Matki odebrała na wsi, gdzie bawię chwilowo, a ponieważ 

przed udzieleniem stanowczej odpowiedzi chciałam porozumieć się z zarządem 
Tow. Katolickiej Opieki Dworcowej, pojechałam na dwa dni do Poznania i dzisiaj 
dopiero odpisuję.

Ucieszyła mię obietnica Wielebnej Matki przysłania do nas Sióstr swoich 
i niezmiernie wdzięczna za to jestem; ufam, że będąc wysłannikami Opatrzności dla 
biednych Królewiaków. Proszę, by Siostry zechciały przybyć pod koniec sierpnia, 
aby pierwszego września objąć prace w barace.

Poznań 26.3.20
Aleje Marcinkowskiego 21
Wielebna Matko!
Korzystając z okazji przesyłam Wielebnej Matce podziękowania za dotychcza-

sową działalność Sióstr Jej Zgromadzenia dla naszych biedaków. Siostry swem 
poświęceniem zyskały uznanie nietylko naszego Towarzystwa, ale i najwyższych 
władz miejskich, czego dowodem zamiar oddania pod ich kierownictwo wielkiego 
zakładu dla ludzi bezdomnych, jaki obecnie urządzają. Dotąd w prowizorycznej 
barace Siostry miały niestety dużo niewygody, a ostatecznie skutkiem odebrania 
przez wojsko tej baraki działalność ich chwilowo została zawieszona, ale tylko 
na krótko, gdyż za dwa tygodnie obiecują nam oddanie nowego mieszkania, 
a ponieważ sprawa ta zależna od energicznego naszego Prezydenta policji, ufam 
że terminu tego nie przekroczą. W nowej barace Siostry mieć będą dla siebie 
osobne mieszkanie, będą zupełnie u siebie i starać się będziemy wedle możności, 
by im na niczem nie zbywało.

Gdyby dotychczasowe warunki nasze nie odpowiadały Wielebnej Matce, proszę 
o szczere powiadomienie, a zrobimy co będzie podobna – Sądzę jednak, że wobec 
trudności aprowizacyjnych Siostrom dogodną jest tylko opieka Komitetu –. Wę-
drówka ludzi, przybywających do Poznania nie ustaje, zwiększa się nawet, wobec 
tego opieka na tymi ludźmi zamieni się prawdopodobnie na stałą – ale zarząd 
naszego Towarzystwa nie podejmie się opieki bez współpracy Sióstr, które umiały 
zapobiec zgorszeniu i moralnie wpływać na tych biednych ludzi. Na pewno zatem 
i koniecznie liczę na powrót Sióstr […] donoszę, że wszystko już urządzone i pro-
szę usilnie Wielebną Matkę, by nie narażała na zagładę dzieła tak pożytecznego 
dla tych najnieszczęśliwszych. Ufając na pewno, że prośba nasza uwzględnioną 
zostanie, łącze dla Wielebnej Matki wyrazy prawdziwego poważania.

M. Kobylińska.

Współpraca Towarzystwa Katolickiej Opieki Dworcowej w Poznaniu ze Zgromadzeniem...
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Poznań 17.12.21
Przewielebna Matko!
Wobec zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przesyłam na ręce Wielebnej 

Matki najlepsze życzenia dla wszystkich Drogich Sióstr, które z bezgranicznem 
poświęceniem pracowały w barakach Opieki Dw[orcowej].

Przykro mi było bardzo, że latem, gdy władze nasze wysłały uchodźców, a baraki 
oddały Francuzom, nie byłam w Poznaniu i nie mogłam Drogich Sióstr pożegnać. 
Dzisiaj zatem dziękuję wszystkim Siostrom za ich pracę niestrudzoną, pełna ducha 
prawdziwej miłości bliźniego. Zarząd Towarzystwa niezmiernie jest wdzięczny 
Przewielebnej Matce, że nam łaskawie użyczyła Sióstr swego Zgromadzenia do 
tej ciężkiej pracy dla najnieszczęśliwych. Jako słaby dowód naszej wdzięczności 
i uznania pozwalam sobie przesłać w załączeniu dwadzieścia tysięcy mrk na 
gwiazdkę dla Sióstr Drogich. Gdyby nam Pan Bóg Pozwolił rozpocząć znów kiedy 
jakie nowe dzieło miłosierne, zwrócę się wówczas do Wielebnej Matki z prośba o 
przysłanie nam Sióstr swoich, a naznaczona doświadczeniem, już naprzód zapewnie 
Im dogodniejsze warunki mieszkaniowe, już naprzód zapewnie Im dogodniejsze 
warunki mieszkaniowe, czego w barakach niestety przeprowadzić nie mogłam. Raz 
jeszcze ponawiając wyrazy najszczerszej wdzięczności, łączę dla Przewielebnej 
Matki i dla Sióstr, które poznałam, zapewnienie prawdziwego poważania,.

Marja Kobylińska.

Poznań 24 stycznia 1925 r.
Wielebna Siostra Przełożona SS. Albertynek w Krakowie
Powołując się na dawniejszą znajomość i z naszej strony serdeczną wdzięczność 

za pomoc w pracy tow. Katolickiej Opieki Dworcowej w Poznaniu w latach 1919 
i 20 tym, zgłaszamy się ponownie do Czcigodnych Sióstr.

Bardzo dużo dziewcząt przyjeżdża za pracą do Poznania – wszystkich w „Goś-
cinie” umieścić nie możemy, wzięłyśmy więc znów opróżnione dwa baraki, które 
chcemy urządzić na sypialnie tylko dla kobiet. Porosimy zatem uprzejmie o przy-
słanie dwóch sióstr, które by nam pomogły w urządzeniu baraku, nadzoru i opieki 
nad dziewczętami i w ogóle tych czynności, które dawniej spełniały.

Prosimy i łaskawe podanie warunków. Pobyt Sióstr będzie podług potrzeby.
Z prawdziwym szacunkiem

K. Kłossowa

† Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
Wielmożna Pani!
W odpowiedzi na szacowne pismo Wielmożnej Pani donoszę uprzejmie że naj-

chętniej dostosowałybyśmy się do życzenia Szanownego Towarzystwa podejmując 
się pracy w Barakach, gdyby nie robiło różnicy Towarzystwu zamiast dwóch cztery 
siostry. 

Piotr Gołdyn
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Poznań, d. 13.II.1925 r.
Przewielebna Siostra Przełożona Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Krako-

wie
Na list z d. 7. b.m. odpowiadam uprzejmie, ponawiając raz jeszcze prośbę o 

przysłanie Sióstr Albertynek do pomocy Kat. Opieki Dworcowej. Towarzystwo 
nasze urządza w baraku przy ul. Bukowskiej schronisko dla przyjezdnych kobiet i 
dziewcząt, a więc tylko schronisko przejściowe i to na ograniczoną liczbę 30 łóżek. 
Ponieważ ubikacje z trudem wielkim wykonane są szczupłe, dlatego trudno by nam 
było umieścić 4 siostry. Praca jednakże opieki na dziewczętami bardzo jest pilną, bo 
nieraz około 20 dziewcząt nocuje na dworcu nie mając przytułku. Może by Przew. 
Siostra Przełożona ze względu na wzniosły nasz cel zechciała zrobić tym razem 
wyjątek i tylko 2 siostry nam przysłać, dopóki praca i działalność nasza szerzej 
się nie rozniesie, dlatego pracy tej nie będzie za wiele ani za trudna. Ks. Kardynał 
wyjechał […], więc pozwolenie piśmienne przysłałabym później, tymczasem daję 
ustne zezwolenie ks. Biskup Łukowski, z którym rozmawiałam o naszej sprawie i 
który się bardzo życzliwie do naszej sprawy przyłącza. Prosimy gorąco o rychłą 
odpowiedź i pomoc w ratowaniu dusz dla P. Boga.

Łączę wyrazy głębokiego poważania.
Kazimira Kłossowa

Przewodnicząca Kat. Opieki Dworcowej
Wały Leszczyńskiego – Starówka

W ostatecznym razie, gdyby wyjątek był niemożliwy musiałybyśmy przyjąć i 
prosić o 4 siostry Albertynki.

Poznań, d. 18.II.1925
Wały Leszczyńskiego – Starówka Poznańska
Przewielebna Siostra Przełożona Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Krako-

wie
W uzupełnieniu listu mego z d. 8 b.m. proszę najpokorniej o przysłanie nam 

sióstr Albertynek jak najprędzej, do wykonywania funkcji Katolickiej Opieki 
Dworcowej. Praca jest pilną i konieczną, tymczasem kilka pracownic naszych 
stałych ze Schroniska zachorowało na grypę i choroba się przewleka; dlatego zmu-
szone jesteśmy prosić Przewielebną Siostrę Przełożoną o przysłanie nam 4 sióstr 
(czterech) do pomocy i to w jak najrychlejszym terminie. Piśmienne pozwolenie 
Ks. Kardynała wkrótce nadeślę. – 30 łóżek stoi gotowych i czeka na urządzenie 
wewnętrzne baraku, podczas gdy dziewczęta zmuszone są nocować częściowo na 
dworcu. Dlatego mam nadzieję, że Przewielebna Siostra Przełożona jak najrychlej 
prośby nasze wysłucha. Łączę wyrazy głębokiej czci i szacunku.

K. Kłossowa
Przewodnicząca Kat. Op.

Współpraca Towarzystwa Katolickiej Opieki Dworcowej w Poznaniu ze Zgromadzeniem...
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Poznań, dnia 17 czerwca 1925
Przewielebna Matko!
Towarzystwo Kat. Opieki Dworcowej w Poznaniu korzysta już cztery miesiące 

z pracy SS. Albertynek, nie dając za nią dotąd żadnego stałego wynagrodzenie, 
po prostu dlatego że zapytania moje o warunki przesłane Przewielebnej Matce za 
pośrednictwem Siostry Benewenty, pozostało bez odpowiedzi. Ponieważ czuje się 
jednakże niespokojną w sumieniu, dopóki kwestii pieniężnej z Matką Przełożoną 
nie załatwię, dlatego udaję się sama do niej wprost z usilną i stanowczą prośbą o 
potwierdzenie mi pisemnie pretensji swej co do.wynagrodzenia sióstr, które bardzo 
pokochałam, i z któremi dobrze się rozumiemy. Jak Przewielebna Matka wie zapew-
ne od Siostrzyczki Przełożonej, praca obecna nie jest bardzo szeroka, lecz mam w 
Bogu nadzieję, że w miarę zainteresowania się społeczeństwa, rozwinie się ona i 
uzupełni. Wyrażając Przewielebnej Matce wyrazy czci i poważania pozostaję

z szacunkiem
K. Kłossowa

Przewodnicząca Tow. Kat. Op. Dworc. w Poznaniu.

Poznań, dnia 25 sierpnia 1925 
Przewielebna Matko Przełożona!
Przepraszam, że z powodu bardzo licznych zajęć dzisiaj dopiero pospieszam 

podziękować Jej za Siostry, które kilka miesięcy z całem zapoznaniu się i poświę-
ceniu pracowały dla dzieła, które jest poruczone memu kierownictwu. Zatem 
składając „Bóg zapłać” oświadczyć muszę, że z bólem i żalem i tylko zniewolona 
okolicznościami żegnać się musiałam z Siostrami. Opiekę Dworcową umieściłyśmy 
chwilowo Gościnie, gdzie przy dobrej woli, którą wszyscy mamy, mniej więcej 30 
dziewcząt nocować możemy. Mam w Bogu nadzieję, że kiedy dzieła dobroczynne 
i opieka nad bezdomnymi w Poznaniu szerzej się rozwinie, Siostry Albertynki 
na dobre zechcą ulokować się w Poznaniu, a Przewielebna Matka przychyli się 
znów łaskawie do propozycji naszych. Załączam wyrazy prawdziwego szacunku i 
wdzięczności dla Przewielebnej Matki, znajomym moim Siostrzyczkom pozwalam 
sobie przesłać serdeczne pozdrowienia.

K. Kłossowa
Przewodnicząca Tow. Kat. Op. Dw. w Poznaniu

Poznań, Wały Wazów 15
7.IX.27 r.
Wielebna Siostro,
Przed 10 laty, gdy byłam w zakładzie Hrb. Zamojskiej, chodziłam nieraz do 

Sióstr, nawet miałam to szczęście, że widziałam Brata Alberta. Przychodzę dzisiaj 

Piotr Gołdyn
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z następująca sprawą. Tow. Przystań składające się z osób mających każda swoje 
obowiązki pragnie nabyć dom z ziemią, aby tam biedne upadłe dziewczęta znalazły 
prace i miejsce bezpieczne. Na to by miały tę opiekę, potrzeba osób poświęceniem, 
któreby z miłością nad niemi czuwały. Przyszło mi na myśl, że właśnie myślą Brata 
Alberta było przyjście z pomocą największym biedom. Wielebna siostro proszę do 
kogo mam się udać z prośbą by 2 lub 3 siostrzyczki mogły przyjechać jak dom ten 
kupimy? Będzie to praca bardzo ważna.

Proszę o wiadomość bardzo prędką i proszę przyjąć wyrazy uszanowania
Z. Zakrzewska

Abstract

This article describes the cooperation between the Association of Catholic Sta-
tion Care in Poznań with the Albertines Sisterhood. It is an important wxample of 
the preventive actions in the presence of the social marginalization occurrence. 
The article arised on the basis of the preserved correspondence.

Współpraca Towarzystwa Katolickiej Opieki Dworcowej w Poznaniu ze Zgromadzeniem...
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Jacek Biskupski
(Konin)

Troska o trzeźwość narodu polskiego 
w publikacjach „Ładu Bożego” w latach 1985-1990

Inspiracją do napisania tego artykułu jest moje zainteresowanie i badanie proble-
mu w zakresie pomagania osobom uzależnionym przez duchowieństwo i ośrodki ka-
tolickie. Kościół w swojej historii podejmował wiele inicjatyw mających propagować 
trzeźwy tryb życia. Jedną z takich odezw o trzeźwość do narodu były m.in. publikacje 
zawarte w piśmie dla rodzin katolickich „ Ład Boży” w latach 1985-1990.

Historia tego czasopisma sięga roku 1945. Założycielem i pierwszym redak-
torem „Ładu Bożego” został ks. Stefan Wyszyński, kapłan diecezji włocławskiej, 
późniejszy Prymas Polski. Ks. Stefan Wyszyński był także pomysłodawcą tytułu 
pisma. „Ład Boży”. Kontynuował tradycję przedwojennego tygodnika diecezji 
włocławskiej pt. „Tygodnik Polski”�.

Starania o pozwolenie na wydanie „Ładu Bożego” ks. Stefan Wyszyński rozpo-
czął w maju 1945 roku. 7 lipca tegoż roku uzyskano przychylną decyzję Minister-
stwa Bezpieczeństwa Publicznego. Pismo miało ukazywać się jako tygodnik (w 
każdą sobotę) dla rodzin katolickich w objętości 8 stron formatu A-4, w nakładzie 
25 tys. Egzemplarzy (karta ewidencyjna pisma z 1948 r. podaje 21 tys.). Pierwszy 
numer ukazał się 2 IX 1946 r. W marcu 1946 r. uzyskano dodatkowe zezwolenie 
na wydanie „Ładu Bożego” w dwóch edycjach: dla diec.włocławskiej i dla diec. 
płockiej, czego nie zrealizowano. Od roku 1947 w ramach „Ładu Bożego” uka-
zywał się dodatek dla dzieci pt. „Promyk Boży” �.

„Ład Boży” od samego początku przybrał charakter pisma popularnonaukowego 
przeznaczonego głównie dla wiernych świeckich. Program pisma określano m.in. 
w apelu do duchowieństwa diecezji włocławskiej, z dn. 24. VII 1945 r., podpisanym 
przez ówczesnego wikariusza generalnej diecezji, ks. Antoniego Borowskiego: 
Tygodnik ten (…) będzie miał na celu propagowanie myśli katolickiej w życiu 
rodzinnym i społecznym, będzie szerzył zasady Królestwa Chrystusowego, nie za-
pominając o sprawach aktualnych z życia naszego narodu i innych, wprowadzając 
jednocześnie dział spraw praktycznych z życia codziennego i dział poświęcony 
naszej dziatwie i młodzież3.

1 www.niedziela.pl (22.07.2009, 17.05)
�. 8 + 29+3=40, Ład Boży Nr 18 (441), Włocławek ,1985 r., s. 4
3 Ibidem.
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Pismo było kolportowane na całą Polskę przez osiem lat. Z nastaniem lat 
pięćdziesiątych rozpowszechnianie „Ładu Bożego” stopniowo się zmniejszało. 
Trudności ze zdobyciem papieru oraz uciążliwa cenzura doprowadziły w roku 
1953 do zaprzestania wydawania pisma, które podzieliło losy pism katolickich, 
zwalczanych przez nie przebierającą w środkach władzę ludową. 

Po 30 latach „Ład Boży” ponownie został wznowiony. Stało się to za przyczyną 
Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który niedługo przed swoją 
śmiercią osobiście wsparł inicjatywę biskupa włocławskiego Jana Zaręby odnośnie 
do wznowienia wydawania pisma. Formalna zgodę na wznowienie pisma uzyskano 
w niecały miesiąc przed ogłoszeniem stanu wojennego w 1981 roku 4..

Pierwszy po przerwie numer „Ładu Bożego” ukazał się 30 V 1982 r., jako sym-
boliczny hołd dla Założyciela w pierwszą rocznicę śmierci Prymasa Tysiąclecia. 
Od tego czasu do końca 1997 r., jako dwutygodnik o zasięgu diecezjalnym, „Ład 
Boży” ukazał się 407 razy. Od stycznia 1998 r. pismo ukazuje się jako tygodnik. 
Jest edycją włocławską Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, wychodzącego 
w Częstochowie 5.

Swoją troskę o trzeźwość narodu polskiego w publikacjach „Ładu Bożego” 
przejawiali przede wszystkim biskupi włocławscy tj. Jan Zaręba i Henryk Mu-
szyński.

Biskup Jan Zaręba w roku 1986 na łamach pisma6 poinformował wiernych 
o utworzeniu Ruchu Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego. Biskup podaje: 
(…) zadaniem Ruchu Trzeźwości jest wychowywanie wszystkich do trzeźwo-
ści oraz ratowanie tych, którzy popadli w niewolę nałogu pijaństwa. Ruch ten 
w założeniach Episkopatu Polski nie jest przeznaczony tylko dla niektórych ludzi, 
ale dla wszystkich7. 

Autor dzieli Ruch na trzy kręgi. W pierwszym kręgu występują sympatycy.
Ruchu, którzy uważają się za ludzi wierzących, nie podpisują deklaracji ani też 
pisemnego zobowiązania, nie rezygnują całkowicie z używania różnego rodzaju 
alkoholu, ale zobowiązują się według własnego sumienia do zachowania trzeź-
wości. Drugi krąg stanowią przyjaciele., którzy podejmują czasową lub całkowita 
abstynencje od alkoholu. W trzecim kręgu zawarci są animatorzy i moderatorzy.
czyli ludzie, którzy pragną w sposób świadomy propagować wśród innych życie 
w trzeźwości. 

Jak podaje biskup Zaręba przynależność do jednego z powyższych trzech krę-
gów jest nakazem chwili i poważnym zobowiązaniem moralnym w Polsce. 

Autor wzywa kapłanów do rozwijania Ruchu Trzeźwości w imię ratowania 
człowieka, rodziny i Narodu.

4 www.niedziela.pl (22.07.2009, 17.15)
5 Ibidem.
6 Zaręba, J. Do pracy o trzeźwość narodu [w:] Ład Boży nr. 4, 1986, s. 1.
7 Ibidem. 
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Kolejną troskę o trzeźwość narodu Biskupa Włocławskiego Jana Zaręby czytel-
nicy „Ładu Bożego” mogą przeczytać w artykule pt. ”Apel Biskupa Włocławskiego 
o trzeźwość”8. W artykule tym autorzy pisma informują czytelników o specjalnym 
liście pasterskim jaki wystosował na miesiąc sierpień Biskup Włocławski. Autorzy 
podają, że wśród różnych motywów skłaniających do trzeźwości Biskup mocno 
podkreśla zagrożenia, jakie alkohol wnosi w sfery życia religijno-moralnego i spo-
łecznego. Redaktorzy dwutygodnika cytują fragment listu, Biskupa, który również 
pragnę przytoczyć: Alkoholizm prowadzi do zubożenia kraju. Straty przewyższają 
zyski osiągnięte ze sprzedaży alkoholu. Jego konsekwencje – to absencja w pracy, 
poważne zaniedbania w jej wykonywaniu. Niesie również duże zagrożenie dla 
samostanowienia narodu, gdyż ludźmi, którzy popadli w nałóg alkoholizmu, łatwo 
jest manipulować i do różnych ich rzeczy użyć. Pozbawieni są większych ideałów 
duchowych i niezdolni do poświęcenia i ofiar9. 

Troskę o trzeźwość narodu Biskup Zaręba wyraża także w wezwaniu pasterskim 
na okres Wielkiego Postu. Biskup na łamach Ładu Bożego kieruję swoje słowa do 
czytelników pisma, przypominając, że Wielki Post sprzyja modlitwom o trzeźwość: 
(…) Pierwszy tydzień Wielkiego Postu poświęcony jest szczególnym modlitwom 
i aktom pokutnym, aby uprosić trzeźwość naszego Narodu i wynagrodzić Bogu 
za grzechy pijaństwa. Zdajemy sobie doskonale sprawę, jak wielkie zagrożenie 
biologiczne i moralne dla całego społeczeństwa, a zwłaszcza dla młodzieży, niesie 
ze sobą nadużywanie alkoholu, czyli pijaństwo (…)10

W powyższym wezwaniu Biskup Zaręba żywi nadzieję, że w każdej parafii 
znajdą się gorliwi krzewiciele i.apostołowie trzeźwości, którzy swoim przykładem 
będą wprowadzać w swoich parafiach chrześcijański obyczaj trzeźwości��.

Swoją duszpasterską troskę o trzeźwość narodu kontynuuje kolejny Biskup 
Włocławski Henryk Muszyński. W sierpniu 1988 r. słowo Biskupa kierowane jest 
do wszystkich wiernych: Wespół z innymi biskupami Kościoła katolickiego w naszej 
Ojczyźnie, zwracam się do Was wszystkich, Umiłowani Diecezjanie: Kapłani i Świec-
cy, zarówno starsi jak i młodsi, z gorącym apelem o włączenie się całym sercem w 
akcje zbiorowego otrzeźwienia narodu. (…) Świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą 
alkoholizm, pragniemy wyrzec się w sierpniu jakichkolwiek napojów.alkoholowych, 
by ten miesiąc stał się szczególnym miesiącem otrzeźwienia Narodu��.

Jak możemy zauważyć szczególna troska o trzeźwość narodu związana jest z 
miesiącem sierpniem. W tym miesiącu w roku 1990 ponownie biskup włocławski 

8 Apel biskupa włocławskiego o trzeźwość [w:] Ład Boży nr 17, 1985 r.
9 Ibidem, s. 7.
10 Zaręba, J. Wezwanie pasterskie na tydzień modłów o trzeźwość narodu [w:] Ład Boży nr 4, 

Włocławek 1985, s. 3.
�� Zob. Ibidem.
�� Muszyński, H. Słowo Biskupa Włocławskiego na sierpień – miesiąc trzeźwości [w:] Ład Boży 

nr 17, Włocławek 1988, s. 1.
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Henryk Muszyński wzywa wiernych do przeżywania „miesiąca trzeźwości”. Jak 
zauważa biskup w diecezji włocławskiej następuje znaczna poprawa w „dziedzinie 
trzeźwości”13. Muszyński tak to opisuje: (…) Coraz więcej rodzin zobowiązuje 
się urządzić przyjęcia z okazji I Komunii św. bez alkoholu. Młodzież przyjmująca 
sakrament bierzmowania składa w ramach >>daru ołtarza<< zobowiązanie do 
abstynencji od alkoholu i palenia tytoniu do 18 lub nawet 21 roku życia, a od 
narkotyków na zawsze. Młodzi chłopcy i dziewczęta z Ruchu „Światło – Życie”, 
w ramach „Krucjaty wyzwolenia człowieka”, podejmują rezygnację z picia alko-
holu niekiedy na całe Zycie. To oni są wielka radością Kościoła. Nie brak również 
młodych para małżeńskich, które urządzają przyjęcia weselne bez alkoholu.

Troskę o trzeźwość narodu na łamach „Ładu Bożego” przejawiali nie tylko 
biskupi włocławscy, ale także inni duszpasterze. W czerwcowym wydaniu „Ładu 
Bożego” w roku 1988 ks. Karol Napiórkowski scharakteryzował przebieg sym-
pozjum naukowego, które odbyło się 11 i 12 kwietnia 1988 r. Sympozjum zostało 
przedstawione pod tytułem „Alkoholizm w Polsce – problemem społecznym” Jak 
podaje autor sympozjum naukowe zorganizował Akademicki Ruch Trzeźwości 
im. Św. Maksymiliana Kolbego na KUL. Udział w nim wzięli kapłani, alumni 
seminariów duchowych, studenci z KUL-u, świeccy działacze antyalkoholowi 
oraz alkoholicy, którzy wydobyli się z uzależnienia dzięki ruchowi Anonimowych 
Alkoholików14..

„Świadomość godności chrztu – mocą w trzeźwości” pod takim hasłem apeluje 
o trzeźwość ks. Henryk Korża w „Ładzie Bożym”, w 1990 r.15. Korża twierdzi, że 
„właśnie chrzest daje nam życie Boże, czyni z nas dzieci Boże. (…) dla kościelnej 
działalności trzeźwościowej wynikają stąd poważne zadania , związane z obroną 
czci i godności oraz rolą chrztu w życiu chrześcijanina. Bowiem najwyższe warto-
ści jakże często są szargane obyczajowym alkoholizmem. Dlatego dołożyć należy 
wszelkich starań, aby w rodzinach katolickich nie łączono z chrzcinami chrzcinami 
imieninami konsumpcji alkoholu – wręcz przeciwnie, uroczystości te powinny być 
motywem do rozwijania życia sakramentalnego”. Henryk Korża u podnóża trzeź-
wości stawia samego Chrystusa, który „mocą zbawczego krzyża i odkupienia daje 
nam gwarancję zwycięstwa nad złem alkoholowym i radość z dobra abstynencji 
i trzeźwości”16.

O trzeźwość dla narodu proszą także autorzy „Ładu Bożego” w roku 1986. 
Redaktorzy powołują się na historię Polski w której to naród Polski potrafił oprzeć 
się szerzącemu pijaństwu: (…) W Królestwie Kongresowym przed 1846 r., na wsi 

13 Muszyński, H. Słowo Biskupa Włocławskiego na sierpień – miesiąc trzeźwości [w:] Ład Boży 
nr 16, Włocławek 1990, s. 2.

14 Napiórkowski, K. Alkoholizm w Polsce – problem społeczny. [w:] Ład Boży nr 13, Włocławek 
1988, s. 8.

15 Korża, H. O trzeźwość narodu. [w:] Ład Boży nr 4, Włocławek 1990, s.1.
16 Korża, H. O trzeźwość narodu [w:] Ład Boży nr 4, Włocławek, 1990, s. 2.
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przypadało około 20 l. stuprocentowego alkoholu na 1 mieszkańca (…) Lecz właśnie 
wtedy naród się obudził. Wszystkie świadome niebezpieczeństwa warstwy społeczne 
pod przewodnictwem Kościoła katolickiego podjęły zsynchronizowaną akcję na 
rzecz trzeźwości. Jej w przeważającej mierze zawdzięczamy, że w 1913 r., spożycie 
alkoholu spadło do zaledwie 1.1 stuprocentowego alkoholu na jednego mieszkań-
ca zaboru rosyjskiego; jej zawdzięczamy, że naród polski zdolny był wówczas do 
solidarnej walki o swą niepodległość, niepodległość gdy ją odzyskał – mimo ruiny 
gospodarczej, powszechnego niedożywienia i różnic dzielnicowych – był w stanie 
podjąć olbrzymi wysiłek odbudowy i scalenia niepodległego państwa17.

W dalszej części czasopisma autorzy przypominają odezwę do narodu jaki 
wystosowała Warszawska Kuria Metropolii: (…) Sierpniowy akt sprzeciwu będzie 
polegał na niepiciu, niepodawaniu i niekupowaniu wódki, a także na jej niewy-
twarzaniu oraz na bezwzględnym zachowaniu trzeźwości przy piciu wina i piwa. 
Niechaj w sierpniu ci, co piją – pić przestaną, a ci, co nie piją, niech odważnie 
dają świadectwo swojej postawie, uczestnicząc w ślubowaniach trzeźwości (…).

Ze szczególną nadzieją na zrozumienie zwracamy się do polskich rolników. 
Sierpień to czas żniw. Niech nikt nie żąda wódki jako dodatku do zapłaty, niech 
nikt jej nie ofiarowuje ani nie przyjmuje (…) Pomyślmy jakim grzechem wobec 
Chrystusa Eucharystycznego jest przetwarzanie ziaren zboża i innego pożywienia 
na alkohol, truciznę duszy i ciała (…) 

(…) Wzywamy Was do otrzeźwienia, a więc do stanowczego przeciwstawienia 
się kłamstwu, którego wyrazem jest również stan upojenia. Odrzucając pijaństwo, 
odrzucamy zakłamany świat, w którym nie ma miejsca dla wartości upostaciowych 
przez Krzyż – znak męki Pańskiej i Krwi za nas przelanej, lecz także znak odku-
pienia, nadziei i zwycięstwa18. 

Jak podaje Salezjanin Stanisław Pyszka, swoją modlitwę czytelnicy „Ładu 
Bożego” powinni skierować w stronę narkomanów19. Autor uważa, że narkomania 
i inne nałogi są zatem nie tylko winą tego konkretnego człowieka, ale i tego kon-
kretnego społeczeństwa, a jeżeli jest ono społeczeństwem katolickim – stanowią 
wezwanie do solidnego rachunku sumienia. (…) Modląc się o skuteczną pomoc 
dla narkomanów – miejmy na uwadze wszystkie te sprawy i każdy ich wymiar: 
rodzinny, społeczny, narodowy i ogólnoludzki. I niech nasza modlitwa będzie 
pierwszym krokiem, ale nie ostatnim, w dziele pomocy człowiekowi w odzyskaniu 
jego godności20.

17. O trzeźwość, z Apelu polskich prawników, 16 XII 1983 [w:] Ład Boży nr 15, Włocławek 1986, 
s. 1.

18. O trzeźwość, z Apelu Warszawskiej Kurii Metropolii, 28 VII 1985 [W:] Ład Boży nr 15, Włoc-
ławek 1986, s.1.

19 Pyszka, St., Aby narkomanii otrzymali skuteczną pomoc. [w:] Ład Boży nr 19, Włocławek 1987, 
s. 2.

20 Ibidem, s. 2.
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Podsumowując, można zauważyć, że obraz troski o trzeźwość w publikacjach 
„Ładu Bożego” w latach 1985-1990 kierowali do czytelników zarówno ówcześni 
biskupi włocławscy jak też inni duszpasterze oraz redaktorzy czasopisma. Na 
swój sposób kierowali do wiernych apele o przestanie picia i prosili wszystkich 
katolików o mocniejszą modlitwę w intencji trzeźwości narodu. 

Słowa te kierowali do społeczeństwa, jak można było stwierdzić, w większości 
przypadków w miesiącu sierpniu, który do dzisiejszego dnia pozostaje miesiącem 
trzeźwości. Przytaczając historię Polski często publikujący w „Ładzie Bożym” 
przypominali czytelnikom walkę narodu w obronie trzeźwości.

Abstract
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Maria Kłodzińska-Berkau
(Poznań)

Póki nie pokocha się zwierzęcia
część duszy pozostaje uśpiona

Anatole France

Dogoterapia w teorii i praktyce w kontekście 
dziecka autystycznego

Historycznie rzecz ujmując jedną z pierwszych osób, które opisały psychotera-
peutyczne wartości leczenia z udziałem zwierząt, a konkretnie psów był psychiatra 
Boris Levinson. Zauważył on iż spotkanie jego psa z młodym pacjentem usprawniło 
komunikację w procesie terapii i przyspieszyło efekty leczenia. Levinson poczynił 
także ciekawe obserwacje dotyczące dzieci cierpiących z powodu autyzmu. Stwier-
dził, że choć miały one problemy z nawiązywaniem relacji z ludźmi, bardzo chętnie 
kontaktowały się ze swoimi psami. Psychiatra sądził, że obcowanie z psem jest 
jednym z istotnych środków służących osiąganiu uczuciowej równowagi, zapewnia 
zaspokojenie ludzkich, instynktownych potrzeb: dotyku, przyjemności i ciepła �.

Po raz pierwszy słowa dogoterapia dog – pies, therapy – terapia użyto w 1996r. 
Nazwa ta stała się synonimem terapii z udziałem psa. Autorem tego terminu jest 
Maria Czerwińska prekursorka ćwiczeń wspomagających rehabilitację osób niepeł-
nosprawnych w których uczestniczy pies. Jest ona założycielką Fundacji Przyjaźni 
Ludzi i Zwierząt „Cze – Ne – Ka”. To właśnie ona upowszechniła stosowanie 
słowa dogoterapia. Zamiennie stosuje się też terminy: terapia z udziałem psa, 
terapia kontaktowa lub kynoterapia. Obecnie w Polsce działa kilkanaście fundacji 
i stowarzyszeń jak również osób prywatnych zajmujących się dogoterapią. Między 
innymi na terenie województwa mazowieckiego działa Fundacja Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Przyjaciel.”.

Fundacja ta proponuje następującą definicję dogoterapii „Jest to terapia kontak-
towa z udziałem psa , wspomagająca rehabilitację, polegająca na wieloprofilowym 
usprawnianiu dzieci i dorosłych.”

Zastosowanie terapii kontaktowej pomaga nawiązać łączność z otoczeniem 
za pomocą bliskiego, dotykowego kontaktu z psem. Jest to bardziej elementarny, 
prymitywny środek emocjonalnej komunikacji niż słowo umożliwia jednak zaspo-

1 B. Pawlik-Popielarska, 2005, Terapia z udziałem psa, Wydawnictwo Medyczne Via Medica, 
Gdańsk 2005, s. 4.
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kojenie najbardziej podstawowych potrzeb takich jak poczucie bezpieczeństwa, 
potrzeba bliskości i miłości�.

Podstawowym założeniem terapii kontaktowej jest możliwość tworzenia 
w czasie sesji terapeutycznej warunków w których pacjent ma zapewnione poczucie 
bezpieczeństwa oraz akceptację własnej osoby. 

Przytoczę również definicję dogoterapii zredagowaną przez zespół fundacji 
„Mały Piesek Zuzi” z Poznania, która wydaje mi się pełniejszą i na użytek tej 
pracy właściwszą.

„Dogoterapia – to metoda wspomagania rehabilitacji i terapii osób niepełno-
sprawnych fizycznie, emocjonalnie, intelektualnie i społecznie, w której wyko-
rzystywane są wyselekcjonowane i specjalistycznie wyszkolone psy. Nad całością 
czuwa zespół terapeutyczny”. 

Dogoterapię obecnie można podzielić na 3 działy:
AAT (Animal Assisted Therapy) – terapia z udziałem zwierząt.
AAA (Animal Assisted Activity) – zabawa z udziałem zwierząt oraz
AAE (Animal Assisted Education) edukacja z udziałem zwierząt z których 

zdecydowany prym wiedzie AAT.
W kontekście tej pracy szerzej zajmę się dogoterapią w sensie AAT- najczęściej 

wykorzystywaną w pracy z dziećmi autystycznymi3.
„AAT to terapia z udziałem zwierząt, działanie terapeutyczne inklinujące 

w kierunku wyznaczonego celu. Zwierzę spełniające określone kryteria stanowi 
integralną cześć procesu leczenia”.

AAT jest planowana, a jej celem jest poprawa fizycznego, społecznego i po-
znawczego funkcjonowania pacjenta 4.

Do dogoterapii możemy wykorzystać każdego psa, który ma odpowiednie 
cechy charakteru.

Pies taki musi być: łagodny, zrównoważony, musi lubić wysiłek fizyczny, 
przebywanie poza domem. Ponadto powinien akceptować wszystkich spotykanych 
ludzi. W żadnej sytuacji nie jest dopuszczalne, aby pies zareagował agresją, nawet 
jeśli zostanie uderzony przez pacjenta, pociągnięty za ogon itp.

W Polsce do dogoterapii wykorzystuje się obecnie najczęściej następujące 
rasy psów:
	golden retrivery 
	labrador retrievery
	syberian husky
	malamuty
	owczarki szkockie collie

2 S. Kotochvil, Zagadnienia grupowej terapii, PWN , Warszawa 1998, s. 244.
3 N. Pieczyńska, D. Jarczyńska-Smurawa, 2008, Materiały szkoleniowe z zakresu dogoterapii, 

Fundacja „Mały Piesek Zuzi”
4 J. Filozof, 2004, s.15.
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	owczarki niemieckie 5.
Bardzo istotne jest że pies jest cierpliwy i tolerancyjny, nie ocenia i nie kry-

tykuje, akceptuje niepełnosprawność dziecka, mobilizuje do działania, wzbudza 
motywację i pozwala przeżywać sukcesy.

Mówiąc o dogoterapii trudno nie wspomnieć o roli jaką odgrywa dotyk, wiąże 
się on ze skórą, która stanowi ważny system sensoryczny organizmu dziecka. 
Przepływ informacji zwrotnych między skórą, mózgiem i innymi układami jest 
ciągły – informacja sensoryczna pochodząca z zewnątrz dociera do mózgu, gdzie 
następuje jej przetwarzanie, segregowanie, interpretowanie. Następnie mózg 
wysyła informację zwrotną do skóry i innych układów, co umożliwia reakcję na 
dany bodziec. Dotyk pobudza odruchowe reakcje wpływające na rozwój innych 
zmysłów6..

Oczywistym jest że ćwiczenia i zadania muszą być dostosowywane do indy-
widualnych potrzeb i możliwości dziecka, uwzględniać należy również samopo-
czucie i dyspozycje w danym dniu. Jedynym przeciwwskazaniem wydaje się być 
uczulenie na sierść psa.

Terapia z udziałem psa spełnia następujące funkcje:
	poznawczą – poprawia funkcjonowanie procesów pamięciowych i skupiania 

uwagi.
	motywacyjną- zapewnia odpowiedni poziom motywacji, jest warunkiem ko-

niecznym do podjęcia jakichkolwiek działań, ukierunkowania, podtrzymania 
i zakończenia zadania.

	emocjonalną – wzmaga wzrost poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie 
w obecności psa, pomaga w radzeniu sobie z trudnymi emocjami takimi jak: 
żal czy smutek. 

	Motoryczną – ruchową , rozwija poczucie równowagi.
	Relaksacyjną- obniża poczucie lęku i samotności, nawiązywana jest interakcja 

z terapeutą przewodnikiem psa i oczywiście z samym psem 7..
Na rezultaty sesji terapeutycznych oprócz samego psa wielki wpływ ma osoba 

i kompetencje terapeuty i przewodnika psa, muszą to być jednostki prospołeczne, 
silne psychicznie, gotowe do długofalowej pracy z drugim człowiekiem.

Nie każdy może zostać terapeutą i sprawdzić się w tej roli, wymagane są od-
powiednie cechy osobowościowe takie jak: 
	aktywność poparta wewnętrznymi zasobami energii, gwarantująca dobrą or-

ganizację działań.
	Orientacja na ludzi, pomimo niepełnosprawności trzeba ich lubić.

5 M. Buszko, Pies Terapeuta, w: Dogoterapia. Terapia kontaktowa z udziałem psów, Przyjaciel 
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Warszawa 2003, s. 15.

6 A. Giczewska, 2005, Fenomen dotyku, Centrum Środa Śląska 2005, s. 15-16.
7  D. Ustjan, 2006, Korzyści z płynące z posiadania zwierząt, w: Czy zwierzęta potrafią leczyć?, 

Przyjaciel Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, 2006, s. 9-34.
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	Entuzjazm i pasja – trzeba być pełnym zapału a nawet przejawiać zachwyt nad 
pozytywnymi zmianami uczestników ćwiczeń.

	Odporność psychiczna – tylko człowiek odporny na stres i cierpliwy może 
podołać wyzwaniom wynikającym z sesji terapeutycznych

	Empatia i decentracja – czyli zdolność do emocjonalnej identyfikacji z drugim 
człowiekiem oraz umiejętność przyjmowania cudzej perspektywy.

	Obiektywizm- bezstronność połączona z postawą tolerancji
	Silna osobowość – dojrzałość emocjonalna, która przejawia się wytrwałością 

w realizacji swoich zamierzeń.
	Piękno wewnętrzne – emanowanie ciepłem i dobrocią przy jednoczesnej 

skłonności do dominacji nad innymi – co daje podopiecznym poczucie bez-
pieczeństwa.

	Otwartość – oznacza szczerość i prostolinijność, budowanie autentycznego 
porozumienia z drugim człowiekiem.

	Zaufanie – człowiek darzony zaufaniem wzmacnia swoją wewnętrzną siłę 
i odwzajemnia się otwartością.

	Skuteczne komunikowanie się – wysyłanie zrozumiałych przekazów w klimacie 
życzliwości oraz umiejętność słuchania

	Umiejętność wyrażania uczuć, która pomaga zrozumieć i nazwać uczucia 
własne pacjenta.

	Akceptacja – siebie oraz akceptacja innych wraz z ich niedoskonałościami.
	Modelowanie zachowania – wzmocnienie pozytywne, które utrwala zachowanie 

to na przykład nagroda w postaci pochwały8.
Zanim przejdę do opisu przebiegu dogoterapii względem pięcioletniego Krzysia 

chorego na autyzm, przytoczę parę szczegółów charakterystycznych dla tej choroby. 
Choć autyzm jest najlepiej poznanym zaburzeniem rozwojowym to rozpozna-

nie go sprawia wiele trudności. Wyniki badań naukowych nad autyzmem nie dają 
odpowiedzi jakie są przyczyny jego występowania. Diagnostycznie rzecz ujmując 
osoby z autyzmem to grupa niejednorodna. Daje się jednak wyodrębnić zabu-
rzone cechy w funkcjonowaniu społecznym w szczególności w komunikowaniu 
a właściwie jego braku (charakterystyczne są wycofanie i niewielka aktywność 
w różnych sferach zainteresowań).

Joanna Kruk Lasocka podaje następującą definicję autyzmu – „jest „to zespół 
poważnych zaburzeń rozwoju dziecka, związany z wrodzonymi dysfunkcjami 
układu nerwowego”.

Naukowcy zgodni są co do uwarunkowań genetycznych autyzmu. Schorzenie 
to pojawia się 4-krotnie częściej u chłopców niż u dziewczynek. Ujawnia się 
u 2-5/10000 urodzeń. Około 70% dzieci z tym zaburzeniem jest niepełnospraw-

8 B. Pawlik-Popielarska, Człowiek w roli terapeuty w: Terapia z udziałem psa Wydawnictwo 
Medyczne Via Medica, Gdańsk 2005, s 30-38.
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nych intelektualnie. Obserwuje się przeciążenie ośrodkowego układu nerwowego 
w szczególności niezdolność do zintegrowanego postrzegania za pośrednictwem 
więcej niż jednego zmysłu. Szczególnie widoczna jest niezdolność do myślenia 
abstrakcyjnego. 

Zaburzone interakcje społeczne daje się zauważyć zwłaszcza podczas zacho-
wań niewerbalnych (unikanie kontaktu wzrokowego, wyrazista mimika twarzy, 
grymasy, wyostrzona gestykulacja, zamknięta postawa ciała). Widoczny jest brak 
rozwoju relacji z grupą rówieśniczą jak również nie odnotowuje się spontanicz-
ności i widocznej emocjonalności w postaci odwzajemnianej przyjaźni czy miło-
ści. Komunikacja werbalna jest opóźniona, czasami zauważa się całkowity brak 
języka mówionego. Nie daje się zauważyć spontanicznych zabaw polegających 
na naśladownictwie osób dorosłych. Charakterystyczne są manieryzmy ruchowe 
i uporczywe zainteresowanie fragmentami konkretnych przedmiotów 9.

Studium przypadku

Krzy sztof wiek 5 lat.
W roku szkolnym 2008/2009 uczestniczył w zajęciach dogoterapeutycznych 

raz w tygodniu w okresie od października do czerwca.
Zajęcia prowadzone były przez wolontariuszy Fundacji „Mały Piesek Zuzi”.
Po 2-miesięcznej przerwie wakacyjnej zajęcia zostaną wznowione.
Fundacja Mały piesek Zuzi funkcjonuje na zasadzie non – profit. Główne obsza-

ry jej działalności to wspomaganie rehabilitacji i terapii poprzez prowadzenie zajęć 
dogoterapeutycznych oraz szerzenie wiedzy kynologicznej w ramach programu 
„Bezpieczny – Pies – Przyjaciel”.

Organizacja skupia wolontariuszy posiadających odpowiednie wykształcenie 
kierunkowe (z dziedzin takich jak: pedagogika, psychologia, fizjoterapia i po-
krewnych) oraz staż pracy.

Zajęcia w ramach działalności Fundacji prowadzone są we własnym ośrodku 
wspomagania rehabilitacji i terapii, przy ul. Jarochowskiego 44 w Poznaniu, jak 
również na terenie różnych placówek oświatowych Poznania, w tym w przed-
szkolach integracyjnych.

Przed przystąpieniem do prowadzenia jakichkolwiek działań terapeutycznych, 
należy sobie uzmysłowić ograniczenia edukacyjne dzieci autystycznych i dokonać 
ogólnej oceny umiejętności dziecka. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że 
możliwości edukacyjne dzieci autystycznych są ograniczone. Autyzm jest zabu-
rzeniem rozwojowym charakteryzującym się dużą dysharmonią. W niektórych 

9 M. Blok, Autyzm w : Materiały szkoleniowe z zakresu dogoterapii, Fundacja Mały piesek Zuzi, 
2008.
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sferach funkcjonowania, dzieci te będą osiągały bardzo wysokie wyniki, w innych 
średnie, a w jeszcze innych niskie. Konieczne jest uwzględnienie w procesie tera-
peutycznym, wieku rozwojowego dziecka autystycznego – jeśli dziecko ma 5 lat, 
ale umiejętności funkcjonalne 2-latka to jego możliwości uczenia są na poziomie 
2-latka i na tym poziomie należy dopasowywać tempo i zakres uczenia.

Dziecko autystyczne ma potencjalne możliwości uczenia się w tempie nor-
malnie rozwijającego się dziecka, pod warunkiem, że wiemy jak je odpowiednio 
stymulować10.

Koniecznym warunkiem jest również wywiad z rodzicami uwzględniający 
dane dotyczące dziecka i rodziny; informacje o dziecku (występujące zaburzenia 
w poszczególnych sferach, dieta, samoobsługa, zabawa, dotychczasowy przebieg 
leczenia, opis zachowań dziecka), wyobrażenia rodziców o współpracy z placówką 
oświatowo – terapeutyczna��..

Pamiętać należy że zmiany w funkcjonowaniu poznawczym osoby autystycznej 
są możliwe.

Znacznie gorzej rokują postępy w funkcjonowaniu społecznym��..
Po zapoznaniu się z diagnozą wystosowaną przez poradnię psychologiczno-peda-

gogiczną, w której stwierdzono autyzm dziecięcy i orzeczeniu niepełnosprawności 
pięcioletniego chłopca, wolontariusze Fundacji „Mały Piesek Zuzi” w październiku 
2008 roku przystąpili do prowadzenia zajęć dogoterapeutycznych. 

Terapeuci postawili sobie następujące cele:
	Przełamywanie wycofania chłopca w interakcjach społecznych
	Wzmacnianie poczucia pewności siebie
	Wzbudzenie chęci współpracy z terapeutą i z psem.
	Przełamywanie lęku wobec psów
	Ćwiczenie umiejętności naprzemiennego przechodzenia w stan aktywności 

i w stan odpoczynku
	Kształtowanie umiejętności odpoczynku i relaksacji, w obecności psa
	Doskonalenie umiejętności liczenia
	Rozwijanie zdolności rozróżniania kolorów
	Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania własnych części ciała, 

części ciała terapeuty i psa
	Usprawnianie mowy biernej, czynnej i spontanicznej
	Zwiększanie zasobu słownictwa

Na pierwszych zajęciach dokonano przedstawienia Krzysiowi jego terapeuty, 
którym został Dariusz Madej, wolontariusz Fundacji „Mały Piesek Zuzi”, odby-
wający staż pracy dogoterapeutycznej. Przewodnikiem psa została Sylwia Czer-

10 K. Pennock, Ratowanie dzieci z uszkodzeniem mózgu, Toruń 1994, s. 154.
�� K. Patyk, Dziecko autystyczne, Metody i formy pracy w szkole, s. 48.
�� E. Pisula, Autyzm u dzieci: diagnoza klasyfikacyjna, etiologia, Warszawa 2000, s. 46.
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wińska, studentka trzeciego roku pedagogiki specjalnej, aspirująca na stanowisko 
instruktora dogoterapii. Pies wykorzystany w tym przypadku to Golden Retriever 
o imieniu Tymek .

Początkowo zaobserwowano u chłopca duży dystans, jak również skrajną 
niechęć do nowej, trudnej sytuacji w jakiej się znalazł (nieznana wcześniej osoba 
terapeuty, lęk przed psem).

Chłopiec 30-minutową sesję terapeutyczną przesiedział w kącie sali lub w basenie 
z piłkami, który stanowi wyposażenie sali rehabilitacyjnej w tymże przedszkolu.

Chłopiec utrzymywał słaby kontakt wzrokowy, można było odczuć jego zde-
nerwowanie i nieufność względem terapeuty.

Krzysztof starał się nie zauważać psa, który stanowił dla niego źródło stresu. 
Gdy Tymek zbliżał się do niego, chłopiec reagował lękiem w postaci zachowań 
stereotypowych, charakterystycznych dla autyzmu takich jak: piszczenie, płacz, 
zamknięta postawa ciała. Często występowało spinanie się, usztywnianie całego 
ciała w taki sposób, że nie można było podjąć z nim żadnej aktywności.

Dały się również zauważyć manieryzmy ruchowe, takie jak rzucanie się na 
podłogę. Wystąpiło usztywnienie dużego palca u stopy – oznaczające stan wyso-
kiego napięcia emocjonalnego i braku poczucia bezpieczeństwa. Zaobserwowano 
pewien rodzaj agresji, w postaci uderzania terapeuty i psa. 

Na kolejnych zajęciach terapeuta próbował skupić uwagę dziecka na rysun-
kach z wizerunkiem psa, dmuchał z nim bańki mydlane i przypinał żabki do 
części garderoby. Czynności te po jakimś czasie zostały zaakceptowane przez 
podopiecznego.

Sukcesywnie w toku kolejnych zajęć zauważono większą ochotę dziecka do 
kontaktu z psem.

Początkowe zahamowanie zaczęło przeradzać się w potrzebę bliskości wyni-
kającą z obcowania ze zwierzęciem. Chłopiec zaczął puszczać bańki w kierunku 
psa, układał kilkuelementowe puzzle z jego wizerunkiem, wskazywał części ciała 
psa na pluszowej zabawce.

W połowie kwietnia 2009 roku udało się zauważyć znaczący postęp w terapii 
dziecka.

Przełomową stała się satysfakcja jakiej doznał chłopiec przy karmieniu psa 
łyżką. Przy wykonywaniu tej czynności potrafił się skupić i podać określoną 
wskazaną przez terapeutę ilość karmy. 

Kolejne sesje terapeutyczne przyniosły następne małe sukcesy. Krzyś.rzucał psu 
piłkę, którą ten przynosił ku uciesze dziecka, rzuty były powtarzane. Chłopiec 
wydawał się być uradowany i zrelaksowany.

Proces terapeutyczny nadal postępował, widoczny był rozwój dziecka w wielu 
sferach. Chłopiec potrafił przypiąć psu smycz i wyprowadzał go na spacer. 

Kolejnym przełomem było przezwyciężenie wstrętu do sierści psa, dziecko 
nabrało wprawy przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych – czesanie psa. 

Dogoterapia w teorii i praktyce w kontekście dziecka autystycznego
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Pojawił się spontaniczny gest głaskania i dotykania zwierzęcia, co wyraźnie spra-
wiało mu przyjemność.

Przy okazji w/w czynności chłopiec rozróżniał pojęcia: powoli, szybko, kierunki 
do przodu, do tyłu do góry, na dół.

Postawione przez terapeutów cele zostały osiągnięte w stopniu zadowalającym. 
Terapia przyniosła oczekiwane efekty. Po 2-miesięcznej przerwie wakacyjnej zaję-
cia zostaną wznowione, ćwiczenia i zabawy zmodyfikowane, tak by jak najbardziej 
motywowały Krzysia do wspólnej pracy.

Nie udało się jednak sprawić, by Krzyś skupił się na zadaniach do tego stopnia, 
ażeby można było przeprowadzać je wszystkie do końca. Nie rozwinęły się znaczą-
co jego zdolności do komunikacji werbalnej prostymi zdaniami. Ciągle pozostaje 
on na etapie kilku słów. Jest to jednak adekwatne do jego aktualnych możliwości 
rozwojowych. Terapeuci Fundacji „Mały Piesek Zuzi” zakładają, że w przyszłym 
roku powinni zaobserwować postęp w rozwoju mowy, którą będą odpowiednio 
stymulować. Jednym z głównych celów będzie wzbudzanie motywacji Krzysia 
do wykonywania różnych zadań z psem i dla psa. Docelowo dogoterapeuci chcą 
doprowadzić do sytuacji, gdzie największą nagrodą za pracę będzie dla Krzysia 
sama możliwość obcowania i działania z psem. Będą się oni starali także popra-
cować nad umiejętnościami rozumienia potrzeb innych ludzi (trening empatii), 
do którego Krzyś powinien być już gotowy w przyszłym roku. Perspektywicznie 
ma on respektować polecenia, nakazy i zakazy, przykładem dla niego ma być 
oczywiście pies który wykonuje komendy z radością i bez przymusu. Dziecko ma 
nauczyć się stałych, określonych zasad, powtarzających się czynności w atmosferze 
przewidywalności i bezpieczeństwa, maksymalnie redukując stres.

Dzięki obcowaniu z Tymkiem Krzyś ma zrozumieć na czym polega odpowie-
dzialność, wytrwałość, cierpliwość i miłość bezwarunkowa. Ponadto wszystkie 
zadania i ćwiczenia mają mu pomóc umocnić jego własne poczucie wartości oraz 
funkcjonowanie społeczne.

Abstract

The article is made up of two parts. The first part gives dog therapy definitions, 
special utilization of this kind of therapy for children with autism from AAT (Ani-
mal Assisted Therapy) point of view. It presents functions of dog therapy method 
(also interchangeably called contact therapy or kynotherapy) that supports general 
rehabilitation of a patient. The stress is put on the role and characteristic features 
of a therapist and a dog in the therapy process. The second part is a case study 
plus analysis of progression, difficulties and prospect in the therapy process of 
a child with autism
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Stanisław Antczak
(Poznań)

Kulturowe aspekty współczesnych migracji 
muzułmanów do Europy

Po drugiej wojnie światowej Europa stała się obszarem, na którym miały 
i mają miejsce największe współczesne migracje zarobkowe, bowiem to motyw 
ekonomiczny jest – według wszelkiego prawdopodobieństwa – najważniejszym 
czynnikiem decydującym o podejmowaniu decyzji w odniesieniu do dobrowol-
nych migracji. Szczególne nasilenie tych procesów odnotowano w latach 50. XX 
stulecia. Był to okres głębokich przemian demograficznych i ekonomicznych, 
których widownią stała się Europa. Do tego czasu Europa była raczej kontynen-
tem, który eksportował siłę roboczą na zewnątrz. Po drugiej wojnie światowej 
nastąpiło odwrócenie tego trendu. Odtąd Europa stała się wielkim importerem 
siły roboczej z zewnątrz. Zdecydowały o tym trzy ważne okoliczności. Upadek 
imperiów kolonialnych, który pociągnął za sobą exodus białych osadników oraz 
tych obywateli byłych kolonii, którzy stanęli po „niewłaściwej” stronie w trakcie 
walk o niepodległość i musieli emigrować w obawie przed zemstą zwycięzców. 
Drugim czynnikiem była koniunktura gospodarcza, która sprawiła, że w wielu 
krajach, a przede wszystkim w RFN, wzrosło zapotrzebowanie na siłę roboczą. 
Trzeci czynnik, to stosunki demograficzne jakie zaistniały w Europie po drugiej 
wojnie światowej. Europa poniosła wówczas ogromne straty ludnościowe. Jedno-
cześnie ujawniły się nowe trendy demograficzne w krajach Zachodu, mianowicie 
spadek przyrostu naturalnego spowodowany zmniejszeniem się dzietności kobiet 
oraz narastający proces starzenia się ludności w rozwiniętych krajach Europy 
Zachodniej�..

Europa, w przeciwieństwie do Ameryki, jest kontynentem zamieszkałym przez 
konglomerat kilkuset społeczności narodowych i etnicznych, które swą tożsamość 
budowały od stuleci i są silnie zakorzenione w tutejszej rzeczywistości społecznej. 
Jedna z nich, żydowska, została niemal całkowicie unicestwiona w czasie wojny. 
Trwające od drugiej połowy XIX wieku w Europie Środkowo-Wschodniej i Po-
łudniowej próby przymusowej asymilacji mniejszości, deportacje, przesiedlenia, 
wojny i ludobójstwo, w okresie ponad stu lat sprawiły, że przestało istnieć wiele 
trwających wcześniej od wieków wspólnot, w ramach których żyli obok siebie 

1 Kaczmarek T., Koralewski T., Matkowski R., Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. XII, 
Ludność świata, Poznań 1998, ss. 201-203.
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ludzie wywodzący się z różnych grup etnicznych i kulturowych. Ta mozaika 
etniczno-kulturowa unicestwiona została w poważnym stopniu, w imię realizacji 
idei nacjonalistycznych, które preferowały – w skrajnej postaci – idę państwa jed-
nolitego pod względem narodowym i kulturowym�. Tymczasem po drugiej wojnie 
światowej rozpoczęły się w Europie Zachodniej procesy imigracji przybyszów 
z innych stron świata. Pociągnęło to za sobą poważne skutki – przyczyniło się do 
powstania dzielnic etnicznych w wielkich miastach Europy Zachodniej, zamiesz-
kałych przez „obcych”, tj. imigrantów. pochodzących z różnych stron świata, 
głównie z Azji i Afryki. Imigranci zazwyczaj trzymali się razem, a ich liczba syste-
matycznie rosła, m. in. wskutek migracji łańcuchowej, tj. łączenia rodzin. Różnili 
się oni od miejscowych niemal pod każdym względem – językiem, kolorem skóry, 
strojem, nawykami żywieniowymi, a przede wszystkim religią i związaną z nią 
mentalnością. Przeważali muzułmanie, chociaż nie brakło wyznawców hinduizmu, 
buddyzmu, czy różnych odmian animizmu. 

Muzułmanie byli obecni w Europie od stuleci3. Zamieszkiwali jednak dotąd 
wyłącznie kraje bałkańskie oraz Rosję. Obecnie, rośnie nieustannie liczba mu-
zułmanów mieszkających w Europie Zachodniej. W 1950 r. w żyło tutaj 800 tys. 
muzułmanów. Blisko 30 lat później było ich już 10 mln. Obecnie liczba wyznaw-
ców islamu Europie sięga 20 mln. Według prognoz, w 2015 r. będzie ich zapewne 
35-40 mln, natomiast w 2050 r. ich liczba może przekroczyć 60 mln. 

Kraje europejskie, w których zamieszkuje znaczna liczebnie mniejszość mu-
zułmańska, przyjęły różną politykę wobec imigrantów. Największa społeczność 
muzułmańska w Europie Zachodniej zamieszkuje we Francji i jest szacowana na 
około 3,6 do 5,0 mln. Większość tutejszych wyznawców islamu pochodzi z Algierii 
i Maroka. Polityka Francji wobec muzułmanów opiera na zasadach sekularyzmu, 
którego podstawą jest rozdział państwa i kościoła, i dążeniu do asymilacji kultu-
rowej mniejszości. „Na tym polega francuska, republikańska wiara w jednorodne 
społeczeństwo; wielokulturowość jest odrzucana”4. Społeczność muzułmańska 
w Niemczech liczy około 3,5 mln osób i pochodzi głównie z Turcji, z najbardziej 
zacofanych regionów tego kraju. W Niemczech imigranci byli przedmiotem troski 
wielu instytucji, zwłaszcza socjalnych, działających na rzecz integracji przybyszów 
z miejscowym społeczeństwem. Polityka ta nie przyniosła jednak spodziewanych 
efektów. Zamiast integracji w miejscach osiedlenia imigrantów pojawiło się 
równoległe społeczeństwo. Podobnie jak we Francji i Wielkiej Brytanii znaleźli 
się oni w gettach etnicznych, gdzie stworzyli własny świat, będący repliką ich 
rodzinnych wiosek, w których małżeństwa mieszane należą do rzadkości, i w któ-

2 Por. Altermatt U., Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie, Kraków1998, s. 180.
3 G. Krämer, Der Islam und der Westen, “Spiegel special. Das Magazin zum Thema, Weltmacht 

Religion. Wie der Glaube, Politik, Und Gesellschaft beeinflusst, nr 9, 2006, s. 70-74.
4 Laqueur W., Ostatnie dni Europy. Epitafium dla Starego Kontynentu, Wrocław 2008, s. 48. Kepel 

G., Fitna. Wojna w sercu islamu, Warszawa 2006, s. 221. 
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rych dominuje kultura turecka, emitowana przez telewizję z nad Bosforu. Wśród 
mniejszości tureckiej panuje bezrobocie i „deficyt” edukacji. Nastąpił tam również 
zwrot ku islamowi. Wielka Brytania, w której zamieszkuje około 1,6 mln muzuł-
manów, wywodzących się głównie z Pakistanu, Bangladeszu i Indii, przyznawała 
imigrantom prawa wyborcze i traktowała ich na równi z obywatelami w sferze 
usług publicznych, zwłaszcza socjalnych. Promowała politykę wielokulturowości 
tak w dziedzinie kulinarnej, jak i literatury, muzyki, tańca czy sztuk pięknych5..
Muzułmanie brytyjscy nie wykazywali skłonności do integracji. Alienowali się, 
zawierali małżeństwa we własnym kręgu, a sytuację utrudniał fakt, że pochodzili 
z najbardziej zacofanych regionów w swoich krajach, skąd sprowadzali sobie żony 
nie znające języka angielskiego. W Londynie, gdzie zamieszkuje około 700 tys. 
muzułmanów (co stanowi 8,5%populacji tego miasta), powstały dzielnice, „gdzie 
mieszkańcy żyją tak, jakby nadal byli w Indiach, Pakistanie czy Egipcie”6..Rela-
tywnie duże wspólnoty wyznawców islamu powstały także w Holandii, Belgii, 
Włoszech, Hiszpanii i krajach skandynawskich7. Szczególnie Holandia, w której 
blisko 700 tys. obywateli to muzułmanie (1999), szczyciła się swoim modelem 
społeczeństwa wielokulturowego, który kilka lat temu zaczął pękać wskutek ros-
nących napięć między rdzennymi Holendrami a imigrantami muzułmańskimi8. Jak 
twierdzi holenderski specjalista od spraw politycznej integracji imigrantów, Jean 
Tillie, przełomowe znaczenie miał terrorystyczny atak na Nowy Jork i Waszyngton, 
który spowodował pojawienie się w społeczeństwie holenderskim strachu przed 
obcymi, zwłaszcza przed muzułmanami. Jego zdaniem, z polityki wielokulturo-
wości władze wycofały się jednak wcześniej, w 1995 roku, ograniczając m. in. 
pomoc finansową dla organizacji etnicznych. Ich osłabienie otworzyło drogę do 
zwiększenia wpływów radykałów w środowiskach muzułmańskich w tym kraju9..
Szczególny wymiar ma imigracja muzułmanów do Hiszpanii, coraz liczniejsza, 
po trwającej kilkaset lat nieobecności w tym kraju. Ich liczba sięga obecnie 600 
tys., w tym około 20-25 tys. konwertytów. Niemal 80% muzułmanów zamiesz-
kujących w Holandii pochodzi z Maroka10. Społeczność muzułmańska w Belgii 
liczy blisko pół miliona (5% ogółu ludności) i pochodzi głównie z Turcji i Ma-

5 Amartaya Sen, Czy multikulti jest ok.?, „Gazeta Wyborcza” 4-5. 03. 2006; Kepel G., op. cit., 
221-222. O wrogości do Świata Zachodu pisze Lewis B., Allahs heilige Armee, , “Spiegel special. 
Das Magazin zum Thema Allahs blutiges Land. Der Islam und der Nahe Osten”, nr 2, 2003, 
s. 16. Jendroszczyk P., Za późno na integrację, „Rzeczpospolita” 7.12.2004.

6 Bielecki T., Wrzący Londonistan, „Rzeczpospolita” 8.07.2005; Laqueur W., op. cit., ss. 62-64.
7 Ibidem, ss. 68-71. Jendroszczyk P., Islam i strach, „Rzeczpospolita” 3-4.02.2007.
8 Pawlicki J., Muzułmanin z Maroka zostanie burmistrzem Rotterdamu, „Gazeta Wyborcza”, 

21.10.2008.
9 Holandia: koniec raju imigrantów. Wywiad z J. Tillie, „Gazeta Wyborcza” 8.06.2005. Por. Zda-

nowski J., Muzułmanie w Holandii (w:) Muzułmanie w Europie (red.), Parzymies A., Warszawa 
2005, s. 423.

10 Stryjewski R., Muzułmanie w Hiszpanii (w:) Muzułmanie w Europie, op. cit. s. 466. 
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roka. W odróżnieniu od wymienionych wyżej krajów, Belgia nie miała kolonii, 
w której muzułmanie stanowiliby większość mieszkańców, toteż jej władze nie 
orientowały się jak trudno jest zintegrować wyznawców islamu z miejscowym 
społeczeństwem. Imigrujący do Belgii przybysze z Maroka i Turcji osiedlali się 
obok swoich ziomków z wiosek, z których pochodzili. Ich celem było odtworzenie 
swego dawnego środowiska. „W islamie posiadanie rozległej rodziny i sąsiadów 
jest bardzo ważne. Dzieci imigrantów nie chcą opuszczać tych dzielnic, bo to 
oznaczałoby porzucenie całego ich środowiska”��. Islam uznany został w Belgii 
za jedną z pięciu oficjalnych religii, a państwo od 1999 roku finansuje utrzymanie 
blisko 300 meczetów oraz opłaca nauczycieli religii muzułmańskiej w szkołach 
publicznych. 

Masowa imigracja muzułmanów do Europy, w znacznej części nielegalna, 
wycisnęła niezatarte piętno na obliczu kulturowym kontynentu. Jak zauważa Da-
vid Pryce-Jones, znany brytyjski specjalista od problematyki islamu, „Imigranci 
– a byli wśród nich sunnici i szyici, mieszkańcy krajów o odmiennych wzorcach 
kulturowych, zwolennicy różnych obozów politycznych – przenieśli na Zachód 
swe nader zróżnicowane tradycje etniczne i więzi klanowe”��. Imigranci bowiem 
uciekają ze swych krajów do Europy – wyjaśnia Bernard Lewis, jeden z najlep-
szych specjalistów od islamu – tutaj przyznaje się im europejskie prawa, a wtedy 
usiłują oni stworzyć na nowo warunki przed którymi wcześniej uciekli. Dlatego 
w wielu zachodnich miastach restaurowali oni struktury społeczne sięgające cza-
sów islamskiego feudalizmu13. Ponieważ w świecie zachodnim, pod wpływem 
procesów laicyzacji, wiedza o religii jest często znikoma, miejscowe społeczności 
chrześcijańskie traktowały początkowo wyznawców islamu z sympatią, z uwagi na 
ich przywiązanie do tradycyjnych wartości, zwłaszcza w sferze życia rodzinnego 
i poczucia wspólnoty wśród jego wyznawców. Jednak niepowodzenie zabiegów 
zmierzających do integracji przyczyniło się do stopniowej alienacji społeczności 
muzułmańskich w Europie Zachodniej. Jej przedstawiciele coraz częściej zaczynali 
się domagać respektowania własnych odmienności kulturowych. Integracji nie 
sprzyja tolerowanie praktyk stosowanych przez rządy Maroka i Turcji; rozesłały 
one do państw europejskich, w których żyją imigranci pochodzący z tych krajów, 
listy z imionami, które wyłącznie można nadawać ich dzieciom. Praktyki takie 
respektowane są przez lokalne urzędy w Belgii, Francji i Holandii. Konsekwencją 
odmowy nadania dziecku imienia z listy jest utrata szans na otrzymanie paszportu 
marokańskiego lub tureckiego, a co za tym idzie możliwości odwiedzenia krewnych 
w tych krajach. „Zdaniem holenderskiego socjologa Hermana Vuijsje sprawa list 
z imionami to kolejny przykład, jak bardzo napięte są stosunki między społeczeń-

�� Bielecki J., Minaret przy Komisji Europejskiej, „Rzeczpospolita” nr 256, 2.11.2001.
�� D Pryce-Jones., W sąsiedztwie niewiernych, „Gazeta Wyborcza”, 24-26. 12. 1997 
13 Ibidem; Nie można pogodzić tradycyjnego islamu z prawami człowieka. Rozmowa z Bernardem 

Lewisem, (w:) Wildstein B., Profile wieku, Warszawa 2000, s. 40. 
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stwem holenderskim a społecznością muzułmańska. – Holenderskim urzędom 
wydaje się, ze namawiając ludzi do przestrzegania imion, robią im przysługę, 
że pokazują, jak bardzo Holandia jest przyjazna imigrantom. Chcą dobrze, ale 
nie rozumieją, że w ten sposób utrudniają ich integrację ze społeczeństwem”14..
W szkolnych stołówkach, gdzie zawsze uczniowie mieli możliwość wyboru dań 
zgodnych z wymogami ich religii, zaczęli się oni domagać zaświadczeń potwier-
dzających, że dania te zostały przygotowane w sposób rytualny. W Antwerpii 
szkoły wprowadziły nawet przepis, w myśl którego uczniom nie wolno podawać 
wieprzowiny, a mięso serwowane w tutejszych stołówkach musi pochodzić z uboju 
rytualnego, dokonanego zgodnie z regułami prawa kanonicznego. „Flamandzcy 
rodzice doznali szoku. – Nie możemy narzucać swej kultury innym, więc tak 
samo nie możemy być zmuszani do sposobu życia i kultury kogoś innego – pisali 
oburzeni Belgowie w listach do miejscowej gazety „De Morgen”. – Pozwalamy 
ludziom przyjeżdżać do naszego kraju, ale w efekcie sami stajemy się mniejszością, 
głosiły pełne przerażenia listy”15. Ponadto uczniowie kwestionują często wiedzę 
nauczycieli. 

Do innych zwyczajów przeniesionych wraz z imigrantami na grunt europejski, 
a niemożliwych do zaakceptowania w tutejszych społeczeństwach, należą przy-
musowe małżeństwa dziewcząt – w Niemczech 25% tureckich kobiet poznało 
męża dopiero w dniu ślubu oraz praktyki związane z obrzezaniem kobiet i tzw. 
„zbrodnie honoru”16. Wzrasta również liczba kobiet muzułmanek w Belgii i Francji, 
które korzystają z usług chirurgii plastycznej, aby odzyskać dziewictwo, stracone 
dobrowolnie lub wskutek gwałtu, bowiem inaczej ściągają hańbę na własną rodzi-
nę i nie mają szans na małżeństwo. W belgijskiej klinice zabieg taki kosztuje od 
1800 do 2500 euro i od 1984 roku jest refundowany przez państwo. W okresie od 
2000 do 2007 roku liczba operacji plastycznych waginy wzrosła, według danych 
Belgijskiego Funduszu Zdrowia, z 1400 do 3500. We Francji w 2007 roku liczba 
podobnych operacji wzrosła do ponad 5000, jednak w odróżnieniu od swych bel-
gijskich odpowiedników, wielu ginekologów francuskich uważa, że takie zabiegi 
nie są operacjami w medycznym rozumieniu tego terminu i odmawiają często ich 
wykonania. Jak podkreśla francuski ginekolog Emile Maniem, „Ginekolodzy nie 
powinni ulegać presji społecznej płynącej z niektórych kręgów. To godzi w honor 
kobiet”17. Inną opinię reprezentuje w tej kwestii jeden z belgijskich ginekologów, 
cytowany przez „Le Soir”, który twierdzi, że „Wiele z moich pacjentek jest uwię-

14 Szczerkowski P., Holenderski imigrant walczy z muzułmańskimi imionami, „Gazeta Wyborcza” 
2-3.06.2007.

15 Gaber P., Islam dyktuje szkolne menu. Uczniom z Antwerpii nie wolno podawać wieprzowiny, 
„Dziennik”, 19.02.2007

16 Szczerkowski P., Dania karze za honorowe morderstwo, „Gazeta Wyborcza” 30. 06.08. Gaber 
P., Islam dyktuje szkolne menu, op. cit.; Jendroszczyk P., Za późno na integrację, op. cit.

17 Rybińska A., Nowe dziewictwo za pieniądze podatnika, „Rzeczpospolita” 30.01.2008.
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zionych w pułapce między dwoma światami. Z jednej strony mieszkają w świeckim 
kraju więc seks przedmałżeński nie jest im obcy, a z drugiej – w ich społeczności 
oczekuje się od nich , by pozostały dziewicami”18. Kobieta może również popro-
sić o „certyfikat dziewictwa”; dokument ten nie ma wprawdzie żadnej wartości 
z punktu widzenia prawa, natomiast ma wysoką wartość moralną w oczach nieufnej 
często rodziny przyszłego męża, ponieważ cnota jest uważana wśród muzułma-
nów za powód do dumy, a wydawana za mąż panna powinna być dziewicą. Toteż 
niektórzy rodzice udają się z córka do ginekologa w celu sprawdzenia, czy nie 
utraciła dziewictwa i mogą otrzymać stosowne zaświadczenie19..

Inną budzącą kontrowersje praktyką jest obrzezanie chłopców. Zabieg polega-
jący na usunięciu napletka przeprowadzany jest często w warunkach urągających 
podstawowym wymaganiom higieny i bywa, ze kończy się tragicznie. Toteż 
niektórzy przedstawiciele społeczności muzułmańskich – jak np. przewodniczący 
Związku Włoskich wspólnot Islamskich Mohammed Nour Dachau – uważają, że 
obrzezanie powinno być wykonywane w publicznych ośrodkach zdrowia na koszt 
państwa. Stanowisko to popierane jest przez środowisko lekarzy włoskich, bowiem 
w tym kraju przeprowadza się rocznie około 27 000 zabiegów obrzezania, zaś 
zabieg taki w gabinecie prywatnym kosztuje od 300 do 400 euro, stąd większość 
obrzezań dokonuje się w podziemiu20. Również we Francji zabiegi obrzezania nie 
są refundowane, co wywołuje niezadowolenie wśród tamtejszych muzułmanów.

 Nielegalne z prawnego punktu widzenia jest natomiast obrzezanie dziewczynek, 
praktykowane często w wśród diaspory muzułmańskiej wywodzącej się z Afryki��..
Polega ono na okaleczaniu narządów rodnych kobiety poprzez wycięcie łechtaczki 
i niekiedy warg sromowych mniejszych. Ten krwawy rytuał rozpowszechniony 
jest w krajach Afryki Zachodniej, których większość była niegdyś koloniami 
francuskimi, a także w Afryce Wschodniej. W krajach pochodzenia obrzezaniu 
poddaje się dziewczęta najczęściej po osiągnięciu dojrzałości płciowej. „Sprzeciw 
równałby się niesławie, wykluczeniu z klanu, z plemienia, wygnaniu z wioski”��..
Społeczna stygmatyzacja, izolacja, a nawet wykluczenie sprawiają, że w wielu 
przypadkach same dziewczęta afrykańskie chcą poddać się temu rytuałowi. Według 
danych pochodzących ze specjalnego raportu organizacji UNICEF afiliowanej 
przy ONZ, wbrew rozpowszechnionemu na Zachodzie stereotypowi, w Afryce 
„olbrzymia większość obrzezanych kobiet poddała się temu zabiegowi dobrowolnie 

18 Ibidem. 
19 Widy M., Życie codzienne w muzułmańskim Paryżu, Warszawa 2005, s. 86. Patrz także: Rybińska 

A., Nowe dziewictwo za pieniądze podatnika, op. cit.
20 Kowalczuk P., Obrzezanie gwarantowane?, „Rzeczpospolita” 24.07.2008.
�� Widy M., op. cit., s. 88.
�� Veran S., Krwawa tradycja. Francja wypowiada walkę „obrzezaniu” dziewczynek, praktykowa-

nemu przez niektórych imigrantów z Afryki, „Le N Observateur” 4-10. 02. 1993, cyt. za „Forum” 
nr 11/1993, s. 21. Patrz także: Zwoliński A., Biedy Afryki, Kraków 2009, s. 44-45.
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i popiera jego kontynuowanie, powołując się na miejscowy „obyczaj i tradycję”23..
Najczęściej rodzice-imigranci mieszkający we Francji wywożą córki do rodzinnego 
kraju, aby tam dokonać ich obrzezania. Jednak również we Francji okaleczeniu 
poddawane są niemowlęta, które nie ukończyły pierwszego roku życia, urodzone 
w większości na emigracji. ”Zabieg” wykonują zwykle tzw. „babki”, najczęściej 
przy pomocy takich narzędzi jak nóż kuchenny, co nierzadko kończy się śmiercią 
okaleczonej w ten sposób dziewczynki. Okaleczone potajemnie i nieświadome swej 
odmienności dziewczęta przeżywają szok w trakcie inicjacji seksualnej z chłopcami 
z odmiennych od własnego środowisk kulturowych. Konsekwencją zakończonych 
tragicznie przypadków obrzezania są procesy sądowe, a we Francji wprowadzo-
no prawo, na mocy którego wszelkie okaleczenie narządów płciowych podlega 
karze. Od roku 1988 rodzicom decydującym się na poddanie córki obrzezaniu 
grożą procesy sądowe. W innych krajach europejskich, jak Szwecja, Szwajcaria 
czy Wielka Brytania zakazano podobnych praktyk, ale nie wprowadzono żadnych 
sankcji karnych. Zdecydowany sprzeciw wobec tych praktyk wyrażają nie tylko 
środowiska europejskie, lecz także niektóre organizacje skupiające przedstawicieli 
diaspory afrykańskiej. Za stanowczym karaniem winnych rytualnego okaleczania 
opowiedziała się np. Malijka Madina Dialo, przewodnicząca Wielokulturowego 
Stowarzyszenia Kobiet (AFIC): ”Kary z zawieszeniem nie są żadną przestrogą. 
Nie można już usprawiedliwiać rodziców, wskazując na odmienność ich kultury. 
Emigranci malijscy doskonale znają francuskie prawo. Nic co dotyczy ich spo-
łeczności nie uchodzi ich uwadze. Wyroki za udział w krwawych obrzędach są 
głównym tematem rozmów w hotelach robotniczych, w rodzinach, na kobiecych 
zgromadzeniach, nawet wśród analfabetów. Nasze Stowarzyszenie od lat prowa-
dzi działalność informacyjną i oświatową. Przyszedł czas aby zacząć karać”24..
Nieco odmienne stanowisko zajmuje w tej kwestii inny reprezentant środowisk 
imigranckich, senegalski socjolog Serigne Amadou Dramé, przewodniczący 
Muzułmańskiego Związku Afryki, Komorów i Antyli. Uważa on mianowicie, że: 
„Potępiając publicznie tych prostych ludzi, którzy marzą o integracji z zachodnim 
społeczeństwem, wyrzucamy ich poza nawias, pogłębiamy ich izolację. W takiej 
sprawie czas będzie najlepszym lekarzem. Dzięki oświacie ich córki i synowie 
sami pozbędą się balastu tradycji, zarówno we Francji jak i w Afryce”25.

 Poważnym i zarazem dramatycznym problemem wśród społeczności muzuł-
mańskich w Europie są honorowe morderstwa. Ich ofiarą padają kobiety, które 
swoim postępowaniem, według oceny należących do tej samej rodziny mężczyzn, 
naruszyły honor rodziny – jednym z powodów może być np. wybór małżonka 
wbrew woli rodziny bądź rozwód z mężem narzuconym przez rodziców. Wówczas 

23 Hussein M.A., Obrzezanie dowodem kobiecości, „Rzeczpospolita” 25.11.2005; Kazimierczyk 
M., Szokujący raport o obrzezaniu, „Rzeczpospolita” 26/27.11.2005.

24 Veran S., op. cit.
25 Ibidem.
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wyrokiem „sądu rodzinnego” kobieta skazana zostaje na śmierć, a jego wykona-
nie powierza się najbliższym – ojcu i/lub braciom obwinionej kobiety. W 2006 r. 
w Danii sąd skazał na kary od 8 lat do dożywocia członków dziewięcioosobowej 
rodziny za zabójstwo 19-letniej dziewczyny. Taki wyrok należy jednak do wyjąt-
ków, bo najczęściej sprawcy tzw. honorowych morderstw pozostają w Europie na 
wolności. „Władze są bezradne gdyż rodzina i sąsiedzi ofiary zawiązują wokół 
zbrodni zmowę milczenia. – Takie zmowy obejmują często całe wspólnoty imi-
grantów – mówi Andy Baker, szef wydziału zabójstw Scotland Yardu. – Sprawa 
najczęściej pozostaje niewyjaśniona”26. Według szacunków policji brytyjskiej, 
średnio co tydzień zgłaszają się cztery imigrantki zagrożone śmiercią ze strony 
rodziny, a przynajmniej raz na miesiąc ma miejsce zabójstwo noszące znamiona 
zbrodni honoru ( w latach 1993-2006 takie znamiona nosiło około 100 zabójstw 
w Wielkiej Brytanii). Podobna sytuacja ma miejsce w innych krajach Europy. 
W Niemczech tamtejsza organizacja pozarządowa Papatya zdołała udokumentować 
40 takich morderstw. Kraje należące do Unii Europejskiej nie potrafią poradzić 
sobie z falą takich zbrodni. „To przede wszystkim wyzwanie kulturowe, trzeba 
dotrzeć do tych zamkniętych wspólnot – ocenia Ken MacDonald z brytyjskiej 
prokuratury, ale nawet on nie wie jak to zrobić27.

 Tolerancja wobec islamu w Niemczech, będąca pochodną polityki opartej na 
idei „Multikulti”, motywowana jest, według tygodnika „Der Spiegel”, strachem 
przed wszelkimi kłopotami, demonstracjami i terrorem, pragnieniem uniknięcia 
bojkotu towarów niemieckich przez świat muzułmański, niechęcią do kierunku 
rozwoju, ku któremu zmierza świat zachodni oraz obawami przed oskarżeniem 
o rasizm28. Toteż tolerancja w tym kraju poszła tak daleko, że w kasach chorych 
zezwala się na rejestrację kolejnych żon imigrantów muzułmańskich, co oznacza 
de facto akceptację poligamii, która w Europie jest nielegalna i jako taka podle-
ga karze29. Jeszcze dalej posunęły się w tej kwestii władze francuskie. W imię 
poszanowania odrębności kulturowej mniejszości etnicznych żyjących w tym 
kraju już w 1980 roku zapadł precedensowy wyrok w sprawie wytoczonej przed 
Trybunałem Konstytucyjnym przeciwko ministrowi spraw wewnętrznych przez 
imigranta z Beninu, w wyniku którego jego dwie żony zyskały prawo stałego po-
bytu we Francji. Ten precedens sprawił, że od tego czasu wiele tysięcy przybyszów 
z takich krajów afrykańskich, jak Mali, Senegal, Mauretania i Gambia przybyło 
na stałe do Francji z wieloma małżonkami. Ostatecznie praktyki poligamiczne 
usankcjonowała ustawa z 1993 roku, przyznając rodzinom poligamicznym prawo 
do wspólnego życia. Liczbę takich rodzin po dziesięciu latach obowiązywania tej 
ustawy szacowano na 10-20 tysięcy, a liczbę ich członków na 150-200 tysięcy. 

26 Szczerkowski P., Dania karze za honorowe morderstwo, “Gazeta Wyborcza” 30.06.2006.
27 Ibidem.
28 Jendroszczyk P., Islam i strach, „Rzeczpospolita ľ 02.07.
29 Jendroszczyk P., Za późno na integrację, op. cit.
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Warto w tym miejscu dodać, że „Poligamia nadal jest we Francji tematem tabu. 
Politycy wolą się nie wypowiadać na ten temat, nawet jeśli oficjalnie odpowiadają 
za ochronę rodziny czy prawa kobiet. Temat jest >trudny<, skażony ksenofobiczną 
retoryką Frontu Narodowego Jean-Marie Le Pena. Ale nie tylko dlatego. Niechęć 
do mówienia o problemach imigrantów spowodowana jest także obawą przed 
oskarżeniem o rasizm30.

 W Wielkiej Brytanii z kolei najwyższe autorytety religijne – arcybiskup Can-
terbury Rowan Williams i sądowe – lord Nicholas Philips, głowa brytyjskiego są-
downictwa, uznały, że spory między brytyjskimi muzułmanami, dotyczące kwestii 
rodzinnych, małżeńskich i wychowania dzieci powinny być rozstrzygane zgodnie z 
zasadami szariatu (prawa muzułmańskiego), aby muzułmanie nie byli zmuszani do 
dokonywania wyboru między nakazami własnej religii i prawa brytyjskiego. Obie 
wypowiedzi wywołały prawdziwą burzę w opinii publicznej. Patrick Passley stojący 
na czele londyńskiego College of Law uważa, ze sędzia Philips „Chciał w ten sposób 
uspokoić muzułmanów, którzy ostatnio coraz częściej skarżą się na dyskryminację 
– tłumaczy (…). Jednak efekt może być odwrotny, bo znowu podniesie się krzyk: 
widzicie, muzułmanie przyjeżdżają i próbują zmieniać nasz brytyjski porządek, 
narzucać swoje prawo! Taka argumentacja to bzdura, bo żeby wprowadzić praktycz-
ne zmiany w prawie, byłaby potrzebna zgoda parlamentu, a to bardzo mało realne 
– twierdzi”31. Obecnie działa kilkanaście takich sądów, ale ich wyroki nie mają 
mocy prawnej. Podobne sądy, argumentują zwolennicy takiego rozwiązania, mają 
bowiem inne mniejszości religijne w tym kraju – Żydzi i Sikhowie32. Kontrowersje 
dotyczące zakresu obowiązywania prawa cywilnego kraju pobytu w odniesieniu do 
muzułmanek, które starają się o orzeczenie rozwodu przez miejscowy sąd występują 
w Szwecji. Liczne kraje muzułmańskie nie uznają bowiem mocy prawnej rozwodów 
orzekanych przez tutejsze sądy, o ile nie idzie w ślad za nim potwierdzenie decyzji 
przez miejscowego imama. Brak takiego potwierdzenia, zwłaszcza w przypadku 
kobiet, które ponownie wyszły za mąż, grozi w rodzinnym kraju oskarżeniem 
kobiety o bigamię, ponieważ wiele krajów muzułmańskich nie uznaje rozwodów 
orzekanych przez szwedzkie sądy. W konsekwencji przyjmowanie nowych zachod-
nich obyczajów, a zwłaszcza prawa, odbywa się z oporami i w przypadku rozwodu 
nadal ważniejszy od orzeczenia sądu jest werdykt imama 33..

 Wiele kontrowersji wzbudziły chusty islamskie, które postrzegane są przez wy-
znawców islamu jako symbol tożsamości muzułmańskiej, zaś przez wielu Europej-
czyków jako symbol dominacji mężczyzn nad kobietami w społeczności wyznawców 

30 Lahouri B., Marianna w haremie, „L’Express” 15.01.2004, cyt. za „Forum” nr 6/2004, s. 33, 
także 32 i 34.

31 Kazimierczyk M., Szarłat dla Brytyjczyków, „Gazeta Wyborcza”, 5-6.07.2008.
32 Ibidem.
33 Nowacka-Isaksson, Rozwód w Szwecji, ale tylko przed imamem, „Rzeczpospolita” 

8.02.2007.
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islamu, natomiast we Francji jako objaw reislamizacji. Chusty stały się w szkołach 
świeckich problemem, ponieważ w ślad za nimi idzie najczęściej odmowa udziału 
w niektórych zajęciach: z wychowania fizycznego, biologii czy historii. Europejski 
Trybunał Praw Człowieka odrzucił pozew złożony przez studentkę pochodzącą 
z Turcji, która została usunięta z Uniwersytetu za odmowę zdjęcia chusty podczas 
zajęć, uznając, że zasada świeckości jest ważniejsza od wolności wyznania34..

Los tysięcy kobiet mieszkających w Europie Zachodniej jest bardzo ciężki. 
Poddane są patriarchalnej władzy mężczyzn, zamykane w mieszkaniach, nie 
znają ani nie uczą się miejscowego języka, pozostają bezbronne wobec przemocy 
i gwałtu, nie mają szansy na integrację ze społeczeństwem w którym żyją. Zagu-
bione w równoległym świecie, jaki tworzą społeczności muzułmańskie w wielu 
krajach Zachodu, są zdominowane przez domowych tyranów, pozostających pod 
ideowymi wpływami islamistów35. Zdarzają się przypadki, kiedy matka zmuszona 
jest podjąć pracę zarobkową, a niekiedy staje się głównym żywicielem rodziny, 
co godzi w poczucie godności ojca i męża, ponieważ podważa w istotny sposób 
jego autorytet, gdyż kobieta narażona jest na kontakty z obcymi mężczyznami co 
może rodzić podejrzenia o niewierność. W przypadku córek szkoła traktowana 
jest przez ojców i braci dbających o czystość dziewcząt, jako potencjalne zagro-
żenie. „Dziewczętom nie wolno wyjeżdżać na szkolne wycieczki, gdyż musiałyby 
spędzać noc poza domem. Nie wolno im również umawiać się na randki. Często 
zdarza się, że rodzice uniemożliwiają swym córkom dalszą edukację, ponaglając 
je do zawierania zaaranżowanych wcześniej małżeństw z rodakami. Związki te 
mają im zapewnić stabilizację i bezpieczeństwo”36..

Inną konsekwencją coraz poważniejszej obecności wyznawców islamu w Eu-
ropie jest coraz to większa liczba meczetów, które – z uwagi na charakterystyczną 
architekturę – trwale wpisują się w krajobraz miast zachodnioeuropejskich. Ich 
budowa wywołuje niekiedy kontrowersje, a w skrajnych przypadkach, sprzeciw 
lokalnych społeczności. Szczególne zastrzeżenia budzi wznoszenie minaretów, 
które zwykle górują nad miejscowymi obiektami architektonicznymi. Do lokalnych 
„wojen o meczety” doszło ostatnio we Włoszech – gdzie zmarła niedawno mistrzyni 
reportażu Oriana Fallaci groziła nawet wysadzeniem w powietrze meczetu pro-
jektowanego dla Florencji, a także w Berlinie, gdzie miejscowa wspólnota muzuł-

34 Dobiecki G., Islam w natarciu, „Rzeczpospolita” 19. 08. 04; Sołtyk R., Europa wojuje z chu-
stami, „Gazeta Wyborcza” 13.10.03. Por. Widy M., Życie codzienne w muzułmańskim Paryżu, 
Warszawa 2005, s. 118. Patrz także: Brandt A., Meyer C., Nächtliche Gebete, “Spiegel special. 
Das Magazin zum Thema Weltmacht Religion. Wie der Glaube, Politik, und Gesellschaft be-
einflusst, nr 9, 2006, s. 81: RFN rośnie odsetek kobiet muzułmańskich popierających noszenie 
chust: w 2000 r. 19%, zaś pięć lat później 57%.

35 Für uns gelten keine Gesetze, „Der Spiegel” nr 47, 15.11.2004, s. 60. Wg tygodnika “Der Spiegel” 
38% mężatek pochodzenia tureckiego pada ofiarą przemocy ze strony własnej rodziny, cyt. za: 
Jendroszczyk P., Za późno na integrację, op. cit.

36 Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa 2000, s. 322. 
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mańska wzniosła meczet w dzielnicy Neukölln. Natomiast we Francji w 2004 roku 
ówczesny minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy, w wydanej na krótko 
przed ustąpieniem z rządu książce „Republika, religie, nadzieja”, opowiedział się 
za finansowaniem przez państwo miejsc kultu, a więc także i meczetów. Uważa 
on bowiem, że albo państwo będzie budowało meczety, w których respektowane 
będzie francuskie prawo republikańskie, albo życie religijne będzie rozwijało się 
w podziemiu, sprzyjając ekstremizmowi muzułmańskiemu i jego zwolennikom37..
W Hiszpanii muzułmanie, odwołując się do historycznego dziedzictwa kulturo-
wego Kordoby, wystąpili z wnioskiem, aby udostępniono im w imię ideałów eku-
menizmu możliwość odprawiania modłów w tutejszej katedrze (dawny meczet). 
Oczywiście miejscowy biskup odrzucił ten pomysł, stwierdzając, „że nie wpuści 
do katedry wyznawców islamu, bo podział świątyni – zamiast przyczynić się 
do pokojowego współistnienia religii – spowodowałby wyłącznie dezorientacje 
wiernych”38. Inny problem stanowi głośne, pięciokrotne w ciągu dnia wzywanie za 
pomocą głośników do modlitwy przez muezzina. Muzułmanie są często oskarżani 
o zakłócanie porządku publicznego i nie przestrzeganie ciszy nocnej39.

Wersja islamu tworzącego kontekst religijno-kulturowy w jakim egzystują współ-
cześni europejscy muzułmanie, nie ma jednak nic wspólnego z tradycyjnym islamem. 
Jak podkreśla Guy Sorman, francuski pisarz i publicysta, „Ich islam jest produktem 
nowoczesnym, powstałym za sprawą imigracji i wykorzenienia, specyficznej sytuacji 
gospodarczej i globalizacji. Bardzo znaczący jest fakt, że do niedawna europejscy 
muzułmanie byli określani nie na podstawie religii, lecz kraju pochodzenia, przyna-
leżności etnicznej lub kultury; dopiero w drugiej kolejności – a i to nie zawsze – byli 
wyznawcami islamu”40. Wiele przyczyn powoduje, że mimo procesów laicyzacji, 
wśród muzułmanów islam staje się wyróżnikiem ich tożsamości w kontaktach 
z miejscową ludnością, zwłaszcza w przypadku agresji skierowanej przeciwko ich 
współwyznawcom. Europejczycy, twierdzi Robert Scruton, dziedziczą długą sięga-
jącą czasów imperium rzymskiego tradycję świeckich rządów opartych na prawie 
stanowionym, które ma prymat w stosunku do prawa religijnego. W ramach takiego 
społeczeństwa religia – stosunki między Bogiem a człowiekiem – staje się sprawą 
osobistą każdego obywatela. W podobnym duchu – jego zdaniem – funkcjonowało 
Imperium osmańskie. Jednak obecnie, według tegoż autora, muzułmańskie sekty 
odrzuciły tę zasadę i uznały za bluźnierstwo stanowienie prawa przez ludzi, ponieważ 
oznacza ono wkraczanie w kompetencje zastrzeżone dla Boga41.

37 Budujmy meczety, „Gazeta Wyborcza” 2.11.2004.
38 Tryc-Ostrowska M., Kordoba Mekką Zachodu”
39 Jendroszczyk P., Muzułmanie coraz bardziej muzułmańscy, „Rzeczpospolita” 27.01.2004; Bie-

lecki T., Włosi walczą z meczetami, „Gazeta Wyborcza” 8.07.2008.
40 Sorman G., Islam w Europie. Nowa synteza tradycji, „Europa. Tygodnik idei”, nr 24, 

14.06.06.
41 Scruton R. Puapka islamofaszyzmu, „Europa. Tygodnik idei””, 41, 14.10. 2006.
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Najważniejszy dylemat przed którym stoją wyznawcy islamu, którzy osiedlali 
się masowo w Europie, sprowadza się do pytania: „czy przybywając na Zachód, 
muzułmanie pragną – podobnie jak wielu imigrantów przed nimi – przyswoić 
sobie tutejsze wartości, z demokracją na czele? Czy też, przeciwnie, jesteśmy 
świadkami kolonializmu á rebours: przybysze oczekują, że to gospodarze dostosują 
się do ich obyczajów a Londyn stanie się miastem islamskim?”42. Współczesny 
islam zadomowił się w Europie w sposób trwały, tak aspekcie kulturowym jak 
i społecznym. Proces formowania się tożsamości muzułmańskiej pozostaje otwarty. 
Z jednej strony jej podstawę stanowią wartości pochodzące z krajów rodzimych, 
gdzie stosunki społeczne w przeważającej mierze kształtowane są przez miejsco-
wą tradycję i reguły prawa islamskiego. Muzułmanie często jednak, w kolejnym 
pokoleniu, zatracają zdolność posługiwania się rodzimym językiem i używają 
wyłącznie języka kraju pobytu. Są obecni w mediach i parlamentach, władzach 
lokalnych, a nawet w rządach. Zasada świeckości dominująca w Europie, powinna 
ułatwić połączenie tożsamości islamskiej z europejską. Wiele wskazuje jednak na 
to, że „Funkcjonując w świecie Zachodu, wewnątrz demokratycznych systemów, 
muzułmanie budujący własną tożsamość dystansują się jednakże wobec wartości 
życia kulturowego Zachodu. Żyjąc wśród narodów zachodnioeuropejskich, żadną 
miarą nie chcą z nimi się utożsamiać. Budują zatem alternatywną społeczność, 
krytykując i piętnując wszelkie postacie braku humanitaryzmu w Europie, czego 
przykładem jest dla nich szeroko rozpowszechniona narkomania, prostytucja i 
pornografia”43. Proces kształtowania się tożsamości muzułmanów europejskich 
może wywrzeć wpływ na kształtowanie tożsamości wyznawców islamu w świe-
cie44. Istotną trudność na drodze do stworzenia społeczeństwa wielokulturowego, 
w którym, w granicach cywilizacji zachodniej możliwa byłaby harmonijna koeg-
zystencja ludzi Zachodu z muzułmanami tkwi w niemożności pogodzenia szariatu 
z prawami człowieka oraz dogmatów islamu z ideą państwa prawa45. Według 
Bernarda Lewisa: „To niemożliwe. Państwo prawa owszem, ale jeśli będzie to ich 
prawo, muzułmanów, i tradycyjne prawo szariatu. Współegzystencję muzułmanie 
rozumieją jako formułę współistnienia rozmaitych grup rządzących się swoimi 
prawami. W imperium otomańskim, które było ostatnim wielonarodowym pań-
stwem islamskim, mieliśmy do czynienia z sytuacją, którą wielu zachodnich ob-
serwatorów uważało za paradoksalną. Muzułmanie, żydzi i chrześcijanie żyli obok 
siebie i rządzili się swoimi osobnymi normami prawnymi”46. Muzułmanie pamiętają 

42 Pryce-Jones D., op. cit. 
43 Por. Paolucci G., Eid C., Islam. Sto pytań. Odpowiada Samir Khalil Samir, Warszawa 2004, 

s. 148.
44 Pryce-Jones D., op. cit.. Por. Paolucci G., Eid C.,op. cit., ss. 146-148.
45 Wildstein B., Profile wieku, op. cit., s. 38.
46 Nie można pogodzić tradycyjnego islamu z prawami człowieka. Rozmowa z Bernardem Lewisem, 

op. cit., s. 39.
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o tym i wspomnienia te wywierają istotny wpływ na ich postawy w Europie. „Kiedy 
byliśmy u władzy tolerowaliśmy wasze prawa – mówią. – Dlaczego wy nie chcecie 
tolerować naszych?”47. W społeczeństwach Zachodu dominuje jednostka i jej prawa, 
innymi słowy mówiąc opierają się one na zasadzie indywidualizmu. Dla społeczności 
muzułmanów, w której dobro grupy jest przedkładane nad dobro jednostki a grupa dla 
jej członków jest ostoją bezpieczeństwa i głównym źródłem identyfikacji48, tolerancja 
polega na przyznaniu ich społeczności uprawnienia do rządzenia się własnymi pra-
wami. Bernard Lewis przyznaje jednak, że „– Wielokulturowość może funkcjonować 
w określonych kulturach, nawet w specyficznej zmodernizowanej wersji islamu. Nie 
może jednak obejmować islamskich fundamentalistów ani tradycyjnych form islamu, 
które wymagają tworzenia państwa wyznaniowego”49. Z kolei inny z najwybitniejszych 
znawców współczesnej historii świata islamu, Gilles Kepel, uważa, że najważniejsze 
znaczenie ma integracja społeczna, z którą wiąże się awans coraz większej liczby 
muzułmanów. „W momencie kiedy jeszcze większa liczba muzułmanów zajmujących 
znaczące pozycje stanie się nosicielami kultury europejskiej, sprawa zostanie rozwią-
zana. Problem sprowadza się do tego, jak tym procesem sterować”50..

Odpowiedź na to pytanie ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości Euro-
py, której społeczeństwa gwałtownie się starzeją, wskutek niskiego wskaźnika 
dzietności kobiet europejskich, nie zapewniającego odtwarzalności pokoleń, oraz 
wydłużania się przeciętnej długości trwania życia ludzkiego. Jeśli procesy wzrostu 
gospodarczego w Europie mają być kontynuowane, niezbędny jest import siły 
roboczej z zewnątrz. Głównym źródłem dopływu imigrantów do Europy są kraje 
otaczające ją od południa i południowego-wschodu; są to kraje muzułmańskie, 
przeżywające obecnie okres gwałtownej ekspansji demograficznej51.

Abstract

After the Second World War to Western Europe in the sequence close the age 
20 million immigrants arrived tails. In this number Muslims constituted the majo-
rity. They settled in large West-European cities, where numerous districts ethnic, 
gathering immigrants coming from the same region of world came into existence. 

47 Ibidem.
48 Hofstede G., op. cit., s. 96-97.
49 Nie można pogodzić tradycyjnego islamu z prawami człowieka. Rozmowa z Bernardem Lewisem, 

op. cit.
50 Wojna o przyszłość islamu toczy się w Europie twierdzi Gilles Kepel, politolog, znawca świata 

muzułmańskiego (wywiad), „Europa. Tygodnik idei” nr 22, 31.05.2006.
51 Antczak S., Proces starzenia się ludności w rozwiniętych krajach współczesnego świata: przy-

czyny i konsekwencje, „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, Poznań VI/2006, s. 13-22. 
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Together with them arriving new customs turned up in Europe and a cultural land-
scape of cities in whom new strangers settled changed.
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Tomasz Paluszyński
(Poznań)

O Inkwizycji uwag kilka 
(ze szczególnym uwzględnieniem reakcji 

przeciwreformacyjnej)

Wstęp

Inkwizycja cieszy się tyle niesłabnącym zainteresowaniem co i czarną legendą. 
O zainteresowaniu tym świadczy ogrom poświęconej jej literatury, której dalece 
niepełny wybór prezentuję na końcu niniejszego tekstu. Ponurą legendę, przekła-
mującą jej rzeczywisty charakter, cele, metody i rezultaty i konsekwencje działań 
utrwala zaś znacząca część tej literatury. Nie raz pisana przez wrogich Kościołowi 
autorów celowo i tendencyjnie fałszujących jej obraz. Nie raz przez bezkrytycznie, 
czy wręcz bezrefleksyjnie, powielających utarte, obiegowe upowszechnione lecz 
nieuprawnione schematy. Na szczęście, coraz liczniej reprezentowana jest, także 
w Polsce, rzetelna, naukowa literatura odkłamująca zmitologizowaną, negatywną 
legendę inkwizycji. Jej lektura pobudza refleksje i wnioski, których luźnym zbiorem 
jest ten artykuł. Czerpiąc między innymi z cennych uwag i spostrzeżeń zawartych 
w pracach takich autorów jak Roman Konik, Paweł Kras, Piotr Marek, Marek 
Piotrowski, Piotr Toboła-Pertkiewicz, Krzysztof Warecki, Rafał Ziemkiewicz 
i inni, może zarazem stanowić w przekonaniu autora kolejną cegiełkę w budowie 
odkłamanego obrazu inkwizycji.

Czym więc była inkwizycja i w jaki sposób doszło do tego, że Kościół uczynił 
ją jednym z głównych narzędzi utrwalania wiary? Jak, głosząc miłość bliźniego i 
ludzką wolność godził te hasła z teorią i praktyką inkwizycyjną, skoro dla Inkwizy-
cji ani wolność dowolnego słowa, ani tym bardziej tolerancja dla wszelkich postaw, 
zachowań, dążeń i poczynań nie były bynajmniej wartościami najważniejszymi? 
Ba, nawet ważnymi. Gdy tą najważniejszą było dla niej zbawienie.

Kościół torpedując herezję w tym reformacyjną i potępiając heretyckich, w tym 
reformacyjnych doktrynerów wykazywał się nie tyle religijną nietolerancją. Ta 
bowiem odnosi się raczej do relacji z innymi religiami, stanowiąc w przypadku 
monoteizmu rzeczywisty problem. Wynika on z fundamentalnej reguły monoteizmu 
nie tolerującego z zasady alternatywnych teologii. W przypadku stosunku wobec 
reformacji rzecz szła natomiast nie tyle o relacje Kościoła z innymi wyznaniami, ile 
o psucie jego własnej doktryny. Inne nie wywodzące się z chrześcijaństwa religie 
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kościół musiał tolerować, nawet usiłując je znosić. Nie ważne czy skutecznie, jak 
religie pogańskie praktykowane przez ewangelizowane ludy, czy nieskutecznie 
jak przykładowo islam bezefektywnie zwalczany środkami siłowymi z krucjatami 
na czele. Bez tolerancji względem nich nie możliwa była bowiem ewangelizacja 
i rzeczywiste skuteczne nawracanie. Nawracanie zmierzające do pozyskania dla 
Chrystusa nowych wiernych, a nie wyłącznie do eksterminacji innowierców. Co się 
zaś tyczy relacji z reformatorami rzecz szła o prawidłowość doktryny, jej zgodność 
z przesłaniem Chrystusa (słowem Bożym) i spójność (jedność) Kościoła.

Między dialogiem a reakcją, wybór dwóch dróg postępowania, 
religijna reakcja

Postawiony wobec postulatów reformacyjnych Kościół rzymski stanął jedno-
cześnie przed wyborem drogi dalszego postępowania i reagowania na nie. Wśród 
jego obrońców starły się dwie postawy. Stronnictwo tak zwanych uduchowionych 
opowiadało się za odnową życia religijnego w Kościele i otwartym dialogiem 
z protestantami. Grupa tak zwanych nieprzejednanych, z kolei, za represjono-
waniem herezji oraz wprowadzeniem reform Dyscyplinujących, utrwalających 
pozycję papieża i dotychczasowy kształt hierarchii katolickiej. Ci ostatni, którym 
przewodził kard. Giovanni Pietro Caraffa (późniejszy papież Paweł IV) zdobyli 
przewagę. Stało się to po niepowodzeniu zorganizowanych przez Karola V kato-
licko-protestanckich kolokwiów ratyzbońskich z 1541 
r. W ich trakcie grupa sześciu kardynałów katolickich 
z Gaspare Contarinim na czele i sześciu teologów 
protestanckich z Martinem Butlerem i Philippem 
Melanchtonem, wypracowała kompromisową formułę 
doktrynalną. Została ona jednak odrzucona zarówno 
przez papieża Pawła III, jak i Martina Luthra..

Religijna reakcja opanowująca obie strony religij-
nego konfliktu oznaczała podjęcie przez nie działań 
siłowych celem przeforsowana swego wyznaniowego 
stanowiska. Obie uciekały się do presji i represji. 
W tym także fizycznych, w najradykalniejszej postaci, 
jak tortury i uśmiercanie, najczęściej przez spalenie 
lub utopienie, najaktywniejszych, i najbardziej wy-
trwałych religijnych oponentów. Sięgnęły wreszcie do 
otwartej wojny z całym towarzyszącym jej bagażem 
przemocy i okrucieństwa. Obserwatorowi związanego 
z reformacją i kontrreformacją już nie tylko religij-
nego konfliktu, narzuca się pytanie, czy rzeczywiście 

Trybunał inkwizycyjny 
w.Hiszpanii – obraz Pedra 
Berruguete z 1495 r.
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prawdziwie owocna ewangelizacja jest możliwa bez tolerancji, będącej cierpliwym 
znoszeniem tego, czego się nie akceptuje i co usiłuje się zmienić, lecz łagodnymi 
środkami. W połowie XVI w. żadna ze stron nie okazała się zdolna do rzeczywistego 
kompromisu. Było to w znacznej mierze spowodowane specyfiką doktrynalnego 
przedmiotu sporu, w którym każda dostrzegała w odstępstwie od religijnych pryn-
cypiów sprzeniewierzenie się Słowu Bożemu. W obronie czystości doktryny obie 
strony, nie poprzestały na hamowaniu postępów interpretacji przeciwnika siłą ar-
gumentów teologicznych. Szybko sięgnęły do argumentu siły. Podłożem takiej po-
stawy był powszechny brak tolerancji, karmiony i podtrzymywany napastliwością 
i otwartą wrogością liderów skonfliktowanych stron. Wystarczy wymienić choćby 
zajadłe oskarżenia Luthra pod adresem Kościoła katolickiego zwanego przezeń 
Ecclessia carnalis.i.synagoga diaboli, czy wydrwiwanie przez Ecka postulatów 
luterańskich. Tego rodzaju zachowania wywoływały i eskalowały obopólną falę 
przemocy i prześladowań. Końcem tego procesu był zaś trwały rozłam w Kościele. 
Miast porozumienia oraz przywrócenia religijnej jedności, wroga koegzystencja 
okopanych na swych stanowiskach rozmnożonych kościołów.

Porządek społeczny jako aspekt działalności inkwizycyjnej

Celem obrony katolickiej doktryny Stolica Apostolska sięgnęła do wypróbowa-
nego w średniowieczu instrumentu zwalczania herezji – Inkwizycji. W momencie 

Spalenie heretyka, obraz Sassetta z ok. 1432 r.
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wybuchu reformacji była ona już, wyjąwszy Hiszpanię, cieniem potęgi z okresu 
średniowiecza. Poddana władzom świeckim poszczególnych państw, głęboko 
podupadła w swej aktywności i możliwościach oddziaływania. Okoliczność ta 
miała zresztą swój udział w nie przypadkowej eksplozji reformacji w tym właś-
nie w czasie. W tak masowym poddaniu się herezji właśnie w tym okresie. By 
w pełni zrozumieć specyfikę sięgającego XII w. inkwizycyjnego, procesowego 
zaangażowania Kościoła przeciw heretykom, trzeba uzmysłowić sobie osadzenie 
antykościelnych i sprzecznych z jego nauką haseł, postulatów i myśli w realiach 
średniowiecznej, a następnie nowożytnej łacińskiej Europy. Chrześcijaństwo rzym-
skie stanowiło podstawę i ostoję społecznego ładu. Niekwestionowaną podobnie, 
jak dziś demokracja czy prawa obywatelskie. Większości herezji towarzyszyło 
zaś kwestionowanie formułowanych, uzasadnianych i legitymizowanych przez 
Kościół ideologicznych podstaw politycznego ustroju kontynentu. Jego fundamen-
tów opartych na pozycji sakralizowanego władcy. Znormalizowanych stosunkami 
feudalnymi i postfeudalnymi legitymizowanymi autorytetem Kościoła, będącego 
jednym z ich beneficjentów. W szerszej zaś perspektywie ustroju umocowanego 
uniwersalizującą supremacją papieską. Inkwizycja była więc instytucją z grupy 
obronnych, jakie posiadały i posiadają wszelkie społeczeństwa, służącą zachowaniu 
ustalonych przez nie norm współistnienia. Nadzorującą i kontrolującą wrogów 
istniejącego, opartego na normach katolickich ładu, mogących wywrócić zasady 
porządku społecznego. Tak było w średniowieczu. Tak też, przyjmując pozycję 
zachowawczą, kwalifikował Kościół katolicki herezję reformacyjną, postrzegając 
ją nie tylko jako odstępstwo od zasad wiary, lecz także jako godzącą w istniejący 
ład. I rzeczywiście, jej ugruntowanie prowadziło do zmiany społeczno-politycznego 
porządku ustrojowego w państwach sprotestantyzowanych. Eliminowało w nich 
nie tylko dotychczasowe stosunki religijne i prawdy wiary, lecz także zwierzchnie 
uprawnienia papieża i w ogóle administracyjne Kościoła hierarchicznego. Ulegały 
w nich one przeniesieniu na władze świeckie. Rzecz szła więc nie tylko o kwestie 
religijne ale także o zachowanie ogólnych stosunków społecznych. W tym zakresie 
przemiany zapoczątkowane reformacją nosiły znamiona społecznej rewolucji. 

Odnowienie inkwizycji

Celem przeciwdziałania temu procederowi, odnowiona została przez papieża 
Pawła III w roku 1542 Inkwizycja rzymska. Bullą Licet ab initio zreformował ją 
tworząc Kongregację Świętej Inkwizycji.(Sacrum Officium). W roku 1588 została 
ona przekształcona w Najwyższą Świętą Kongregację Rzymskiej i Powszechnej 
Inkwizycji. W rozumieniu ogólnym do jej zadań należały działania na rzecz 
zachowania i obrony prawd i jedności wiary, wykrywania i zwalczania błędów 
i fałszywych doktryn religijnych, równające się obronie doktryny ustrojowej oraz 
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porządku i spokoju społecznego. Kongregacja była najwyższym sądem odwo-
ławczym w sprawach prowadzonych w ramach Inkwizycji oraz koordynowała 
podejmowane przez nią działania. Te, ściśle określone precyzyjnymi zasadami, 
miały zapobiec powtórzeniu błędów Inkwizycji hiszpańskiej. Złożona z 6 kardy-
nałów Kongregacja została poddana bezpośredniej kontroli papieskiej. Pierwszym 
wielkim inkwizytorem, stojącym na jej czele został twórca projektu tej instytucji 
kard. Giovanni Pietro Caraffa..Fundamentalna zasada nowej instytucji pozbawiała wład-
ców świeckich możliwości ingerowania w procesy religijne wytyczanym ich poddanym 
oraz nakazywała ekstradycję do Rzymu wszystkich podejrzanych o herezję. Miało to na 
celu zapobieżenie nadużyciom procesów religijnych przez władze świeckie dla realizacji 
własnych celów. Zostało jednak zarazem wykorzystane przez te władze do oskareń pod 
adresem kościoła o nadużycia spowodowane wydobyciem sie systemu inkwizycyjnego 
spod kontroli władz świeckich. Praktyka pokazała, iż szanse realnego oddziaływania 
Świętego Oficjum ograniczały się do obszarów jeszcze nie opanowanych całkowicie 
przez reformację. Upowszechniony w potocznym przekonaniu zakres jej merytorycz-
nego i terytorialnego oddziaływania trzeba uznać za dalece przesadzony. Znaczący 

Wielki inkwizytor, obraz Jean Paula Laurensa z 1882 r.
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był fakt, iż dla podjęcia działalności, trybunały Inkwizycji potrzebowały zgody 
władz odpowiednich państw, co udało się uzyskać w zaledwie kilku wypadkach. 
W istocie podstawowym zadaniem Inkwizycji stało się nie dopuszczenie do zdomi-
nowania przez reformację Italii, co zresztą udało się osiągnąć. Tutaj też zasadniczo 
działały jej trybunały. Poza Państwem Kościelnym powołano je w posiadłościach 
hiszpańskich na południu półwyspu, w Mediolanie, Wenecji (dopiero w 1547 r.), a 
poza Italią aktywniej działała jedynie w Niderlandach. A i w tych krajach ich działal-
ność napotykała na burzliwe protesty społeczne. Prowadziły one niejednokrotnie, jak 
choćby w Neapolu, do gwałtownych rozruchów, czy niszczenia siedzib Inkwizycji..
Nawet samego Świętego Oficjum w Rzymie w roku 1559, po śmierci Pawła IV..
Rozruchy te spowodowały, iż następny papież, Pius IV, ograniczył władzę rzymskiej 
inkwizycji. Działalność trybunałów podległych rzymskiemu Świętemu Oficjum.
nie objęła żadnego z państw, które uległy religijnej reformacji. Wolne od niej były: 
Rzesza, większość krajów basenu bałtyckiego i północnomorskiego. Nie podjęła też 
działalności na obszarze filarów europejskiego katolicyzmu: Hiszpanii i Portugalii.
(mających własne nie rzymskie, państwowe w istocie, choć obsadzone duchownymi, 
inkwizycje), a we Francji czy Polsce jej aktywność zaznaczyła się stosunkowo słabo. 
Przez samego Pawła III, który wyraźnie wskazywał na to we wspomnianej bulli, In-
kwizycja traktowana była jako narzędzie doraźne, mające spełnić zadanie przewidziane 
zasadniczo dla soboru powszechnego, póki ten nie zostanie zwołany i sfinalizowany. 
Znamienne, iż sprawy o herezje obejmowały niespełna połowę spraw prowadzonych 
przez trybunały inkwizycyjne. Większość dotyczyła magii oraz księży i zakonników 
posądzanych o niemoralność lub wejście w związek małżeński. Sobór Trydencki po-
twierdził odnowę Inkwizycji oraz Święte Oficjum w 1564 r. W zestawieniu z kościelną 
Inkwizycją rzymską, nieporównanie aktywniejsze, prowadzące znacznie większą liczbę 
procesów oraz wydające większą liczbę wyroków skazujących były podległe monar-
chom, realizujące po części ich społeczno-polityczno-ekonomiczne cele inkwizycje 
w państwach iberyjskich. Szacuje się iż w Hiszpanii wyrokami Inkwizycji spalono 
w latach 1485-1820 około 3100 osób, a procesom inkwizycyjnym poddano 125-150 
tys. ludzi. W stosunkowo małej Portugalii w latach 1540-1794 inkwizycja zaprowa-
dziła na stos około 1200, a procesom poddała około 42 tys. osób. W całych Włoszech.
natomiast w latach 1542-1761 przeprowadziła około 60 tys. procesów zakończonych 
1250 wyrokami śmierci. Liczby te, aczkolwiek tragiczne, dalekie były od idących 
w dziesiątki tysięcy ofiar antyheretyckich, a zwłaszcza przeciwczaroskich działań 
wspólnot zreformowanych; w setki tysięcy zabitych bez dostatecznego powodu przez 
oświeceniową rewolucję francuską; czy milionów zgładzonych przez nowoczesne, 
dwudziestowieczne, rzekomo postępowe, totalitaryzmy; z których wszystkie trwały 
wszak nieporównanie krócej niż inkwizycja. Oczywiście te ostatnie nie są usprawiedli-
wieniem, a Kościół musi obecnie – jak sformułował to Jan Paweł II – pochylać z pełną 
boleści skruchą nad niegdysiejszym przyzwoleniem dla stosowania w obronie prawdy 
metod nacechowanych nietolerancją oraz przemocą. 
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Cele i intencje i Inkwizycji 

W zakres zainteresowań inkwizycji w wymiarze jednostkowym wchodziły 
zasadniczo cztery grupy oskarżonych: heretycy; przestępcy przeciw moralności 
(bluźniercy, bigamiści, sodomici itp.); marryni – chrześcijanie judaizujący (lecz 
nie nieochrzczeni Żydzi, których przykładowo w Hiszpanii prześladowała nie 
Inkwizycja lecz instrumentalizująca ją po części monarchia) oraz moryskowie, to 
jest chrześcijanie islamizujący. Wyraźny problem miała Inkwizycja z podejściem do 
oskarżeń o czarostwo. W tym zakresie przejawiała raczej funkcję racjonalizującą, 
tłumiąc społeczną histerię. Inkwizycja działa w myśl słów Chrystusa o karaniu i 
wychowywaniu jako przejawie miłości [Ap. 3, 19] którego celem było nawrócenie 
i zbawienie. Officium miało na celu nie tyle sądzenie grzeszników, co zapobieganie 
odstępstwom od wiary. Było urzędem eksperckim, którego jedyne prawdziwe zada-
nie polegało na orzekaniu o zgodności lub sprzeczności poglądów, prądów i czynów 
z regułami wiary. Ewentualne przekazanie podsądnego świeckiemu wymiarowi 
sprawiedliwości (co najczęściej oznaczało stos) praktykowała w najjaskrawszych 
przypadkach ich sprzeczności z wykładnią Kościoła i niemożnością przekonania 
podsądnego do nawrócenia. Trybunały inkwizycyjne działały w sposób szczególny, 
tak jak szczególne były dążenia jakie im przyświecały. Wbrew częstemu obecnie 
mylnemu kojarzeniu, nie uciekały się bynajmniej do „sądów Bożych” – orda-
liów, stosowania przykładowo próby wody, czy rozgrzanego żelaza. Przeciwnie, 
posługiwały się w pełni nowoczesnymi, wybiegającymi daleko w przyszłość, 
rozwiązaniami i metodami. Posługując się pełną procedurą prawną i procesową 
swojej epoki stawiały sobie bowiem za zadanie nie tyle dowiedzenie winy oskar-

Heretycy popełniają grzech, którym zasługują sobie nie tylko na karę klątwy, 
czyli wyłączenia z Kościoła, lecz także na karę śmierci. O wiele bowiem 
cięższą brodnią jest psuć wiarę, która stanowi o (nadprzyrodzonym) życiu 
duszy, niż na przykład fałszować pieniądze, które służą życiu doczesnemu. 
[Co w procedurze świeckiej karano spaleniem na stosie – aut.] […] Ze 
strony Kościoła jest miłosierdzie troszczące się o nawrócenie błądzących 
stosownie do nauki Apostoła (2 Tym 2, 24). Nie potępia się ich od razu, 
lecz dopiero po pierwszym i drugim upomnieniu; po tym zaś, skoro heretyk 
nadal trwa w uporze, straciwszy nadzieję na jego nawrócenie, mając na 
uwadze zbawienie innych, Kościół karą klątwy wyklucza go ze swojego łona 
i następnie zostawia go sądownictwu świeckiemu, by przezeń był usunięty 
ze świata karą śmierci. 

Z Sumy teologicznej, św. Tomasza z Akwinu
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żonego i jego skazanie, co umożliwienie mu nawrócenia. W przeciwieństwie do 
świeckich, zadaniem sądów inkwizycyjnych nie było skłonienie oskarżonego by 
przyznał się do winy, lecz ustalenie prawdy. Zasadniczym, perspektywicznym 
celem trybunałów i inkwizytorów, podobnie jak w średniowieczu, było bowiem 
zbawienie duszy oskarżonego, a najwyższy wyrok skazujący wydawany w sytuacji 
niemożności osiągnięcia tego celu oznaczał w istocie porażkę inkwizytora. Tak 
więc często posuwała się Inkwizycja do wstrzymywania wykonania zapadłych 
już wyroków w nadziei na nawrócenie się heretyka.

Zdarzało się jednak także, że – co dziś wydaje się paradoksalne – przyspiesza-
ła ich wykonanie, mimo formułowanej w ostatniej chwili przed straceniem dekla-
racji nawrócenia się oskarżonego. A to w obawie, by jego dusza nie utraciła 
szansy zbawienia z powodu ponownego zejścia na drogę herezji. Najwyższą 
wartością ciągle było bowiem w tych czasach nie życie doczesne, lecz wieczne. 
Zbawienie człowieka, któremu życie ziemskie służyło zyskując tym samym sens. 
Podporządkowanie go wieczności, na której się koncentrowało, czyniło ziemską 
egzystencję człowieka jakże perspektywiczną. Zwłaszcza w porównaniu z dzisiej-
szym krótkowzrocznym życiem jakże licznych, skupionych często na czysto he-
donistycznym zaspokajaniu i doraźnej przyjemności stawianych jako cel i sens 
życia. Tak więc, należy sytuować Inkwizycję w kontekście uświadomienia sobie, 

Członkowie Świętego Officjum, obraz Jean Paul Laurensa z 1886 r.
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iż działała wśród ludzi uważających zasadniczo, że żyją by zostać zbawionymi, 
a nie by było co do zasady przyjemnie. Podobnie, co było i konsekwencją powyż-
szego, Inkwizycja, jak i cały kościół gromadzący wiernych nie uważał bynajmniej 
wyroku śmierci poprzez spalenie za najwyższą możliwą karę. Jego wykonanie 
mogło według ówczesnych przekonań oczyścić heretyka z grzechu zapewniając 
mu, pod warunkiem nawrócenie w ostatniej chwili zbawienie. Najwyższą karą 
była przekreślająca szanse na życie wieczne, wyłączająca poza nawias Kościoła 
ekskomunika. Zainteresowanie Inkwizycji skupiało się na osobach, których po-
glądy i czyny kłóciły się z katolicką doktryną, lub w nią godziły. Ich heretycka.
działalność potęgowała bowiem niepokój także i z tego powodu, że wpływała nie 
tylko na wieczne potępienie ich samych, lecz groziła utratą zbawienia przez oso-
by postronne poddane ich wpływowi. Strzegąc czystości doktryny, nie obejmo-
wała Inkwizycja swą jurysdykcją nie chrześcijan. Herezji i apostazji dopuścić 
mogły się jedynie osoby już ochrzczone. Ich działalność traktowano też jako za-
grożenie większe od wrogich działań pogan, czy wyznawców innych religii. 
Wywierały bowiem bezpośredni, wychodzący z wnętrza ufnej wspólnoty w wie-
rze, negatywny wpływ na otaczające ich grono chrześcijan. Sprowadzały na złą 
drogę wiernych, często nie świadomych nawet kacerstwa i zagrożenia. W tym 
kontekście traktowano herezję za zbrodnię gorszą od zabójstwa, uśmiercającego 
jedynie ciało. Ta uśmiercała na wieczność duszę heretyka, niosąc, co gorsza, ry-
zyko podobnej perspektywy dla stykających się z nim osób trzecich. Tym bardziej 
kwalifikowało to heretyków do nawrócenia, a gdy to okazywało się nie możliwe 
– do eliminacji. Osobnym motywem działań inkwizycyjnych było zapanowanie 
nad coraz to wybuchającymi pogromami i samosądami dokonywanymi przez 
chrześcijan na rzeczywistych czy domniemanych religijnych odszczepieńcach. 
Zwłaszcza podejrzewanych o obłudę religijną nawróconych Żydach. Liczono na 
pohamowanie pogromów poprzez zinstytucjonalizowanie i uregulowanie rozstrzy-
gania o religijnym odszczepieństwie rygorystyczną procesową procedurą. W isto-
cie też, wraz z nasileniem aktywności Inkwizycji, malała liczba ich ofiar z tych 
środowisk, co potwierdzał przykład Hiszpanii przełomu XV i XVI w. Inkwizycja 
stawała się więc swoistym gwarantem utrzymania względnego spokoju społecz-
nego. Paradoksalnie, mimo zasady domniemania winy podejrzanego, cele i pro-
cedura inkwizytora ułatwiały podsądnemu obronę. Rozstrzygnięcie sprawy mogło 
się dokonać bowiem poprzez udowodnienie przez oskarżonego swej niewinności, 
zarazem nigdy bez udowodnienia mu winy. Dodajmy, że samo przyznanie się 
oskarżonego do winy mnie wystarczało dla skazania go. Dla udowodnienia swej 
niewinności, w przypadku kruchych dowodów przeciw podsądnemu wystarczyło 
odpowiednie wyznanie przez niego wiary i modlitwa, by się oczyścić z zarzutów. 
W przypadku mocnych zaś, odżegnanie się od herezji, przyrzeczenie nawrócenia, 
skrucha i przyjęcie pokuty (to prawda zazwyczaj bardzo ciężkiej, upokarzającej 
i dokuczliwej), by ocalić życie, choć już nie koniecznie wolność, majątek, czy 
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dobre imię. Przekazanie delikwenta świeckiemu wymiarowi sprawiedliwości 
oznaczające stos, było w praktyce, jak dowodzą rzetelne badania źródłowe, sto-
sunkowo rzadkie, stanowiąc promil wszystkich rozpatrywanych spraw. Dotkliwe 
działania procesowe z użyciem tortur, w przeciwieństwie do procedury świeckiej 
stosowała inkwizycja stosunkowo umiarkowanie, i w ściśle określonym co do 
okoliczności zastosowania, czasu trwania i sposobu procedury, (co, to prawda, 
bywało nadużywane, by wspomnieć przykład Konrada z Marburga). Radykalne 
środki dotykały w zasadzie przeważnie jedynie tych, którzy z premedytacją pod-
trzymywali swe heretyckie przekonania, czy bronili postępowania potępianego 
przez Magisterium Kościoła. Oczywiście, okoliczność ta, inaczej niż w świetle 
ówczesnych, w świetle współczesnych norm, zwłaszcza religijnych, nie jest uspra-
wiedliwieniem dla takiego obejścia się z rzeczonymi osobami. Inkwizycja z za-
sady starała się jednak unikać brutalności i krzywdzenia oskarżonego. Te bowiem 
pozostawały w sprzeczności z jego dobrem, będącym podstawowym celem in-
kwizycji. Jako takie zaś, z definicji się z nim kłóciły. Rolę grał tutaj czynnik troski 
inkwizytora o kondycję podsądnego i szacunku dla człowieka, co wobec utartych, 
utrwalonych mitów na temat relacji na linii inkwizycja-społeczeństwo może dzi-
wić. By je zrozumieć, trzeba sobie uświadomić, że podstawową intencją inkwi-
zytora było utrzymanie zdrowej kondycji religijnej i moralnej członków kościoła, 
także tych którzy pobłądzili w herezję. Dodajmy, że było to także intencją wier-
nych, którzy w swej przytłaczającej, prawowiernej katolickiej większości podzie-
lali przekonanie o wypływającej z herezji groźbie utraty zbawienia. By zrozumieć 
powszechną zgodę na istnienie i działanie Inkwizycji, przypomnijmy, że w czasach, 
o których mowa, zbawienie było, co istotne, celem życia nie tylko pojedynczych 
jednostek, lecz ogółu. Celem powszechnie uświadamianym, akceptowanym i, co 
ważne, pożądanym. Dochodziło tu zatem do jedności intencji i poczucia wspól-
noty między Inkwizycją i ogółem wiernych. Ci dostrzegali więc w inkwizycji nie 
tyle narzędzie powszechnego terroru i zastraszania, co instrument ochrony przed 
heretyckim zagrożeniem. Narzędzie zwiększające szansę na zbawienie członków 
Kościoła. Uświadomienie sobie tej okoliczności stawia postrzeganie relacji na 
linii społeczeństwo-Inkwizycja w zupełnie nowym świetle. Tak też, niemal po-
wszechna, dobrowolna, pełna własnej inicjatywy denuncjacyjna współpraca 
z Inkwizycją w zakresie ujawniania rzeczywistych i domniemanych heretyków 
zabijających – według ówczesnych przekonań – szansę zbawienia, była równie 
poprawna i nie budząca moralnej krytyki, jak dziś, przykładowo, denuncjacja 
organom ścigania podejrzanego o morderstwo. Podobnie jak ma to miejsce dzisiaj, 
nikt przy zdrowych zmysłach nie sprzeciwiał się bowiem, „prześladowaniu”– 
w ówczesnym rozumieniu – przestępców, których aktywność mogła nie tylko 
pozbawić zbawienia, lecz także wywrócić przyjęty i zaaprobowany powszechnie 
porządek społeczny. Tym bardziej, nie domagał się tolerancji dla nich. Oczywiście, 
wymienione funkcje Inkwizycji były społecznie doceniane, akceptowane, podzie-
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lane i szanowane dopóty, dopóki większość społeczności podzielała stanowisko 
Kościoła katolickiego. Tak w kwestii celu i sensu życia, jak i dogmatów, reguł 
liturgii czy zasad funkcjonowania kościoła i jako zbiorowości wiernych, i jako 
struktury instytucjonalnej. Odmienne postrzeganie inkwizycji pojawiało się, gdy 
herezja przybierała charakter masowy, wręcz powszechny, tak jak stało się to 
w części społeczeństw Europy północno-zachodniej w dobie reformacji. Otwarci 
przeciwnicy religijni doktryny katolickiej nie mogli Inkwizycji zaakceptować. 
Stąd narastająca zajadła walka przeciw niej. Walka, w której w pełni świadomi, 
zdeklarowani, zajadli religijni odszczepieńcy z wyboru, uciekali się do nie prze-
bierającej w środkach krytyki. Jej głównym instrumentem stały się oskarżycielskie, 
częstokroć kłamliwe, wypaczające i potęgujące jej rzekomo zbrodnicze działania, 
pamfletowe i wyszydzające druki propagandowe. Działania te, budowały nieza-
służoną i niesprawiedliwą czarną legendę inkwizycji i inkwizytorów. Następnie 
zostały podchwycone i rozwinięte przez jawnie, ostro antyklerykalnych autorów 
oświeceniowych oraz późniejszych. Na skutek rozpowszechnianych przez nich 
tego rodzaju zarzutów, ten czarny obraz zdominował też obecny potoczny i po-
wszechny pogląd o Inkwizycji. 

Trybunały inkwizycyjne

Do XVI w. metody działania Inkwizycji zostały już ustalone. Nowością było 
jedynie ustanowienie dla niej instytucji nadrzędnej – Świętego Oficjum, mają-
cego ogarniać, wspierać i kontrolować poprawność funkcjonowania wszystkich 
rozproszonych trybunałów inkwizycyjnych. Drugą nowością było ogłoszenie 
przez Inkwizycję.Indeksu Ksiąg Zakazanych. Inkwizytorami byli zazwyczaj mnisi 
zakonów kaznodziejskich. Inkwizytor przed objęciem czynności w powierzonym 
sobie terenie składał przed miejscowym biskupem upełnomocniający go list Ojca 
Świętego. Następnie ogłaszał czas łaski. Po nim przystępował do sformowania 
trybunału inkwizycyjnego. Była to instytucja bardzo rozbudowana. W jego skład 
wchodzili: inkwizytor, dwaj pomocniczy sędziowie asesorowie, z których jednym 
był zawsze z samego prawa miejscowy biskup, drugim zaś zazwyczaj prowincjał, 
opat lub przełożony najpoważniejszego w regionie klasztoru. Powoływał przysię-
głego notariusza, wraz z sekretarzami, pomocnikami i pisarzami. Notariusz jako 
sekretarz sądu musiał zamieszczać w aktach sprawy dosłownie, in extenso, wszelkie 
zeznania świadków i stron oraz protokoły posiedzeń. W skład sądu inkwizycyjnego 
wchodziło ponad to sześciu, ośmiu lub dwunastu ławników wybieranych zawsze 
spośród znanych z uczciwości i prawości miejscowych obywateli. Ich zadaniem 
było formułowanie opinii o moralności i prawdomówności świadków. Mieli też 
oni, co bardzo istotne, zadanie kontroli, z prawem veta, wszelkich zeznań, akt 
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podania i protokołów. Do sądu należeli ponadto prawnicy, często bardzo liczni 
gromadzący kilkadziesiąt osób rzeczoznawcy, świeccy i duchowni, wreszcie 
obrońcy oskarżonego z urzędu oraz lekarz.

Praktyka procesowa sądów inkwizycyjnych

Praktyka procesowa sądów inkwizycyjnych, wniosła do ustroju procedury 
sądowej szereg mechanizmów. Wówczas absolutnie nowatorskich i nowoczesnych, 
dziś uznawanych za standardowe. Szczególnie, co współczesnym karmionym 
czarną legendą Inkwizycji może wydać się zaskakujące, mechanizmów z zakresu 
niezbywalnych uprawnień oskarżonych służących poprawie ich pozycji w prowa-
dzonym postępowaniu. To Inkwizycja jako pierwsza ustanowiła funkcję obrońcy 
oskarżonego, a Inkwizycja rzymska nadała instytucji obrony nie tylko charakter 
obligatoryjny, lecz wymagała prawniczych kwalifikacji obrońcy. Wprowadziła 
Inkwizycja często praktykowane odpowiadanie oskarżonego przed sądem z wol-
nej stopy, co oznaczało, iż pozostając na swobodzie, sam dochodził z domu na 
kolejne rozprawy. Wskrzesiła też antyczną wieloinstancyjność, umożliwiając 
odwoływanie się od zapadłych wyroków. Surowe kary, z karą śmierci włącznie, 
groziły za rzucanie fałszywych oskarżeń. Zniosła Inkwizycja wiezienia koeduka-
cyjne. Wprowadziła areszt domowy, poręczenie majątkowe oraz zwolnienie za 
poręczeniem autorytetu. Stanowczo sprzeciwiała się dziś powszechnie stosowa-

Nie chcemy, aby blask wiary został przysłonięty niby ciemną chmurą przez 
niedyskretne i niegodziwe czyny inkwizytorów […]. Należy odsunąć od 
siebie wszelką cielesną miłość, nienawiść i strach, jak również jakiekolwiek 
szukanie doczesnego panowania […]. Pod świętym posłuszeństwem i pod 
groźbą wiecznego potępienia nakazujemy biskupom, inkwizytorom oraz 
ich pełnomocnikom, aby dyskretnie i z gotowością postępowali wobec 
wszystkich podejrzanych o herezję, ale także aby złośliwie nie wmawiali 
tak ohydnej zbrodni ludziom niewinnym, ani ich nie oskarżali […]. Jeśli, 
powodowani nienawiścią, dobrodziejstwami, uczuciem, chęcią zdobycia 
pieniędzy, lub ziemskiego znaczenia, sprzeniewierzą się w swym postę-
powaniu sprawiedliwości i osądowi sumienia, podlegną karze (zarówno 
biskup, jak i inkwizytor) suspensy na okres trzech lat […] zastrzeżonej 
jedynie Biskupowi rzymskiemu. 

Z dekretu soboru w Vienne z lat 1312-1313, 
cyt. za: G. Ryś, Inkwizycja, Kraków 1997.
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nemu wiezieniu prewencyjnemu. Ułatwiało to podejrzanemu uniknięcie procesu 
czy to poprzez ucieczkę, czy ukrycie się, nie rzadko u możnego protektora, jak 
miało to przykładowo miejsce w przypadku samego Luthra. Warto pamiętać, że 
jednym z motywów powołania inkwizycji było ukrócenie skazywania niewygod-
nych ludzi oskarżanych o herezje lub czary, co upowszechniło się wśród feudałów 
w średniowieczu. Jedną z konsekwencji tej intencji była eliminacja z procesu 
inkwizycyjnego anonimowego donosu. Dopuściła Inkwizycja prawo odmowy 
zeznań przez oskarżonego. Wprowadziła także rewolucyjną na tamte czasy zasa-
dę, że nie wolno karać ludzi niepoczytalnych. Pojawiające się zaś przypadki 
wyroków na takich osobach były bardziej konsekwencją trudności zdiagnozowa-
nia przypadku przez ówczesną marną co do poziomu medycynę, niż celowego 
działania Inkwizycji. O jej staranności w tym zakresie świadczyło, iż każdy proces 
rozpoczynała staranna obdukcja oskarżonego, także pod względem zdrowia psy-
chicznego. Nie rzadko też, by uniknąć procesu uznawała Inkwizycja oskarżonego 
za nie zdrowego psychicznie. Inną nowością wprowadzoną przez Inkwizycję było 
wcześniejsze zwolnienie skazanego za dobre sprawowanie. Skracanie zapadłych 
wyroków więzienia uczyniła zresztą Inkwizycja procedurą standardową i nagmin-
ną. I tak, w epoce nowożytnej kara „wiecznego więzienia” trwała w rzeczywisto-
ści zazwyczaj nie dłużej niż trzy lata (najczęściej kilka miesięcy), a kara więzienia 
„wiecznego i nieodwołalnego” w praktyce nie dłużej niż lat osiem. Dodajmy 
wreszcie iż warunki panujące w więzieniach inkwizycyjnych były nieporównanie 
lepsze niż w świeckich, a więzienia te spełniały częstokroć, jeśli nie na ogół, 
bardziej rolę kontemplacyjnego miejsca odosobnienia w rodzaju klasztoru, niż 
wyniszczającego organizm lochu. często też były w istocie aresztem domowym. 
Toteż częstą praktyką było, że pospolici przestępcy, jak złodzieje czy gwałciciele 
usprawiedliwiali swe występki motywami religijny, by przejść pod sąd inkwizy-
cyjny. Szczególną praktyką było wprowadzenie potępianej dziś przez nie rozu-
miejących intencji i konsekwencji tego zabiegu, praktyki utajniania przed 
podsądnym świadków oskarżenia. Była to konsekwencja faktu, iż posiadał on 
prawo do sporządzenia dowolnie długiej listy swych „śmiertelnych wrogów”, 
których zeznania nie mogły być brane pod uwagę, jako domniemanie tendencyj-
ne, nieuczciwe i niesprawiedliwe. Na marginesie warto zauważyć, iż było to 
znacznie więcej niż przysługuje oskarżonemu w dzisiejszej procedurze sądowej. 
Chodziło o to, by wykorzystując to prawo nie neutralizował on wszystkich nie-
wygodnych świadków, co było by możliwe gdyby znał ich personalia. Tak więc 
oskarżony i jego obrońca mieli pełny wgląd w akta sprawy, po usunięciu z nich 
personaliów świadków. Innym motywem takiego utajnienia była okoliczność, iż 
oskarżonymi byli często ludzie bardzo wpływowi, wysoko postawieni w struktu-
rze społecznej. Mogący wpływać na świadków, zastraszać ich, czy nawet się mścić. 
Co więcej, nawet w czasie procesu mógł oskarżony zakwestionować bezstronność 
sędziów lub nawet samego inkwizytora. Składali oni wówczas swe urzędy w ręce 
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Innocenty, biskup, sługa sług bożych, na wieczną rzeczy pamiątkę. Pragnąc 
najgoręcej, tak jak wymaga tego troska pasterska, aby Wiara Katolicka, 
zwłaszcza w naszych czasach, umacniała się i rozkwitała wszędzie i aby 
zepsucie heretyckie wygnane zostało z wszystkich krain wiernych, z chęcią 
mówimy, a także przypominamy o tych konkretnych metodach i środkach, 
dzięki którym spełnić się mogą dążenia chrześcijaństwa; jeśli bowiem dzięki 
naszym wysiłkom, tak jak motyką dobrego gospodarza, wykorzeniony zo-
stanie wszelki błąd, oddanie naszej wierze i zapał dla niej bardziej jeszcze 
umocnią się w sercach wiernych.
Nie bez przepełnionego goryczą smutku dowiedzieliśmy się ostatnio, że 
w niektórych częściach północnych Niemiec, a także w prowincjach, para-
fiach, okręgach, dzielnicach i diecezjach Mainzu, Kolonii, Trewiru, Salzburga 
i Bremy, wiele osób płci obojga, nie bacząc na własne zbawienie i odchodząc 
od wiary katolickiej, zadaje się z diabłami, inkubami i sukkubami i poprzez 
swoje czary, zaklęcia, gusła i inne przeklęte zabobony, obmierzłe praktyki 
i zbrodnie niszczy potomstwo kobiet i nowo narodzone zwierzęta, wykorzenia 
plon, jaki wydaje rola, strąca winne grona z winorośli i owoce z drzew; mało 
tego, zabija mężczyzn i kobiety, zwierzęta juczne pospołu ze stworzeniami 
innego rodzaju, niszcząc również winnice, sady, łąki, pastwiska, łany pszenicy 
i innych zbóż i wszelkie inne uprawy. Co więcej, nikczemnicy owi gnębią 
i doświadczają mężczyzn i kobiety, zwierzęta pociągowe, trzody owiec, a także 
bydło i inne stworzenia, zadając im ból i zsyłając na nie wszelkiego rodzaju 
choroby, tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne, i uniemożliwiają mężczyznom 
płodzenie, a kobietom poczęcie, sprawiając, że nie mogą współżyć małżeńsko 
ze sobą ani żony z mężami, ani mężowie z żonami.
Również i ponadto bluźnierczo wyrzekają się wiary, którą otrzymali wraz 
z sakramentem chrztu, i z poduszczenia wroga rodzaju ludzkiego nie wahają 
się popełniać najdzikszych okropieństw i występków na zgubę swych dusz, 
obrażając nimi majestat boski, dając tym gorszący i niebezpieczny przykład 
wielu innym. I jakkolwiek umiłowani synowie nasi, Heinrich Kramer i Jakob 
Sprenger, profesorowie teologii z zakonu braci predykantów, wyznaczeni zostali 
Listami Apostolskimi do przeprowadzenia śledztwa w sprawie tych heretyckich 
niegodziwości i nadal pozostają inkwizytorami – jeden w rzeczonych częściach 
Niemiec północnych, w których znajdują się wspomniane wyżej prowincje, 
miasta, parafie, diecezje i inne wymienione miejscowości, drugi zaś na pew-
nych obszarach przyległych do Renu […]. W rzeczonych przeto prowincjach, 
parafiach, okręgach i diecezjach występki i zbrodnie, o których mowa, trwają 
nadal, nie bez oczywistej szkody dla ich dusz i zaprzepaszczenia nadziei na 
wieczne zbawienie. Przeto my, jak nakazuje nam nasz obowiązek, pragnąc 
usunąć wszelkie trudności i przeszkody, mogące wadzić inkwizytorom w ich 
pracy, i chcąc zapewnić skuteczne lekarstwo, które mogłoby zapobiec zarazie 
herezji oraz innym okropieństwom, jakie rozsiewa ich jad na zgubę niewinnych 
dusz, tak jak wymaga tego od nas nasz urząd i wyznacza gorliwość w wierze, 

Tomasz Paluszyński



59

a także sprawić, by prowincje, parafie, okręgi, diecezje oraz obszary w tych; 
północnych częściach Niemiec, które wymieniliśmy, nie były pozbawione 
dobrodziejstw Świętego Urzędu Inkwizycji wyznaczonego dla ruch, na mocy 
władzy naszej apostolskiej nakazujemy niniejszym i jak najgoręcej zalecamy, 
aby wspomniani wyżej inkwizytorzy upoważnieni byli w owych prowincjach, 
parafiach, diecezjach, obszarach i okręgach do swobodnego i niczym nie skrę-
powanego upominania, więzienia i karania wszystkich winnych wspomnianych 
zbrodni i nieprawości, tak jakby osoby owe i ich zbrodnie zostały nazwane 
i szczegółowo opisane w naszych listach. Ponadto, dla większej pewności, roz-
szerzamy zakres nadanej tymi listami władzy, tak by obejmowała ona wszystkie 
wspomniane uprzednio prowincje, parafie, diecezje, dzielnice i obszary, a także 
osoby i wspomniane zbrodnie; udzielamy też zezwolenia wspomnianym wyżej 
inkwizytorom, […] aby działali zgodnie z zasadami inkwizycji przeciwko lu-
dziom tego rodzaju, bez względu na ich rangę lub wysokie urodzenie, a także 
upominali, karali, więzili i nakładali grzywny, stosownie do popełnionych przez 
nich zbrodni, na wszystkich tych, których uznają za winnych. Ponadto winni oni 
cieszyć się całkowitą swobodą głoszenia i objaśniania wiernym słowa bożego we 
wszystkich kościołach parafialnych wspomnianych prowincji, ilekroć nadarzy 
się po temu sposobność i kiedy będzie im to odpowiadało, a także odprawiania 
wszelkich obrzędów oraz dokonywania wszelkich czynności, jakie uznają za 
pożyteczne w tych sprawach. Władzą naszą najwyższą gwarantujemy im raz 
jeszcze pełną i całkowitą swobodę. Listami naszymi apostolskimi domagamy 
się też od naszego czcigodnego brata, biskupa Strasburga, by ogłosił osobiście 
albo sprawił, by jakaś inna osoba czy inne osoby ogłosiły publicznie treść tej 
bulli, co winien czynić wtedy i tak często, jak sam uzna za stosowne albo kiedy 
zażądają tego odeń obaj wspomniani inkwizytorzy lub każdy z nich z osobna. 
Nie wolno mu też dopuścić, aby wbrew temu, co zalecają owe listy, niepokoiła 
ich lub stawiała im przeszkody jakakolwiek władza; przeciwnie, winien zagrozić 
wszystkim, którzy przeszkadzają wspomnianym inkwizytorom, niepokoją ich 
lub się im sprzeciwiają, wszystkim owym buntownikom, bez względu na ich 
stanowisko, stan, majątek, pozycję, dostojeństwo, godność i kondycję, a także 
przywileje i wolności, na jakie mogliby się powoływać, ekskomuniką, zawie-
szeniem w czynnościach, klątwą, a także gorszymi jeszcze karami i cenzurami 
kościelnymi, jakie uzna on za stosowne, bez prawa apelacji, a także na mocy na-
szej władzy podejmował tego rodzaju decyzje tak często, jak mu się to spodoba, 
odwołując się, w razie konieczności, do pomocy ramienia świeckiego. I niechaj 
nikt nie stawia żadnych przeszkód owym listom apostolskim i poleceniom. 
I niechaj nikt w żaden sposób nie sprzeciwi się temu pismu, nie postąpi wbrew 
niniejszemu oświadczeniu, rozszerzającemu naszą władzę i nasze zalecenia. 
A jeśli ktoś poważy się tak uczynić, niechaj wie, że spadnie nań gniew Boga 
Wszechmogącego i błogosławionych Apostołów, Piotra i Pawła. […]

Z bulli Innocentego VIII Summisdesiderantes affectibus z 1484 r.
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zastępców. Przykładem jest tu oskarżony o herezję prymas Hiszpanii Bartolomeo 
Carranzy, który skutecznie udowodnił że ówczesny Wielki Inkwizytor Fernando 
Valdés jest jego śmiertelnym wrogiem i uzyskał przeniesienie sprawy do Rzymu. 
Po wyroku zawsze przysługiwała apelacja do Rzymu, co przy nawale prowadzo-
nych spraw i apelacji pozwalało często oddalać jego egzekucję „w nieskończoność” 
blokując skutecznie dalsze działania miejscowej Inkwizycji. Sędziowie zawsze 
podawali oskarżonemu stawiane mu zarzuty, wyjaśniali je na jego żądanie, przed-
kładali dowody oraz świadectwa jakie przeciw niemu złożono. W toku inkwizy-
cyjnego przewodu sądowego nie można było stawiać oskarżonemu dwa razy tego 
samego pytania w czasie jednego procesu. Co się tyczy orzekanych wyroków 
obejmowały one całych wachlarz kar, z których tak nagłośnione spalenie było 
skrajną i zdecydowanie najrzadszą. Spośród tych najdotkliwszych częstsze były 
galery. Dominowały jednak kary lżejsze, choć także dokuczliwe. Wśród nich 
pozbawienie części lub całego majątku, banicji lub przymusu pozostawania 
w określonym miejscu. Najczęściej jednak określonej formy pokuty i częstotli-
wości modlitwy, czy co było specyficzne i charakterystyczne dla wyroków Inkwi-
zycji, noszenia charakterystycznego stroju, uznawanego powszechnie za 
dyskredytujący i hańbiący. Niestety zgodnie z powszechną praktyką epoki sądy 
inkwizycyjne uciekały się do tortur. Jednak w porównaniu z praktyką sądów 
świeckich ich wachlarz był znacznie ograniczony, podobnie jak długotrwałość. 

Auto-de-fe przed hiszpańską Inkwizycją na Plaza Mayor w Madrycie w 1680 r., obraz Francisco Ricci z 1683 
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Choć zdarzały się i w tym względzie nadużycia, dopuszczała Inkwizycja jedno-
krotne tortury trwające nie dłużej niż pół godziny i to o ile lekarz nie stwierdził, 
iż podsądny jest chory. Zastosowanie tortur wymagało aklamacji całego składu 
sędziowskiego, a ponadto zgody miejscowego biskupa oraz specjalnego konsul-
tanta. Nigdy nie stosowano ich podczas pierwszej rozprawy. Podejmowane je, gdy 
wina oskarżonego została jednoznacznie udowodniona, a mimo tego nie chciał 
się on przyznać do popełnienia zakazanego czynu. W praktyce oznaczało to, że 
poddawano torturom nie podejrzanych o herezję wiernych, lecz rzeczywistych 
heretyków. Chodziło w nich zresztą nie tyle o samo przyznanie się, gdyż z racji 
definitywnego udowodnienia winy było ono zbędne, ile o to, że przyznanie się 
było niezbędne dla wyrażenia skruchy, wyparcia się herezji i nawrócenia, które 
były zasadniczymi celami sądu inkwizycyjnego. Zeznania wydobyte na torturach 
traciły swą ważność, jeśli podsądny nie potwierdził ich w ciągu 24 godzin na sali 
sądowej. Tortur nie stosowano w przypadku lżejszych zarzutów, gdy byłyby do-
tkliwsze od potencjalnej kary. Inaczej niż miało to miejsce w sądach świeckich 
nie poddawano im także dzieci, kobiet ciężarnych i ludzi w podeszłym wieku. 
Tortury zadecydowane przez sąd inkwizytorski nie mogły też prowadzić do utra-
ty życia, lub kalectwa. Najczęstszą torturą sądów inkwizycyjnych było ogranicze-
nie podsądnemu racji żywnościowych. Przetrzymanie tortur bez przyznania się 
oskarżonego do winy powodowało – o ile nie dopuszczono się w tym względzie 
nadużycia – umorzenie sprawy. Celem ukrócenia wszelkich nadużyć i zapobieże-
nie im, zabiegano o obsadzenie funkcji inkwizytorów przez godnych, zarazem 
odpowiednio wykształconych i przygotowanych duchownych. Szczególnie ak-
tywny na tym polu był Generalny Inkwizytor Kastylii od roku 1507, prymas Hi-
szpanii kardynał Cisneros. Mimo tych zabiegów, ogromna aktywność inkwizycji 
hiszpańskiej i jej „służebność” względem monarchii powodowały liczne kasacje 
papieskie od jej wyroków. Przykładowo Innocenty VIII skasował w ciągu jedne-
go roku 200 jej wyroków, Aleksander VI tylko w 1498 blisko 250. Sprzeciw 
wobec jej działali nieustannie Pius IV oraz Grzegorz XIII. Spór hiszpańsko-pa-
pieski na tym tle urósł do tego stopnia, że władze hiszpańskie zaprowadziły cen-
zurę na papieskie breva. Posunęły się nawet do grożenia śmiercią szukającym 
w Rzymie pomocy. Edykt z 1509 r. nakładał karę śmierci za ogłaszanie w Hiszpa-
nii skierowanych przeciw miejscowej Inkwizycji aktów Stolicy Apostolskiej. 
Doszło do tego, że papież Leon X wyklął w roku 1516 Wielkiego Inkwizytora 
Hiszpanii w Aragonii i wszystkich jego pomocników mimo sprzeciwu nowego 
hiszpańskiego króla Karola I (późniejszego cesarza Karola V), przeciwko któremu 
papież popierał w tym czasie na trony iberyjskie innych kandydatów, m.in. fran-
cuskiego Franciszka Ib). Pojawiła się wręcz groźba zerwania Hiszpanii z Rzymem..
Zażegnał ją wybuch reformacji. W porównaniu z praktyką Inkwizycji średnio-
wiecznej, niekorzystną dla potencjalnych oskarżonych okolicznością była częsta 
w XVI w. rezygnacja z stosowanego wcześniej okresu łaski, choć jeszcze w połowie 
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XVI w. został on ogłoszony bullą Juliusza III. Czas jej obowiązywania zwany był jako 
inkwizycja generalna. Był to ogłaszany w praktyce średniowiecznej kilkudziesię-
ciodniowy okres poprzedzający właściwe działania inkwizytorów. Ujawnienie się 
w jako heretyk w tym czasie, odżegnanie się od dotychczasowych praktyk i skru-
cha, skutkowały łagodnym potraktowaniem winnych. Nałożeniem na nich jedynie 
kary kościelnej i pokuty. Osoba taka nie mogą być ścigana przez władze świeckie. 
Owa nowożytna rezygnacja z okresu łaski stawiała podejrzanych oraz oskarżonych 
w zdecydowanie trudniejszej sytuacji. Co się tyczy wyroków śmierci, nie były 
one orzekane, ani tym bardziej wykonywane przez trybunały inkwizycyjne po-
przestające na stwierdzeniu winy lub uniewinnieniu oskarżonego ograniczając się 
w zakresie kar do kar pokutnych, majątkowych lub więzienia. Winnych groźniej-
szych przestępstw trybunał przekazywał władzy świeckiej, która określała karę 
śmierci lub inne ciężkie kary, często w toku własnego ponownego procesu. Natu-
ralnie, gdy mowa o najpoważniejszych przypadkach, hipokryzją jest uwalnianie 
z powyższej przyczyny sądów inkwizycyjnych od odpowiedzialności, za orzeka-
ne i wykonywane przez organa świeckie wyroki śmierci. Dla tych bowiem orze-
czenie najpoważniejszej winy autorytetem trybunału inkwizycyjnego, wraz z 
decyzją przekazania podsądnego władzy świeckiej było dostateczne dla skazania 
winnego herezji na karę śmierci. Trybunały inkwizycyjne wydając taki wyrok 
zdawały też sobie sprawę z wysokiego ryzyka jej zastosowania, co powodowało 
ich współodpowiedzialność w tym zakresie. Trzeba jednak zaznaczyć że nie miał 
tu miejsca żaden automatyzm. Nie każde przekazanie winnego władzy świeckiej 
równało się wyrokowi śmierci, co odzwierciedlają przytoczone wyżej dane licz-
bowe. W rzeczywistości stosowano ją w stosunkowo nielicznych przypadkach. 
Inkwizytor nigdy nie wyrokował sam. Decydowała przewaga głosów składu sę-
dziowskiego, a głos inkwizytora przesądzał jedynie w przypadku równej liczby 
rozbieżnych zdań. Przed orzeczeniem sam inkwizytor zaciągał zresztą porady 
prawników, rzeczoznawców i biskupa. Oczywiście, nadużycia popełniane przez 
inkwizytorów i trybunały inkwizycyjne nie miały bynajmniej charakteru jednost-
kowych i odosobnionych przypadków. Szczególnie często pojawiały się tam, gdzie 
inkwizytorzy, sprzeniewierzając się obowiązującym ich zasadom ulegali silnej 
presji władz świeckich i wikłali się w sieć lokalnych powiązań. Gdzie nie sięgało 
bezpośrednie oddziaływanie Stolicy Apostolskiej. Kościół konsekwentnie starał 
się takim przypadkom przeciwdziałać, wychodząc ze zrozumiałego założenia, że 
niesumienny czy zwyrodniały inkwizytor stanowi dla wiary i społeczeństwa za-
grożenie nie mniejsze niż heretyk. Finałem procesu inkwizycyjnego zwieńczone-
go wyrokiem skazującym bywało nie tylko spalenie na stosie, lecz także 
osławione, owiane czarną legendą, praktykowane przez uchodzącą za najaktyw-
niejszą inkwizycję hiszpańską auto-da-fe. W wyniku fałszującej fakty propagan-
dy kojarzone powszechnie z pompatycznym ceremonialnym procederem 
masowego publicznego uśmiercania na stosach ofiar inkwizycji było ono w istocie 
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czymś zgoła innym. Stanowiło bowiem w 
rzeczywistości akt zbiorowego przyznania 
się do winy, skruchy, wyrzeczenia się he-
rezji i co najważniejsze wyznania wiary 
katolickiej przez skazanych heretyków, co 
z kolei interpretowano jako ich nawrócenie 
się. To zaś znosiło wyrok śmierci uwalnia-
jąc ich od stosu, na którym palono kukły 
symbolizujące dawnego, obecnie już ex-
heretyka. Auto-da-fe było więc zbiorowym, 
publicznym, ceremonialnym, steatralizo-
wanym pojednaniem się nawróconych pe-
nitentów. A w jego trakcie najczęściej 
płonęły nie stosy, lecz świece trzymane w 
ręku nawróconych jako symbol wiary oświecającej na nowo jego duszę. Przykła-
dowo, podczas czterech wielkich auto-da-fe przeprowadzonych w Toledo w lutym, 
kwietniu, maju i grudniu 1486 r. obejmujących łącznie około 3.400 osób nikt nie 
został uśmiercony. 

Procesy czarownic

Odrębnym, jakże tragicznym w dziejach chrześcijaństwa zagadnieniem są 
procesy o czary i związane z nimi tak zwane „polowania na czarownice” Prakty-
kowane od średniowiecza, upowszechniły się, nabywając znamion masowości w 
wieku XV, a zwłaszcza XVI, a więc w okresie reformacji. Znamienne, że prześla-
dowaniu kobiet poświęcał się tak kościół katolicki, jak i kościoły zreformowane. 
O ile pierwszy dłużej praktykował ową procedurę, o tyle duchowni protestanccy 
stosowali ją na większą skalę. Często dokonywali poprzedzanych torturami i próbą 
wody, masowych sądów i spaleń obejmujących jednorazowo po kilkadziesiąt osób. 
Rezultatem była rekordowa liczba rzekomych czarownic jakie ujawniono i spalono 
w krajach niemieckich, gdzie reformacja rozwinęła się najsilniej. Ich ilość szacuje 
się tu w sumie na przerażające liczby wahające się od około pięćdziesięciu do 
dwustu tysięcy, przy czym najczęściej podawaną jest chyba najmiarodajniejsza 
liczba stu tysięcy. W jednym tylko Strasburgu, w samym październiku 1582 r. ska-
zano na stos 134 czarownice. Ilość spalonych za czary ofiar sądów niekatolickich 
wielokrotnie przekraczała sumę ofiar sądów inkwizycyjnych. Na tym tle wskażmy, 
że Kościół katolicki odpowiedzialny jest bezpośrednio za 59 osób straconych 
za czary przez Inkwizycję hiszpańską, 4 portugalską i 36 rzymską. Szczególną 
zaciekłość w tropieniu i mordowaniu czarownic oraz czarowników na stosach 
przejawiał Calvin, kultywujący średniowieczną genewską tradycję zbiorowych 

Okładka siódmego wydania Młota na 
czarownice.Heinricha Kramera i Jacoba 
Springera z 1520 r.
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spaleń oskarżonych o czary. W okresie jego aktywności, w czasie jednego tylko 
procesu czarownic z Payen padły tu jego ofiarą 34 osoby, na 58 spalonych we 
wszystkich ówczesnych genewskich procesach, także tych o herezję. Stosunkowo 
bardziej umiarkowanie (choć w tym przypadku takie sformułowanie wydaje się 
nieadekwatne) prezentowało się w tym względzie stanowisko katolików. Z jednej 
strony, ogłoszona jeszcze w 1484 r. przez papieża Innocentego VIII bulla Summis 
desiderantes affectibus była, nie całkiem zasadnie, interpretowana jako zgoda na 
powszechne, absolutnie swobodne tropienie i eliminację przez inkwizytorów cza-
rostwa. Z drugiej jednak już w 1490 r., Inkwizycja potępiła wydany z powołaniem 
na ową bullę przez dominikańskich inkwizytorów Heinricha Kramera i Jacoba 
Springerab najsłynniejszy instruktarz rozpoznawania czarownic i ich unieszkodli-
wiania, cieszący się ponurą sławą Młot na Czarownice. Inkwizycja wskazawszy, że 
działo to propaguje nieetyczne procedury prawne słusznie uznała je za sprzeczne 
z katolicką teologią. Potępienie dla dzieła wyraził też papież Aleksander VI. Nie 
przeszkodziło to nie mniej temu, by nadal służyło ono, obok innych tego rodzaju 
prac, licznym, trybunałom, tak katolickim jak i protestanckim, dla podtrzymy-
wania, zbrodniczego procederu antyczaroskiego. Jego trwanie i skalę tłumaczy 
się (co nie znaczy, że usprawiedliwia) społeczną potrzebą odreagowywana stresu 
związanego z trudnościami codziennego bytowania. Zwłaszcza traumy towarzy-
szącej dziesiątkującym populacje epidemiom, wojnom, w tym religijnym, wreszcie 

wszelkim innym trudnościom dotyka-
jącym społeczeństwo. Sam, godzący 
głównie w kobiety, podpierany prze-
ciwczartowską frazeologią proceder, 
jest też nie bezzasadnie traktowany 
jako wyraz maskulinizmu, bronią-
cego w najprymitywniejszej formie 
męskiej dominacji. Jest wreszcie 
postrzegany jako dogodny instru-
ment utrzymywania przez struktury 
rządzące istniejącego porządku 
społecznego i posłuchu poddanych. 
Wykształcenie stanu powszechnego 
strachu i niepewności swej przy-
szłości w obliczu permanentnego 
zagrożenia dowolnym irracjonalnym 
posądzeniem o wyimaginowane czar-
noksięskie zbrodnie stało się bowiem 
skutecznym sposobem utrzymania 
ich w posłuszeństwie. Inkwizycja.
katolicka miała wyraźny problem z 
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podejściem do zarzutów o czary. Począt-
kowo nie była pewna czy w ogóle spra-
wy te wchodzą w jej kompetencje. Co 
więcej jej przedstawiciele formułowali 
głosy poddające w ogóle w wątpliwość 
rzeczywistość czarostwa jako takiego. 
Przykładem zwołanie w 1526 r. do Gre-
nady sesji teologicznej przez Generalne-
go Inkwizytora owianej czarną legendą 
Inkwizycji hiszpańskiej. Sesja miała 
rozstrzygnąć realność istnienia czarow-
nic, sabatów itp. Chociaż potwierdziła 
istnienie czarostwa, to ujawniła się na 
niej frakcja kierowana przez przyszłego 
Generalnego Inkwizytora Fernando de 
Valdes, która poddawała w wątpliwość 
istnienie czarownic. W efekcie zaleca-
no sądom inkwizycyjnym ostrożność 
i powściągliwość w sprawach o czary. 
Co więcej, za najskuteczniejszą metodę 
walki z czarostwem uznano intensyfi-
kację ewangelizacji na obszarach zagrożonych tymi praktykami, powszechne 
oświecenie religijne i fundowanie obiektów sakralnych w miejscach rzekomych 
sabatów. Zarazem działania te miały służyć zwalczaniu społecznie histerii wokół 
wyimaginowanego czarostwa. Grupa Valdesa sformułowała nawet postulat wy-
płacania z funduszy inkwizycji zapomogi najbiedniejszym, by nie szukali pomocy 
w praktykach magicznych. Inkwizycja ograniczyła też dowolność postępowania, 
w sprawach o czarostwo. Racjonalizując podejście do kwestii wprowadziła zasadę 
żądania dowodów, iż określona szkoda nie mogła powstać z przyczyn naturalnych, 
lecz jest efektem działania magicznego. Precedensowo pojawiła się wreszcie 
wykładnia jednego z trybunałów, iż samo zgłoszenie oskarżenia o czary może 
być zinterpretowane jako herezja. Przyjęto tu wreszcie zasadę, że wierzący w 
sabaty czarownic podlega sądom inkwizytorskim. Zahamowało to falę donosów 
i złagodziło ogólną histerię społeczeństwa w tym względzie. Spowodowało, iż w 
przeciwieństwie do wielu innych państw europejskich, Hiszpania stała się krajem 
w zasadzie wolnym od polowań na czarownice. Warto wreszcie zaznaczyć, iż z 
faktu, że w procesach o czarostwo większość podsądnych pochodziła z niewy-
kształconych nizin społecznych, sądy inkwizycyjne wywodziły na ogół wniosek, 
iż są one raczej ofiarami, niż wspólnikami diabła. W sumie więc stanowisko inkwi-
zycji w tej kwestii było pochodną rocjonalnego stanowiska kościoła. Ten uchylał 
się zaś od tłumaczenia, czy usprawiedliwiania człowieka, któremu Bóg dał wolna 
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wolę, niezależnymi od niego, innymi niż boskie 
oraz szatańskie, posiadającymi prowieniencję 
ludzką, mającymi go bezapelacyjnie determino-
wać czynnikami  nadprzyrodzonymi.

Indeks ksiąg zakazanych

Kolejnym, bezskutecznym instrumentem ha-
mowania sprzecznych z bieżącą, obowiązującą 
nauką Kościoła wolnomyślnych, uznanych za 
herezje nauk i idei stał się Indeks ksiąg zakazanych 
(Index autorum et librorum qui ab officio S. Rom, 
następne wydania: Index librorum prohibitorum). 
Opublikowany po raz pierwszy w 1559 r. z pole-
cenia nowowybranego papieża Pawła IV, zawierał 
listę publikacji, których nie wolno było prawo-
wiernym katolikom rozpowszechniać, posiadać 
ani czytać. Indeks wskazywał ponad siedmiuset 
autorów oraz około 550 tytułów. Ponadto 33 wy-
dania.Biblii oraz 13 Nowego Testamentu z lat 1522-1557. Wreszcie 61 wydawców 
publikujących zakazane książki. Znalazły się na nim między innymi dzieła Erazma z 
Rotterdamu oraz wydania Biblii w językach narodowych. Już kolejny papież Pius IV.
przeprowadził w latach sześćdziesiątych rewizję 
Indeksu, usuwając z niego część zamieszczonych 
pozycji. Jeszcze przed zebranie pierwszego indeksu, 
na rok przed otwarciem soboru trydenckiego, w roku 
1544 Kongregacja Inkwizycji otrzymałą prawo madzoru 
nad rozpowszechnianiem doktryny za pomocą tekstów 
drukowanych. Kontrola ta polegała na działaniach 
prewencyjnych poprzez wudawanie imprimatur oraz po-
przez publiczne potępianie uznanych za niebezpieczne 
książek. W 1571 została powołana Kongregacja In-
deksu. Do jej zadań należało uaktualnianie wykazu. 
W 1576 r. Święte Officium wychodząc z założenia, 
iż wiara w astrologię promującą zdeterminowanie 
człowieka przez czynniki kosmologiczne kłóci 
się z wiarą w wolną wolę człowieka wprowadziła 
na. Indeks książki astrologiczne. Przy czym nie 
dotyczyło to prac tyczących zastosowania nauki o 
gwiazdach w rolnictwie, medycynie czy nawigacji. 
W kontekście tego ciekawym przypadkiem było 
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Palenie ksiąg żydowskich i pism 
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umieszczenie na Indeksie w roku 1616 kopernikańskiego.De revolutionibus orbium 
coelestium, mimo iż dzieło nie stanowiło pracy astrologicznej, a astronomiczną. Na-
stąpiło to przy okazji rozpatrywania pierwszej sprawy Galileo Galilei, sądzonego za 
wplecienie do swych prac naukowych błędnych zdań teologicznych. Eksperci Kościoła, 
kopernikańskie twierdzenie, iż słońce jest nieruchome stanowiąc centrum wszechświata 
uznali bowiem trafnie za mylne. Choć prawomocność tego ich stanowiska ta była 
przypadkowa wychodząc z fałszywych przesłanek (właściwe sformułował tę kwestię 
później potępiony i spalony za herezję jako gnostyk i ezoteryk Giordano Bruno). Sami 
zarazem stanęli błędnie w obronie podważonego przez Kopernika dotychczasowego 
poglądu geocentrycznego i o nieruchomości ziemi (Kościół uznał teorię heliocentryczną 
dopiero w roku 1751). Przypadek ten stał się jednym z argumentów na rzecz wycofania 
się Kościoła w przyszłości z zamieszczania na Indeksie dzieł z zakresu nauk ścisłych, 
czy biologicznych wychodzących poza główny przedmiot kompetencji Kościoła. 
Wykaz ograniczono z czasem zasadniczo do sprzecznych z nauką kościoła pozycji 
dotyczących teologii, filozofii i moralności. Znamienne, iż na Indeksie znalazło się 
także osławione dzieło Consilium de emendanda ecclesia z 1537 r., którego jednym 
z autorów był będący wówczas jeszcze kardynałem sam papież Paweł IV. Dzieło 
opracowała na polecenie papieża Pawła III powołana przez niego w tym w 1536 r. 
bullą Siblimis Deus celu specjalna Komisja do spraw reform. Określało i ujawniało ono 
nadużycia w Kościele katolickim, formułujące zarazem projekt jego reformy i zadania 
soborowe. Stało się też jedną z podstaw zwołania soboru trydenckiego. W Indeksie.
znalazło się przetłumaczone na język niemiecki, opublikowane przez Luthra.wydanie.
dzieła z zamieszczonymi przezeń na marginesie sarkastycznymi uwagami.

Abstract

The article presents the functioning of the Inquisition. It exposes the dark, un-
founded legend surrounding this institution of the Roman Catholic Church. The 
author points to many positive, socially accepted and desired aspects of the work 
of the Inquisition. He also presents its contribution to the development of judicial 
proceedings and protection of society.
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Henryk Lisiak 
(Poznań) 

Rola Józefa Piłsudskiego w walce o granice 
wschodnie odradzającej się Rzeczypospolitej 

w latach 1918-1920

Piłsudski bez wątpienia był postacią pierwszoplanową w dobie formowania 
się państwa polskiego i walki o granice wschodnie. Całkowicie uzasadnione są 
opinie o nim, jako człowieku nie do zastąpienia (w listopadzie 1918 takim mianem 
określił Piłsudskiego jeden z regentów, arcybiskup Aleksander Kakowski: „Pił-
sudski był wtedy człowiekiem opatrznościowym, jedynym, który myłby stać na 
czele odradzającej się Polski”) w tym przełomowym w dziejach narodu polskiego 
okresie jakim był proces odradzania się niepodległości. Na scenę polityczną wol-
nej Polski Piłsudski wkracza 11 listopada 1918 roku, natychmiast przystępując 
do pacyfikowania sytuacji w kraju. Przede wszystkim powołuje gabinet lewico-
wy z Jędrzejem Moraczewskim na czele, co skutkuje opadaniem fali rewolucji 
społecznej zagrażającej procesowi odbudowy państwa i stwarza możliwość 
tworzenie zrębów aparatu administracyjnego�. Piłsudski dowiódł w tym okresie 
nie tylko zdolności czytania szybko zmieniającej się rzeczywistości, ale także, co 
szczególnie istotne, umiejętności rozbrajania pojawiających się „pierwiastków 
niebezpieczeństwa” tak wewnętrznego jak i zewnętrznego�. Zasługi Piłsudskiego 
w tym przełomowym dla Polaków i Polski okresie nie są kwestionowane nawet 
przez jego zagorzałych przeciwników, przede wszystkim z obozu endeckiego. 
Obok bardzo trafnych decyzji uruchamiających skuteczny proces pacyfikacji sceny 
społeczno-politycznej państwa, kapitalnej wagi dokonaniem Piłsudskiego było 
formowanie armii, która wkrótce miała przesądzić o obecności państwa polskiego 
na terenach kresów wschodnich. Przypomnijmy, że począwszy od listopada toczyły 
się zacięte walki o Lwów i Galicję Wschodnią miedzy Polakami a Ukraińcami 
(Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa), na Białorusi w kierunku Bugu zbliżały 
się rewolucyjne wojska Lenina, posuwające się za wycofującymi się na zachód 
armiami niemieckimi. Wykreślona przez Polaków granica na wschodzie sięgająca 
Berezyny, Słuczy i Uszycy stanęła pod bardzo wielkim znakiem zapytania, gdyż 
Polacy nie dysonowali wówczas siłami zbrojny zdolnymi by swe plany terytorial-
ne na wschodzie zrealizować. Piłsudski zdając sobie sprawę z braku sprawnego 

1 A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1988, s. 190 i n. 
2 Ibidem. 
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aparatu administracyjnego (a także pustego skarbu oraz niemożności zaciągania 
kredytów zagranicznych) zdolnego przeprowadzić szybko pobór tworzył armię 
na bazie ochotników3. Jej podstawą byli początkowo członkowie założonej przez 
niego Polskiej Organizacji Wojskowej, dawni legioniści, dowborczycy, członkowie 
Samoobrony Litwy i Białorusi, a także tysiące młodych ochotników wywodzących 
się przeważnie z dziesiątków organizacji patriotycznych założonych w okresie 
zaborowym jak np. obejmujący wszystkie zabory „Sokół”. Inna przesłanka jaka 
przyświecała Piłsudskiemu w stawianiu na armię wolontariuszy był czynnik ideo-
wości, którego nośnikiem był ochotnik. Był to czynnik kapitalnej wagi. Armia 
ochotników już styczniu 1919 roku liczyła 170 tys. żołnierzy. Dynamika rozwoju 
armii polskiej tworzonej (a także dowodzonej przez Piłsudskiego) zasługuje na 
podkreślenie. Mimo dziesiątków przeszkód, przede wszystkim natury materialnej, 
w pierwszym roku istnienia państwa polskiego, do końca grudnia 1919 polskie 
siły zbrojne liczyły już 600 tys. żołnierzy4..

Nie byłoby łatwo budować odrodzonej Polski na terenach kresowych gdyby nie 
akty dokonane podejmowane przez Piłsudskiego. Podkreślmy znamienny fakt, że 
nie było zgody przywódców konferencji pokojowej na kreślenie granic państwa 
na obszarach na wschód od byłego Królestwa Polskiego. Przeszkodą były przede 
wszystkim dwa czynniki : doktrynalny i polityczny. Ten pierwszy wiązł się z zasadą 
wytyczania granic państw powojennej Europy na zasadach etnicznych (zwolenni-
kiem tej zasady był przede wszystkim prezydent USA W. Wilson) drugi wiązał się 
z planami odbudowy „białej” Rosji (mającej sięgać po Bug) stanowiącej bardzo 
w planach ententy ważny czynnik równowagi europejskiej5. Stojąc na gruncie 
takich założeń nie pozwalano Polakom budowy swej państwowości na dawnych 
polskich ziemiach kresowych. Jednak wobec rosnącej przewagi bolszewików w 
toczącej się w Rosji wojnie domowej i marszu wojsk Lenina na zachód za wyco-
fującymi się wojskami niemieckimi, Piłsudski, dążąc do zabezpieczenia rdzennych 
zignorował wytyczne ententy. Starał się nie tylko zatrzymać oddziały sowieckie 
ale także podejmować działania ofensywne. Swe poczynania wobec przywódców 
konferencji argumentował koniecznością obrony rdzennego terytorium Polski, 
gdzie odradzała się państwowość, a także zatrzymania „eksportu” rewolucji na 
zachód. W pewnej mierze niebezpieczeństwa wynikające z umacniania się bol-
szewizmu w Rosji podzielała także ententa, co zaowocowało wymuszeniem na 
Berlinie zgody na przekazywanie przez Niemców wojskom polskim opuszczanych 
obszarów zachodniej Białorusi. Był jednak stanowczy zakaz zajmowania Wilna 
I Wileńszczyzny. Jednak i to postanowienie Piłsudski złamał uderzając na Wilno 
znajdujące się w rękach wojsk bolszewickich6. Zajęcie Wileńszczyzny stało się 

3 W. Pobóg Malinowski, Najnowsza historia Polski, Gdańsk 1990, t. I., s. 189. 
4 Ibidem, s. 301. 
5 J. Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945, Warszawa 1989, s. 36-39. 
6 W. Wrzosek, Wojny o granice Polski Odrodzonej, Warszawa 1992, s. 330-351. 

Henryk Lisiak 



81

momentem zwrotnym w realizacji nakreślonych wcześniej dążeń terytorialnych. 
Odważne choć ryzykowne (to ryzyko wiązało się nie tylko z ewentualnym nie-
powodzeniem militarnym ale także niebezpieczeństwem ewentualnych sankcji ze 
strony ententy, przede wszystkim wstrzymaniem pomocy materialnej i wojskowej 
dla Polski, co musiałoby wstrzymać ofensywne działania wojsk polskich, a także 
budowę armii) otworzyło Polakom dalszy marsz na wschód, wykorzystując chwi-
lową słabość wojsk Lenina. Podobne decyzje podejmował Piłsudski na drugim 
froncie, galicyjskim, tam ryzyko sankcji kierownictwa konferencji było jeszcze 
większe. Rada Najwyższa postrzegała bowiem wojska Zachodnio-Ukraińskiej 
Republiki Ludowej jako przyszłego sojusznika w walce z bolszewizmem. Nie 
chcąc ryzykować pośrednictwa ententy w sporze polsko ukraińskim i podziału 
terytorium Galicji (co z perspektywy planów terytorialnych Polski, a także ros-
nącego niebezpieczeństwa ekspansji sowieckiej było nie do przyjęcia) Piłsudski 
podjął zwycięską ofensywę przeciw Ukraińcom. Użył w niej także (na styku fronty 
galicyjskiego i wołyńskiego gdzie oddziały podjęły także o przeciw wojskom 
Ukrainy Naddzieprzańskiej) oddziałów hallerowskich, które z woli Rady Naj-
wyższej konferencji pokojowej miały być wyłączone z walk na obszarze Galicji 
Wschodniej. W następstwie wyparcia wojsk bolszewickich z Wileńszczyzny oraz 
rozbicia Ukraińców w Galicji wschodniej Piłsudski otworzył sobie drogę do ofen-
sywy przeciw wojskom sowieckimi i stopniowego przesuwania polskiej granicy 
na wschód. Do grudnia 1919 roku w rękach polskich znalazła się znaczne obszary 
dawnych polskich kresów wschodnich. Osiągnięto linię rzek Berezyny i Słuczy 
na wschód od Zwiahela oraz Uszycy. W ten sposób Polska osiągnęła ważny cel 
strategiczny- granicę z Rumunią. 

Tak daleko wysunięte granice na wschód były niewątpliwie wielkim sukcesem 
odradzającego się państwa polskiego i jego młodej armii, a także oczywiście jej 
Naczelnego Wodza. Piłsudski zdawał sobie jednak sprawę z nietrwałości takiej 
sytuacji w perspektywie kontrakcji Rosji sowieckiej po spodziewanym zniszcze-
niu armii „białogwardyjskich”7. Uderzenie zaprawionych bojach wojsk rewolu-
cyjnych mogłoby przełamać liczący ponad tysiąc kilometrów polski front, a tym 
samym spowodować utratę dotychczasowych zdobyczy. Nie chcąc dopuścić do 
zrealizowania się takiego scenariusza, Piłsudski przystąpił do realizacji koncepcji 
mającej na celu odsunięcia takiego niebezpieczeństwo, możliwie na jak najdłuższy 
czas8. Koncepcja ta miała polegać na przeprowadzeniu ataku wyprzedzającego 

7 W przeciwieństwie do Piłsudskiego nie spodziewał się ataku ze strony Rosji sowieckiej (przy-
najmniej w bliskiej perspektywie) R. Dmowski, czego może dowodzić list do hr. A Skarbka, 
w którym czytamy m. in.: „Mając obszar prawie równy obszarowi Niemiec, mając więcej węgla 
niż jakikolwiek kraj na kontynencie …mając pod bokiem rynek rosyjski, za kilkadziesiąt lat 
możemy się zrównać liczbą ludności z Niemcami. A wtedy nie będziemy się bali nikogo prócz 
Pana Boga”. R. Wapinski, Narodowa Demokracja 1918-1939, Wrocław 1980, s. 176

8 S. Kutrzeba, Wyprawa kijowska 1920 roku, Warszawa 1937, s. 333-339. 
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natychmiast zakończeniu wojny domowej w Rosji, a ściślej po definitywnej klęsce 
„białych”. Chodziło o to, by do minimum ograniczyć możliwość przygotowania 
sił sowieckich do wojny z Polską. Po rozbiciu armii „czerwonych” i wyparciu 
ich za Dniepr Piłsudski zamierzał utworzyć państwo ukraińskie ze stolicą w Ki-
jowie, związane z Polska węzłem federacji. Odcięcie Rosji od wielkich obszarów 
Ukrainy nie tylko zmniejszyłoby impet spodziewanego ataku przeciwnika ale 
także pozbawiłoby go wielkiego spichlerza jakim od XVIII były dla Rosji ziemie 
ukraińskie. Ewentualne zwycięstwo nad Rosją miało dać czas Polsce i Ukrainie na 
przygotowani się do odparcia ataku rosyjskiego. Piłsudski podjął realizacje tego 
planu w kwietniu 1920 roku. W maju zajął Kijów wypychając armie rosyjskie 
za Dniepr. Jak wiadomo, ten wykreślony z rozmachem bardzo odważny plan ten 
zakończył się fiaskiem. Mimo znacznego wyczerpania wojną domową, kontrakcja 
sowiecka nastąpiła niemal natychmiast (dowodzi to jak groźna była dla Moskwy 
ewentualna materializacja planu Piłsudskiego łączącego się z utworzeniem zwią-
zanego z Polską w państwa ukraińskiego) a wojska Lenina i Trockiego znalazły się 
u bram stolicy Polski. Jednak zatrzymanie „czerwonych „ armii i ich klęska pod 
Warszawą, a później nad Niemnem to przede wszystkim zasługa, Piłsudskiego. 
Choć ryzyko jakie podjął decydując się na wojnę z Rosja było ogromne, to jednak 
uderzając pierwszy, wytrącił armii „ czerwonej „ oręż strategiczny zmuszając ją 
do walki w bardzo niesprzyjającym momencie, co niewątpliwie miało kluczowe 
znaczenie dla wyniku ostatecznej konfrontacji. Ewentualna bierność Polski w 1920 
roku dawałaby Rosji przewagę strategiczną: uderzyłaby wtedy w najbardziej do-
godnym da siebie momencie. Wtedy, jak można przypuszczać nie byłoby granicy 
na Zbruczu, a Polska w najlepszym razie pozostałaby zamknięta w granicach 
etnograficznych. Byłaby bytem kadłubowym. Wyprawa kijowska jaka podjął 
Piłsudski w kwietniu 192o roku nie osiągnęła założonych celów, tak politycznego 
(nie udało się utworzyć państwa ukraińskiego) jak i strategicznego (armie rosyjskie 
nie zostały rozbite), tym niemniej – jak już sygnalizowano – Piłsudski, mówiąc 
najogólniej, uniemożliwił przeciwnikowi wyzyskanie całego potencjału przeciw 
Polsce. Klęska armii sowieckich nad Wisłą i Niemnem nie tylko umożliwiła po-
wrót Polski na kresy ale także przyniosła stabilizujący powojenna rzeczywistość 
pokój z Rosją. Odtąd, przez blisko dwadzieścia lat Moskwa nie zaryzykowała 
ponownego marszu na Polskę. 

Najkrótszym, a jednocześnie najpełniejszym – jak się wydaje – podsumowaniem 
dokonań Piłsudskiego u progu II Rzeczypospolitej jest konstatacja ks. Waleriana 
Meysztowicza (uczestnika wojny polsko-bolszewickiej) : „(…) Polska nie objęła 
ani piędzi ziemi na żadnej ze swoich granic, na której nie zatknięto bagnetu jej 
żołnierza”9. Należy tylko dodać, że w odniesieniu do granicy wschodniej przewo-
dził temu żołnierzowi Józef Piłsudski. 

9 Ks. W. Meysztowicz, Poszło z dymem. Gawędy o czasach i ludziach, Warszawa 1989, s. 116-117. 
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Abstract

Pilsudski’s role in the fight for maintaining eastern borders of the reviving 
second Republic of Poland. The article shortly presents Joseph Pilsudski’ role of 
in the battle for eastern borders after the first world war. First of all, it highlights 
the Chief of State’s.and.Commander-in-Chief’s policy of accomplished facts and 
their meaning for the state and the Polish nation. 
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Jarosław Durka
(Myszkowo)

Materialne podstawy funkcjonowania ordynata 
ołyckiego księcia Janusza Radziwiłła w okresie 

międzywojennym

Książę Janusz Radziwiłł (1880-1967) był jednym z czołowych polskich 
polityków dwudziestolecia międzywojennego. Jeszcze w 1918 r. pełnił funkcję 
dyrektora Departamentu Stanu, zalążka Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy 
Radzie Regencyjnej. Ten przedstawiciel i jeden z przywódców polskich konserwa-
tystów, w latach 1926-1935 był posłem na sejm z ramienia Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem (BBWR), a później senatorem. Można go zaliczyć do grona 
współpracowników Józefa Piłsudskiego. Książę był przywódcą parlamentarnego 
Koła Gospodarczego Posłów i Senatorów BBWR. Stał także na czele Komitetu 
Gospodarczego, gdzie rozstrzygały się „wszystkie sprawy, związane z finansowym 
poparciem akcji politycznej” konserwatystów, w skład którego wchodzili przed-
stawiciele: Rady Naczelnej Organizacji Ziemiańskich, „Lewiatana” i Związku 
Przemysłu Zachodniej Polski�. Z pieniędzy tego właśnie Komitetu w 1928 r. 
finansowano kampanię wyborczą konserwatystów, startujących z list BBWR�..
Świat polityki i przemysłu przenikał się wzajemnie. To właśnie swoim kontaktom 
z przemysłowcami Janusz Radziwiłł zawdzięczał silną pozycję polityczną. 

Biorąc pod uwagę rozliczne interesy gospodarcze Janusza Radziwiłła, jak rów-
nież obejmowane przez niego przeróżne funkcje, przeważnie prezesa, w licznych 
spółkach, stowarzyszeniach i organizacjach można przypuszczać, że jak człowiek 
renesansu, starał się poznać na wszystkim. Jednak sam zauważył później: „repu-
tacja, którą miałem, rzekomo bardzo bliskie stosunki z Piłsudskim, dużo bliższe, 
aniżeli były one w rzeczywistości; zyskały mi szereg nowych, nie powiem, ko-
rzyści, ale i obowiązków. Był to okres czasu, gdy w Warszawie oferowano mi 
każdą wakującą prezesurę”3. W ten sposób został prezesem Aeroklubu Polskiego, 

1 Archiwum Państwowe w Krakowie, Archiwum Tarnowskich z Dzikowa (dalej: ADzT), sygn. 
669, s. 379, Przemówienie posła Mariana Sobolewskiego.

2 ADzT, sygn. 670, k. 292a-293, Protokół z posiedzenia Rady Naczelnej SPN w Łodzi w dniu 
24 VI 1928 r.; ADzT, sygn. 723, s. 80-81, Protokół z posiedzenia Rady Naczelnej SPN w Łodzi 
w dniu 24 VI 1928 r.

3 Wspomnienia Janusza Radziwiłła, [w:] J. Jaruzelski, Książę Janusz (1880-1967). Szkice. Wspo-
mnienia Janusza Radziwiłła [dalej: J. Jaruzelski, Książę Janusz...Wspomnienia], Warszawa 2001, 
s. 137-138.
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Towarzystwa Międzynarodowych Konkursów Hippicznych w Łazienkach, Yacht 
Klubu Polskiego. „Muszę powiedzieć, – wspominał później – że za dużo i za łatwo 
przyjmowałem różne stanowiska, do których po części byłem źle przygotowany”4..
Jego rola polegała głównie na czynnościach reprezentacyjnych, jak np. przywi-
tanie Prezydenta RP podczas hippicznego Pucharu Narodów w warszawskich 
Łazienkach5.

Blisko związany z Andrzejem Wierzbickim, prezesem Centralnego Związku 
Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, czyli „Lewiatana”, finan-
sującego konserwatystów w wyborach do sejmu i senatu, był w latach 1927-1928 
wiceprezesem tej organizacji gospodarczej, a w latach 1929-1939 wchodził w skład 
jej prezydium6.

Inaczej jednak należy potraktować działalność gospodarczą Radziwiłła 
w swoich własnych dobrach na Wołyniu, zwłaszcza w ordynacji ołyckiej, którą 
zarządzał jeszcze za życia swojego ojca – Ferdynanda Radziwiłła, odziedziczył po 
jego śmierci w 1926 r. Konstanty Grzybowski napisał o nim w swoim artykule na 
łamach „Polityki”, wydrukowanym w cyklu „Politycy II Rzeczypospolitej”:

„Był inny od feudalnej jeszcze w swej mentalności arystokracji i szlachty 
polskiej tych ziem. Przenosił na nie poznańskie metody gospodarki (Ołyka stała 
przemysłem rolnym, produkcją najlepszych w Polsce parkietów dębowych) i po-
znański stosunek do chłopa”7. Musiał więc dawać dobry przykład w Wołyńskim 
Towarzystwie Rolniczym w Łucku, którego był członkiem8. W 1922 r. był jednym 
z organizatorów Wołyńskiego Syndykatu Handlowo-Rolniczego S.A., który miał 
zaopatrywać Wołyń w maszyny i narzędzia rolnicze, materiały budowlane i arty-
kuły pierwszej potrzeby, a jednocześnie zająć się skupem zboża, nasion, chmielu, 
lnu i drzewa9. Jego lasy, o które jako wykształcony leśnik dbał szczególnie, mu-
siały napawać go dumą. Zresztą w 1922 r. znalazły swój opis prasie wołyńskiej: 
„w powiecie Dubieńskim, w okręgu Nadleśnictwa Równieńskiego jednym z więk-
szych prywatnych kompleksów leśnych są lasy ordyn. ołyckiej J. ks. Radziwiłła. 
Ogólna przestrzeń lasu wynosi 30.520 ha, w czym lasu dojrzałego ponad 80 lat 
jest około 4.300 ha. Przeważa sosna (60%), dębu jest 25%, olchy około 10% 
i 5% rozmaitych gatunków liściastych. Wyrób roczny w mł wynosi 50.000. Lasy 
ołyckie położone są między rzekami Styrem i Horyniem w świetnych warunkach 

4 Ibidem, s. 138; J. Jaruzelski, Radziwiłł Janusz, PSB, t. 30, 1987, s. 218; K. Rzepecki, T. Rzepecki, 
Sejm i Senat 1928-1933, Poznań 1928, s. 119.

5 E. Moszyński, Ludzie i czasy „Czasu”. Z historii czołowej gazety i wybitnych konserwatystów 
Drugiej Rzeczypospolitej, Toruń 2004, s. 171-172.

6 J. Jaruzelski, Książę Janusz...Wspomnienia, s. 138; Jaruzelski, Radziwiłł Janusz..., s. 218.
7 K. Grzybowski, Janusz Radziwiłł, czyli o konserwatystach, „Polityka” 1969, nr 20.
8 Sprawozdanie z działalności Wołyńskiego Towarzystwa Rolniczego w Łucku za rok 1924, „Życie 

Wołynia”, nr 12 z 22 III 1925, s. 12-13.
9 K.W. [Waligórski], Wołyński syndykat handlowo-rolniczy, „Głos Wołyński”, nr 36 z 3 IX 1922, 

s. 10; Wołyński syndykat handlowo-rolniczy, „Głos Wołyński”, nr 39 z 24 IX 1922, s. 10.
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komunikacyjnych i nadają się doskonale do eksploatacji (jedna z warszawskich 
firm już je eksploatuje). Posiadają one wysokocenną sosnę materiałową, która 
nadaje się na eksport zarówno drogą spławną w stanie okrągłym, jak i na przerób. 
Dąb w tych lasach nadaje się głównie do wyrobu klepek i parkietów”10. W 1930 
r. tartak księcia Janusza w Cumaniu sprzedawał w kraju za sumę 803.485,92 zł, 
a eksportował za 1.091.872 zł��.

Swoje doświadczenia związane z gospodarką leśną potrafił przenieść na grunt 
parlamentarny. Na posiedzeniu senatu w dniu 11 marca 1936 r. udowadniał wyż-
szość prywatnej administracji leśnej nad państwową. Uważał, że w trudnych wa-
runkach finansów państwa inwestowanie nowych sum w przynoszące straty Lasy 
Państwowe za rzecz karygodną, zwłaszcza, że jakość wykonywanych tam prac 
musiała być według obliczeń radziwiłłowskiej administracji po prostu marna��.

Takie stanowisko wyraźnie atakowało forsowany odgórnie etatyzm. Jednak nie 
zawsze było tak silne. Początkowe, ostrożne stanowisko z grudnia 1928 i stycznia 
1929 r., kiedy gospodarz dyskusji na Bielańskiej nie opowiedział się zdecydo-
wanie po żadnej ze stron, choć skłaniał się ku racjom Andrzeja Wierzbickiego, 
wroga etatyzmu, dopiero przeradzało się w otwartą wrogość wobec tego zjawiska. 
Namawiał go do tego między innymi w 1929 r. Hipolit Gieczewicz w kontekście 
dymisji Aleksandra Meysztowicza13. Z etatyzmem walczył, popierany początkowo 
przez Radziwiłła, Front Gospodarczy, tworzony przez Jana Bobrzyńskiego, a także 
dziennik „Czas”, z którym książę był silnie związany. O wrogim stanowisku księcia 
Janusza wobec etatyzmu ostatecznie musiał zadecydować fakt pełnienia przez niego 
funkcji prezesa i członka zarządu w przedsiębiorstwach, których samodzielności 
interwencjonizm państwowy po prostu szkodził14. Taka postawa była już bardzo 
widoczna na przykład na zebraniu Rady Naczelnej ZZOP w dniu 5 kwietnia 1935 
r., gdzie Radziwiłł, przedstawiając koncepcje polityki wewnętrznej państwa, obok 
walki z inflacją, stabilizacji waluty, zmniejszenia deficytu budżetowego, propono-
wał maksymalne ograniczenie etatyzmu15. Jako właściciel Cukrowni „Szpanów” 
S.A. na Wołyniu, zatrudniającej około 310 osób16, został prezesem Związku 

10 L. Pączewski, Lasy na Wołyniu, „Głos Wołyński”, nr 4 z 22 I 1922, s. 6-7.
�� Zarząd Lasów Ordynacji Ołyckiej Janusza ks. Radziwiłła (1907), [w:] Rocznik Polskiego Prze-

mysłu i Handlu, Warszawa 1932, nr 3854.
�� Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Senatu RP, Kadencja IV (1935-1938), pos. 10 z 11 III 1936, 

łam 86.
13 ADzT, sygn. 700, s. 25, List Hipolita Gieczewicza do Janusza Radziwiłła z 10 I 1929.
14 Łódzki historyk Przemysław Waingertner nazwał etatyzm „gospodarczą plagą II RP”, zob.: 

P. Waingertner, Taniec ze związanymi nogami. Jak w II RP przedsiębiorcy zmagali się 
z biurokracją, fiskalizmem i korupcją, „Wprost” 2003, nr 7, s. 74.

15 B. Gałka, Konserwatyści w Polsce lat 1935-1939, Toruń 2006, s. 220-221.
16 Cukrownia „Szpanów” S.A. (1875), [w:] Rocznik Informacyjny o Spółkach Akcyjnych w Pol-

sce, [b.m.w.] 1930; Cukrownia „Szpanów” Spółka Akcyjna (1875), [w:] Rocznik Informacyjny 
o Spółkach Akcyjnych w Polsce, Warszawa 1929.
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Cukrowników – „urząd [pełniony w latach 1932-1938], który mnie rzeczywiście 
dawał dużo pracy i zajęcia, ale to [...] bardzo mnie interesowało”17.

Był od 1928 r. prezesem Banku Małopolskiego S.A. w Krakowie18, a od 1929 
r. Polskich Zakładów Chemicznych „Nitrat” S.A. w Niewiadowie – fabryki 
materiałów wybuchowych19. Zasiadał w radach nadzorczych i zarządach: Toma-
szowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu i Syndykatu Handlowo-Rolniczego na 
Wołyniu od 1921 r., polskich Zakładów „Škoda” i francusko-polskich Zakładów 
Samolotowo-Lotniczych od 1927 r20. Janusz Radziwiłł zasiadał także w radach 
nadzorczych Zjednoczonych Hut Królewskiej i Laura oraz Katowickiej Spółki 
Akcyjnej dla Górnictwa i Hutnictwa��. Interesy i pełnione funkcje księcia Janusza, 
czasami przecież tylko reprezentacyjne, sięgały daleko jak na warunki polskie lat 
1918-1939. Niewątpliwie mógł być przykładem nowoczesnego konserwatysty-
ziemianina, który idzie z duchem czasu i aktywnie działa na polu gospodarczym. 
Nie był jednak wyjątkiem. Zbigniew Landau podaje, że wśród władz spółek ak-
cyjnych i największych przedsiębiorstw nieakcyjnych dwudziestolecia występuje 
około 7 tysięcy nazwisk, a osób, które zasiadały w co najmniej 6 spółkach było 
137. Nie wszyscy jednak, ze względu na niski kapitał, mogli znaleźć się w gronie 
największych oligarchów II Rzeczypospolitej. Wśród 99 nazwisk wytypowanych 
przez Zbigniewa Landaua próżno szukać Janusza Radziwiłła��..

Na uwagę zasługują dochody z majątków ziemskich w Ołyce, Cumaniu, Szpa-
nowie i Nieborowie. Przy stratach jakie odnotowywano w Nieborowie, czasowo 
w Ołyce, dość niskiej dochodowości Szpanowa, zaznacza się wyraźnie wysoka 
zyskowność Cumania z jego lasami i tartakami.

17 J. Jaruzelski, Książę Janusz... Wspomnienia, s. 138.
18 Bank Małopolski, Spółka Akcyjna (1869), [w:] Rocznik Informacyjny...1929; Bank Małopolski 

S.A. (1869), [w:] Rocznik Informacyjny...1930; J. Jaruzelski, Radziwiłł Janusz..., s. 218.
19 Polskie Zakłady Chemiczne „Nitrat”, Spółka Akcyjna (1921), [w:] Rocznik Informacyjny...1929; 

Polskie Zakłady Chemiczne „Nitrat”, Spółka Akcyjna (1921), [w:] Rocznik Informacyjny...1930; 
Jaruzelski, Radziwiłł Janusz..., s. 218.

20 J. Jaruzelski, Radziwiłł Janusz..., s. 218.
�� M. Grzyb, Narodowościowo-polityczne aspekty przemian stosunków własnościowych i kadro-

wych w górnośląskim przemyśle w latach 1922-1939, Katowice 1978, s. 121; Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie, BBWR, sygn. 57, s. 30, Komunikat członków-Polaków Rad Nadzorczych 
Hut Królewska i Laura, Sp. Akc. Górniczo-Hutnicza i Katowickiej Sp. Akc. dla Górnictwa 
i Hutnictwa; Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa (1889), [w:] Rocznik In-
formacyjny o Spółkach Akcyjnych w Polsce, [b.m.w.] 1930.

�� Z. Landau, Oligarchia Finansowa Drugiej Rzeczypospolitej, „Przegląd Historyczny” 1971, nr 1, 
s. 80-83.
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Tab. 1. Zestawienie dochodów i strat w dobrach Janusza Radziwiłła na Wołyniu 
i w łowickiem w latach 1921-1928

MAJĄTEK KWOTA NA DZIEŃ:

Dobra Ołyka

- 3.624.806 mp  30 VI 1921
- 310.321.158 mp 30 VI 1923
+ 35.707 zł 30 VI 1926
+ 28.025 zł 30 VI 1927
- 3.682 zł 30 VI 1928

Dobra Cumań

+ 29.574.636 mp  30 VI 1921
+ 2.908.189.410 mp 30 VI 1923
+ 322.496 zł 30 VI 1926
+ 959.403 zł 30 VI 1927
+ 1.214.822 zł 30 VI 1928

Dobra Szpanów

+ 2.652.900 mp  30 VI 1921
+ 386.485.093 mp 30 VI 1923
+ 40.502 zł 30 VI 1926
+ 54.045 zł 30 VI 1927
+ 172.644 zł 30 VI 1928

Dobra Nieborów

+ 3.218.650 mp 30 VI 1921
+ 80.266.347 mp 30 VI 1923
- 39.399 zł 30 VI 1926
- 233.707 zł 30 VI 1927
- 336.712 zł 30 VI 1928

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archi-
wum Radziwiłłów z Nieborowa – Majątkowe, sygn. 1225 -1229, Bilanse Dóbr i Interesów Janusza 
Księcia Radziwiłła z lat 1921-1928 (kwoty zaokrąglono do pełnego złotego).

Z „Bilansów Dóbr i Interesów Janusza Księcia Radziwiłła” wynika, że posiadał 
on, wraz z żoną, dość spore udziały w spółkach.

Materialne podstawy funkcjonowania ordynata ołyckiego księcia Janusza Radziwiłła...
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Tab. 2. Zestawienie akcji i udziałów Janusza i Anny Radziwiłłów w latach 1921-1928 

DATA

ILOŚĆ 
AKCJI
LUB 

UDZIAŁY

NAZWA
WARTOŚĆ 

WYRAZONA 
KWOTĄ

30 VI 1921

2.728 Cukrownia Szpanów 4.910.400
400 Bank Narodowy 200.000
2.000 Polski Bank Przemysłowy we Lwowie 813.000
100 Towarzystwa Odbudowy Wołynia 100.000

960 Spółka Akcyjna Drzewnego Przemysłu i 
Handlu 640.800

250 Spółka Akcyjna „Ryngraf” 250.000
2.250 Towarzystwo Akcyjne „Nitrat” 1.387.500
Udziały Związek Rolników Wołyńskich 100.000
Udziały Syndykat Rolniczy 25.007
Udziały Zrzeszenie Spirytusowe 45.000
Udziały Związek Gorzelników 214.147

RAZEM 8.685.953
marek polskich

30 VI 1923

56.611 Cukrownia Szpanów 37.644.100
1.600 Bank Narodowy 982.340
100 Towarzystwa Odbudowy Wołynia 100.000
687 Spółka Akcyjna „Ryngraf” 681.250
5.625 Towarzystwo Akcyjne „Nitrat” 3.420.250
47 Syndykat Rolniczy 65.007
370 Związek Rolników Wołyńskich 1.100.000
1.480 Zakładów Samochodowych 860.000
Akcje Towarzystwo „Poldruk” 500.000
Udziały Wydawnictwo „Czas” 500.000
Udziały Kooperatywa „Jedność” w Ołyce 5.000

RAZEM 45.857.947
marek polskich

Jarosław Durka
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30 VI 1926

105.186 Cukrownia Szpanów 22.061
1.600 Bank Narodowy 61
687 Towarzystwo „Ryngraf” 43
47 Syndykat Rolniczy 4
3.750 Towarzystwo Akcyjne „Nitrat” 141

77 Wschodnie Towarzystwo Handl. Przem. 
Urz. Rol. 69

1.480 Francusko-Polskie Zakłady Samochodowo-
Lotnicze 54

Akcje Towarzystwo „Poldruk” 31
2.132 Związek Producentów Ryb S.A. 533
130 Bank Polski 13.000
6 Pożyczki 5-cio dolarowej 156
Udziały Wydawnictwo „Czas” 50
Udziały Kooperatywa „Jedność” w Ołyce 257
Akcje Bankwar 243.840

RAZEM 280.300
złotych

30 VI 1928

30 Rolnicza Spółdzielnia w Łucku 3.310
9.314 Bank Małopolski 246.833
105.432 Cukrownia Szpanów 1.581.485
1.600 Bank Narodowy 61
687 Towarzystwo „Ryngraf” 43
47 Syndykat Rolniczy 4
3.750 Towarzystwo Akcyjne „Nitrat” 141

77
Wschodnie Towarzystwo Handl. Przem. 
Urz. Rol. 69

1.210 Polskie Zakłady Skody 659
Akcje Towarzystwo „Poldruk” 31
2.132 Związek Producentów Ryb S.A. 533
130 Bank Polski 13.000
6 Pożyczki 5-cio dolarowej 156
Udziały Wydawnictwo „Czas” 100
Udziały Kooperatywa „Jedność” w Ołyce 257
30.165 Bank dla Handlu i Przemysłu 997.965
Udziały Równieński Bank Spółdzielczy 200

RAZEM 2.844.847
złotych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archi-
wum Radziwiłłów z Nieborowa – Majątkowe, sygn. 1225 -1229, Bilanse Dóbr i Interesów Janusza 
Księcia Radziwiłła z lat 1921-1928 (kwoty zaokrąglono do pełnego złotego).

Materialne podstawy funkcjonowania ordynata ołyckiego księcia Janusza Radziwiłła...
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Można stwierdzić, że mimo aktywnej działalności i rozległych wpływów 
w świecie gospodarki i rozlicznych akcji i udziałów, które w 1928 r. miały wartość 
2,8 mln zł23, nie należał do ścisłej grupy najbogatszych ludzi w Polsce w tamtym 
czasie. Śmiało jednak zaliczyć go możemy do elity ziemian, która posiadała swoje 
rezydencje w stolicy. Był to pałac przy ul. Bielańskiej 14 (po wojnie Muzeum Le-
nina, a obecnie Muzeum Niepodległości). Podobnie jak ojciec, Janusz Radziwiłł 
przeznaczał regularnie pewne sumy na cele społeczne i dobroczynne. W latach 
1922/23 było to 5,3% wydatków z ordynacji ołyckiej Ferdynanda Radziwiłła (Ja-
nusz został ordynatem dopiero po śmierci ojca) oraz 3,8% wydatków Nieborowa 
i 1,1% Cumania dóbr Janusza Radziwiłła24. W Nieborowie starano się kontynuować 
tradycje działalności dobroczynnej, zapoczątkowanej jeszcze przez poprzednich 
właścicieli majątku. Radziwiłłowie bowiem utworzyli tam przedszkole (powstałe 
w 1937 r. z istniejącej wcześniej ochronki), szpital, stołówkę, budowali też drogi. 
Pomoc miała też formę darowizn i zapomóg. Próśb o pomoc doraźną wpływało 
do Janusza Radziwiłła sporo, często jednak nie zachowały się odpowiedzi księcia 
i trudno ustalić, czy na wszystkie reagował hojną ręką. Wiadomo, że uczestniczył 
aktywnie w akcjach pomocy dla bezrobotnych, organizowanych przez łowicki 
Związek Ziemian, chodziło tutaj najczęściej o płody rolne. Ziemniaki regularnie 
ofiarowywano Stowarzyszeniu Rodzina Policyjna w Łowiczu. Książę wspomagał 
także finansowo Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności w Łowiczu oraz 
małymi sumami inne łowickie organizacje: Związek Rezerwistów, Związek Pol-
skiego Białego Krzyża i Gimnazjalne Koło Szkolne. W grudniu 1925 r., wspomógł 
dziesięcioma tonami cukru i taką samą ilością zboża akcję organizowaną przez 
Prymasa Polski dla najbardziej potrzebujących w Warszawie. Radziwiłł wspomagał 
też regularnie zarówno finansowo i materialnie parafię w Nieborowie25. Ufundował 
też dom parafialny, wybudowany według projektu Konstantego Jakimowicza26..
Książę wspierał też rozwój sportu. W 1923 r. powstało Wołyńskie Towarzystwo 
Wioślarskie, rok później otwarto pierwszą przystań w Łucku. Janusz Radziwiłł 
w zamian za hojne wsparcie został jego członkiem honorowym i ojcem chrzestnym 
jednej z łodzi. Już w 1925 r. towarzystwo liczyło 250 członków i wykazywało 
się bardzo prężną działalnością27. Obok innych ziemian fundował nagrody na 
zawodach konnych Wołyńskiego Towarzystwa Jeździeckiego28. Za ogrodami 
pałacowymi w Nieborowie wybudował lotnisko, z którego w 1934 r. korzystano 

23 Zob. też: W. Roszkowski, Gospodarcza rola większej prywatnej własności ziemskiej w Polsce 
1918-1939, Warszawa 1986, s. 232.

24 Ibidem, s. 298-299.
25 B. Gałka, Działalność dobroczynna Radziwiłłów w Nieborowie w latach 1918-1945, [w:] Wieś 

a dwór na ziemiach polskich, Kielce 1999, s. 339-344.
26 Nieborów 1945-1970. Księga pamiątkowa, Warszawa 1970, s. 25.
27 W. Mędrzecki, Inteligencja polska na Wołyniu w okresie międzywojennym, Warszawa 2005, 

s. 135.
28 Ibidem, s. 178.
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podczas międzynarodowych zawodów lotniczych, książę był przecież prezesem 
Aeroklubu Polskiego29.

Okres ten został przerwany II wojną światową a reforma rolna, upaństwowie-
nie przemysłu, zmiana granicy wschodniej, były powodem finansowego upadku 
tego wybitnego polskiego konserwatysty. Więziony na moskiewskiej Łubiance, 
a później w obozie w Krasnogorsku. Kiedy po powrocie do kraju w 1947 r. wy-
stąpił do władz o zwrot kosztowności z majątków, jego wniosek rozpatrywano na 
posiedzeniu Biura Politycznego KC PPR i postanowiono, że „przedmioty, które 
posiadają wartość muzealną [należy] skonfiskować na rzecz Państwa, wszystkie 
inne – zwrócić”30. Pomimo tego, Radziwiłł do końca życia nie odzyskał osobistych 
dokumentów, świadectw szkolnych, i prywatnej korespondencji z żoną. Uznane one 
zostały za mienie podworskie i w całości przeszły na własność państwa – zgodnie 
z zasadami reformy rolnej. Jako jedyna własność pozostała mu jeszcze kolekcja 
dzieł sztuki zdeponowana w muzeach, ze sprzedaży których się utrzymywał, ko-
rzystając sporadycznie z pomocy syna Stanisława31, który w tym czasie znalazł 
się na Zachodzie i zrobił fortunę na handlu nieruchomościami32.

Abstract

This work describes the material basis of the Prince Janusz Radziwił’s func-
tioning during the interwar period. There was shown the person of prominent 
Polish conservatist, the man who was extremely engaged in the activity of many 
associations and organisations.

29 Nieborów 1945-1970...
30 Protokół nr 1 posiedzenia Biura Politycznego z dnia 3 I 1948 r., [w:] Protokoły posiedzeń Biura 

Politycznego KC PPR 1947-1948, [w:] Dokumenty do dziejów PRL, Warszawa 2002, z. 15, 
s. 157.

31 Relacja Izabelli z Radziwiłłów Radziwiłłowej, [w:] M. Miller, Arystokracja, Warszawa 1998, 
s. 199-200.

32 J. Jakubowicz, Sagi rodów polskich, Lublin 2000, s. 258.

Materialne podstawy funkcjonowania ordynata ołyckiego księcia Janusza Radziwiłła...
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Piotr Kurlenda
(Słupsk)

Z działalności charytatywnej Kościoła katolickiego 
w Drugiej Rzeczypospolitej 

Wstęp

Przedstawiony tutaj wybór materiałów ukazuje różne aspekty działalności 
charytatywnej Kościoła katolickiego w Polsce w okresie międzywojennym�..
Aktywność ta nakierowana była w głównej mierze na redukowanie bardzo nieko-
rzystnej dla różnych obszarów życia ludzkiego biedy i z natury rzeczy niezwykle 
szkodliwej dla egzystencji człowieka i jego rozwoju biologicznego nędzy, którą 
Jerzy Topolski zdefiniował jako „stan bytowania ludzi, kiedy nie zostają zaspo-
kojone ich podstawowe potrzeby w zakresie wyżywienia, odzieży i mieszkania, 
w szczególności zaś wyżywienia, co niesie z sobą wegetację i wyniszczenie orga-
nizmu, podatność na choroby, zwiększoną umieralność”�. Zwracano także uwagę 
na sferę oddziaływania religijnego. 

W opublikowanych tutaj materiałach wskazaliśmy między innymi na rozmaite 
rodzaje działalności dobroczynnej i niektóre uczestniczące w niej struktury (w 

1 Na temat działalności charytatywnej Kościoła katolickiego między innymi zob.: Wiesław My-
słek, Kościół katolicki w Polsce w latach 1918–1939. (Zarys historyczny), Warszawa 1966; ks. 
Józef Majka, Chrześcijańska myśl i ruch charytatywny, [w:] Historia katolicyzmu społecznego w 
Polsce 1832–1939, Warszawa 1981; Bronisław Panek OC, Krakowskie organizacje charytatywne 
w latach 1918–1939, Kraków 1986; Elżbieta Firlit, Działalność charytatywna Kościoła, [w:] 
Kościół katolicki w Polsce 1918–1990. Rocznik statystyczny, red. naukowa Lucjan Adamczuk, 
ks. Witold Zdaniewicz, Warszawa 1991; Franciszek Stopniak, „Caritas”, [w:] Encyklopedia 
Historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999; Wojciech Frątczak, Działalność charytatywna 
Kościoła katolickiego we Włocławku w latach 1914–1939, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, 
t. 14: 2000 (Wyznania na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej); Piotr Kurlenda, Dzia-
łalność dobroczynna Kościoła katolickiego w Wielkopolsce i na Pomorzu w latach 1919–1939, 
Toruń 2001; tenże, Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo w Polsce w okresie 
międzywojennym, „Słupskie Studia Historyczne”, 2004, nr 11; Marek Przeniosło, Zaangażowa-
nie duchowieństwa diecezji kieleckiej w prace Związku „Caritas” w latach 1931–1939, [w:] 
Duchowieństwo polskie w latach niepodległości 1918–1939 i w okresie II wojny światowej, pod 
red. Jerzego Gapysa, Mieczysława B. Markowskiego, Kielce 2006. 

2 Jerzy Topolski, Nędza, ubóstwo, dostatek jako kategorie teoretyczne w badaniu historycznym 
i ich wartość eksplanacyjna, [w:] Nędza i dostatek na ziemiach polskich od średniowiecza po 
wiek XX. Materiały sesji zorganizowanej przez IHKM PAN 20–22 maja 1991 r. w Warszawie, 
pod red. Janusza Sztetyłły, Warszawa 1992, s. 12. 
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różnych częściach przedwojennej Polski). Część prezentowanych źródeł zawiera 
dane statystyczne. Zamieszczony Statut Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. 
Wincentego à Paulo diecezji chełmińskiej z 1938 roku był jednym z szeregu tego 
rodzaju uregulowań przyjętych przez Kościół katolicki w Polsce w okresie mię-
dzywojennym dla organizacji dobroczynnych. Tego typu regulacje o charakterze 
statutowym przyjmowano także dla innych organizacji katolickich3. Opublikowa-
liśmy go jako pewien przykład sformalizowanych i przypuszczalnie w zamyśle 
autora (czy też autorów) w dużej mierze całościowych rozwiązań, normujących 
między innymi postawy członków w odniesieniu do różnych płaszczyzn aktywności 
związanej z działalnością charytatywną. 

Prezentowane źródła zamieściliśmy bez zmian. Zrezygnowaliśmy z uwspół-
cześniania ich treści. Nie poprawialiśmy ortografii, interpunkcji itp. Uzupełnienia 
pochodzące od nas są zawarte w nawiasach kwadratowych, także te dopisane w 
tytułach źródeł. W przypadku źródła pt. Sprawozdanie kasowe według wyciągu od 
dnia 1 kwietnia 1936 roku do dnia 31 marca 1937 roku [Grudziądzkiego Okręgu 
„Caritas”], które pochodzi z zasobu Archiwum Parafii św. Mikołaja w Grudziądzu, 
należy poczynić istotną uwagę. Chodzi mianowicie o to, iż zostało ono pozyskane 
w toku kwerendy prowadzonej przed około ośmioma laty (w ogóle poszukiwania 
w wymienionym archiwum prowadziliśmy także wcześniej). W związku z tym 
mogła ulec zmianie np. sygnatura jednostki archiwalnej. Dlatego też podaliśmy 
oryginalny tytuł tego źródła. Posiadamy także jego kserokopię. Zastrzeżenia te 
dotyczą także materiału pt. Oświadczenie Związku Towarzystw Charytatywnych 
Diecezji Chełmińskiej w imieniu wszystkich kościelnych organizacji charytatyw-
nych na Pomorzu w sprawie współpracy z Ogólnopomorskim i Lokalnymi Komi-
tetami Niesienia Zimowej Pomocy Bezrobotnym. Przygotowując niniejszy wybór 
źródeł sięgnęliśmy także do następujących czasopism: „Polskiego Przewodnika 
Katolickiego”, „W Służbie Miłości Bliźniego”, „Kroniki Diecezji Sandomierskiej”, 
„Kroniki Diecezji Włocławskiej”, „Miesięcznika Diecezji Chełmińskiej”4..

3 Patrz między innymi: Statuty i regulaminy stowarzyszeń Akcji Katolickiej, Poznań 1934; Statut 
Krucjaty Eucharystycznej Dzieci w Polsce przyjęty przez I. E. Księży Biskupów na Konferencji 
Episkopatu dnia 15 grudnia 1937 r., „Wiadomości Diecezjalne. Organ Urzędowy Częstochow-
skiej Kurii Diecezjalnej”, R. XIII: 1938, nr 3. 

4 Zob.: Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918–1944, opracowanie i red. 
Zygmunt Zieliński, Lublin 1981; Mariusz Wołos, Główne kierunki rozwoju czasopiśmiennictwa 
historycznego na Pomorzu Nadwiślańskim w XIX i XX wieku, „Zapiski Historyczne”, t. LXIII: 
1998, z. 2. 
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Nr 1

Związek Katolickich Towarzystw i Zakładów Dobroczynnych we Lwowie 
[w 1927 roku]

Cyt. za: „Polski Przewodnik Katolicki”, R. I: 1927, s. 223..

Celem Związku jest rozwój katolickiej dobroczynności, oraz utrzymywanie 
wzajemnych stosnuków [stosunków] między towarzystwami i zakładami dobro-
czynnemi. Środki do urzeczywistnienia powyższych celów: 
a) prowadzenie biura informacyjnego dobroczynności; 
b) zbieranie funduszów na cele dobroczynne; 
c) zakładanie towarzystw, zakładów dobroczynnych i wspieranie istniejących; 
d) wydawanie publikacyj, dotyczących spraw katolickiej dobroczynności; 
e) budowanie i utrzymywanie domów katolickich. 

Związek został założony w 1895 r. Terenem działalności jest m.[iasto] Lwów. 
Liczba członków (towarzystw i zakładów) – 20. W skład Zarządu centralnego 
wchodzi stale kurator, mianowany przez arcybiskupa lwowskiego. 
Prezes: Józef Skwarczyński, 
wiceprezesi: ks[.] dr. A. Werszylewicz i Leokadja Łuczkiewiczowa,
sekretarze: K. Sawicki i dr. J. Kozak,
skarbnicy: W. Wrabec i F. Danielec. 

Związek prowadzi dom katolicki dla celów katolicko-społecznych, związków 
robotniczych i zawodowych. Komitet zarządzający domem katolickim: Józef 
Skwarczyński, Włodzimierz Sigmund; zastępcy: M. Kuczyński, K. Sawicki. 

Nr 2

W sprawie kursu charytatywnego w Poznaniu [w 1929 roku]

Cyt. za: „Kronika Diecezji Sandomierskiej. Miesięcznik Poświęcony Sprawom 
Diecezji”, R. XXII: 1929, nr 1, s. 4–5.

Katolicka Szkoła Społeczna w Poznaniu urządza w dniach 19 lutego – 8 marca 
b.[ieżącego] r.[oku] w Poznaniu wstępny kurs charytatywny dla organizatorów 
i kierowników akcji charytatywnej katolickiej. Byłoby bardzo pożądanem, by 
w kursie tym wzięli udział przynajmniej ci księża i świeccy, którzy więcej się 
zajmują akcją charytatywną. Zgłoszenia na kurs należy nadsyłać do dnia 1 lutego 
1929 r. pod adresem Dyrekcji Katolickiej Szkoły Społecznej w Poznaniu, Podgórna 
12 b. z zaznaczeniem, czy prosi się o mieszkanie i jakie (hotel, pensjonat, dom 
prywatny, z utrzymaniem, czy bez itp.). Wpisowe na kurs wynosi 50 zł.

Z działalności charytatywnej Kościoła katolickiego w Drugiej Rzeczypospolitej 
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Nr 3

Z działalności Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo 
w metropolii warszawskiej za rok 1931.

Cyt. za: „W Służbie Miłości Bliźniego”, R. II: 1932, nr 5, s. 8–9. 

Przysłane nam łaskawie sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Pań 
Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo w Metropolji Warszawskiej przedstawia 
piękne rezultaty pracy. 

Wynika z niego, że w Warszawie jest 21 oddziałów włącznie Kółka 
błog.[osławionej] Ludwiki de Marillac, 355 pań czynnych, które odwiedziły ubo-
gich 17188 razy. Wsparcia wynosiły ogólną wartość 127.588 zł. 

Stowarzyszenie posiada Zakład, w którem przebywa 32 dzieci i mieści 
się sala zajęć dla kobiet, zajmujących się szyciem i trykotarstwem. Przedsię-
biorstwo to dało zysku 5.967 zł. Tam też odbyły się rekolekcje dla ubogich. 
Wychowanice Zakładu tworzą wspomniane Kółka Błog.[osławionej] Ludwiki, 
szyją dla ubogich i pomagają SS. Miłosierdzia oraz paniom w rozdawaniu 
i różnych pracach. 

Sprawozdanie wymienia bibljoteczkę dla ubogich, świetlice dla dzieci. Jedno 
Stowarzyszenie wydało 44 bony kąpielowe. Starano się też o pracę, kolonje waka-
cyjne, leczenie itd. Przedewszystkiem jednak podkreślić należy doprowadzenie 86 
dzikich małżeństw do ślubu i nakłonienia do chrztu 91 razy. – Tyle z działalności 
stowarzyszenia w Warszawie samej. 

Na prowincji działa 21 oddziałów, 337 pań czynnych, którym w Lublinie 
pomagały studentki Uniwersytetu i uczenice kilku szkół. Wizyt u ubogich było 
ogółem 15110. Ogółem rozchód wynosił 78.669 zł. 

Wypada podkreślić szczególniej zajęcie się Stowarzyszeń chorymi: staranie 
o pomoc lekarską i bezpłatne wydawanie dużej ilości lekarstw (Kozienice, Kut-
no, Radom, Pruszków, Puławy). Pozatem: dożywianie (Pabjanice), herbaciar-
nia (Pabjanice), przedszkole, (Pabjanice i Radom), kolonje letnie (Pabjanice), 
pracownia, zatrudniająca 19 dziewcząt (Lublin), budowa przytułku dla starców 
(Kutno), i rzecz chyba zupełnie wyjątkowa – przebudowanie chaty dla staruszki 
(Suchedniów). 

Oddano pomocy duchowych w 410 wypadkach, czytamy o odbyt[y]ch reko-
lekcjach (Płock, Lublin, Puławy), o bibljotece (Lublin). 

Bardzo ciekawe jest statystyczne zestawienie działalności, które wykazuje 
w stosunku do r.[oku] ub.[iegłego] silnie wzmożoną działalność. W rubryce 
„przybyło” zapisano między innemi: 8 oddziałów, 266 członków czynnych, 18.983 
wizyt u ubogich, 120.739 wydanych obiadów itd. 

Piotr Kurlenda
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Zaznaczywszy, że większość ubogich odbyła rekolekcje i prawie wszyscy 
przystąpili w czasie wielkanocnym do Sakramentów św., Rada Naczelna War-
szawska zwraca uwagę na szczególną potrzebę opieki nad dziećmi biednych 
rodzin, podkreśla obowiązek odwiedzania ubogich co tydzień i wreszcie kończy 
sprawozdanie słowami: „Osobiste odwiedzanie ubogich, spełnione w imię zasad 
Jezusa Chrystusa, ma znaczenie społeczne, gdyż usuwa z duszy ubogiego uprze-
dzenia i niechęci stanowe. Wśród ubogich najubożsi są chorzy a zwłaszcza chorzy 
na ciele i duszy”.

Nr 4

Orędzie w sprawie „Tygodnia Miłosierdzia” [biskupa włocławskiego Karo-
la Mieczysława Radońskiego z 1936 roku]

Cyt. za: „Kronika Diecezji Włocławskiej. Czasopismo Poświęcone Sprawom 
Diecezji”, R. XXX: 1936, nr 10, s. 235–236. 

Drodzy Diecezjanie!

Zbliża się groźna zima, ciężka nadewszystko dla biednych, bezrobotnych, 
starców opuszczonych lub zniedołężniałych, którym nikt z pomocą nie przycho-
dzi. Nie wolno nam patrzeć obojętnie na ich niedolę, trzeba ich ratować wedle 
sił i możności. To też jak przed rokiem, urządzimy na obszarze całej diecezji Ty-
dzień Miłosierdzia. Tydzień pracy dla Stowarzyszeń Dobroczynnych „Caritas”, 
dla Towarzystw Pań św. Wincentego à Paulo, dla Akcji Katolickiej – ale pracy, 
choć moralnej, to jednak najszczytniejszej, bo w służbie wielkiego przykazania 
miłości bliźniego. 

Tydzień Miłosierdzia, tydzień ofiarności, gdzie każdy, będzie mógł spełnić 
obowiązek przyczynienia się ze swej strony do ulżenia bliźniemu w biedzie, czy 
to datkiem pieniężnym, czy jakobądź inną ofiarą. 

W przeszłym roku w Tygodniu Miłosierdzia zebrano w naszej diecezji na rzecz 
ubogich sumę dochodzącą do 20 tysięcy złotych w gotówce i towarach. Dwa-
dzieścia tysięcy przeszło w ręce najbiedniejszych diecezjan naszych! A chociaż w 
stosunku do wielkiej rzeszy ubogich suma to bardzo nikła, i niewiele można było 
każdemu z osobna ofiarować, to jednak i to coś znaczy i niechaj będzie zachętą 
dla nas na przyszłość. 

W porozumieniu z Władzami państwowemi odbędzie się „Tydzień Miło-
sierdzia” w parafjach na obszarze Województwa Łódzkiego od 1 do 8 listopada 
– natomiast w parafiach w Województwie Warszawskiem od 22 do 30 listopada. 

Z działalności charytatywnej Kościoła katolickiego w Drugiej Rzeczypospolitej 
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Zarazem należy zorganizować pracę „Tygodnia”, trzymając się ściśle wydanych 
przepisów. 

Wszystkim, którzy czy to pracą swoją, czy ofiarą przyczynią się do powodzenia 
„Tygodnia Miłosierdzia”, a tem samem do złagodzenia nędzy bliźnich, udzielam 
z serca błogosławieństwa pasterskiego. 

Włocławek, 4 października 1936 r. 

 † KAROL MIECZYSŁAW, Bp.5

Niniejsze orędzie odczyta się z ambon wszystkich kościołów diecezji w najbliż-
szą niedzielę. Gdzie niema żadnej organizacji charytatywnej, należy utworzyć 
Komitet Tygodnia Miłosierdzia. Bezwzględnie w każdej parafji „Tydzień Miło-
sierdzia” musi być przeprowadzony. 

Nr 5

Sprawozdanie kasowe według wyciągu od dnia 1 kwietnia 1936 roku do 
dnia 31 marca 1937 roku [Grudziądzkiego Okręgu „Caritas”]

Cyt. za: Archiwum Parafii św. Mikołaja w Grudziądzu, Akta kościoła św. Mi-
kołaja w Grudziądzu, Praca charytatywna, Tit. V nr 16. Maszynopis z dwiema 
okrągłymi pieczęciami (jedna na początku, druga na końcu źródła) i odręcznym 
podpisem ks. Szczurkowskiego (na końcu tego sprawozdania). 

I. Akcja charytatywna Okręgu6.

  Dochód Rozchód
1) Stan faktyczny kasy, za zyski i straty  10.829,39 zł 10.829,39 zł
2) Z ramienia Okręgu prowadzi się 
następujące jednostki dobroczynne, 
które wykazują w swych książkach:
a) Tania Kuchnia 1.767,74 [zł] 1.696,17 [zł]
b) Dom Noclegowy 4.757,11 [zł] 4.752,75 [zł]

5 W niniejszym źródle występuje ówczesny ordynariusz diecezji włocławskiej Karol Radoński 
(1883–1951). Józef Dębiński, Radoński Karol Mieczysław (1883–1951), biskup włocławski, 
publicysta, liturgista, kaznodzieja, społecznik, [w:] Włocławski słownik biograficzny, t. II, pod red. 
Stanisława Kunikowskiego, Włocławek 2005. Patrz także na temat tej postaci: Józef Dębiński, 
Biskup włocławski Karol Mieczysław Radoński (1883–1951). Życie i działalność, Toruń 2001. 

6 Chodziło tutaj o Grudziądzki Okręg „Caritas”. 
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c) Pomoc rodzinom więźniów 1.073,87 [zł]  1.076,77 [zł]
d) Świetlica Charytatywna   2.070,47 [zł]  2.057,82 [zł]
Razem 20.498,58 zł  20.412,90 zł

II. Akcja charytatywna Wydziałów Parafialnych „Caritas”

  Dochód  Rozchód
a) Parafia św. Mikołaja 2.786,94 zł  2.786,94 zł
b) [Parafia] Najśw.[iętszej]
Maryi Panny 1.052,07 [zł]  1.049,97 [zł]
c) [Parafia] Sw. Krzyża 643,97 [zł]  613,99 [zł]
d) [Parafia] Najśw.[iętszego] 
Serca P.[ana] Jez.[usa] 219,92 [zł]  219,92 [zł]
Razem 4.702,90 zł 4.670,82 zł

III. Akcja charytatywna Stowarzyszeń Wincentyńskich.

1) Panie Miłosierdzia:.

 Dochód  Rozchód
a) Parafia św. Mikołaja 8.281,75 zł  8.051,49 zł
b) [Parafia] św. Krzyża 5.751,91 [zł]  5.429,84 [zł]
c) [Parafia] Najśw.[iętszego]
Serca P.[ana] J.[ezusa] 2.555,97 [zł]  2.930,97 [zł]
d) [Parafia] [Najświętszej] Maryi Panny 4.116,04 [zł]  3.985,49 [zł]
Razem 20.705,67 zł  20.397,79 zł

2) Konferencje Panów: 

 Dochód  Rozchód
a) Parafia św. Mikołaja 1.277,17 zł  1.094,73 zł
b) [Parafia] św. Krzyża 2.322,80 [zł]  1.310,16 [zł]
c) [Parafia] Najśw.[iętszej] Maryi Panny 1.073,99 [zł]  1.065,72 [zł]
Razem 4.673,96 zł  3.460,61 zł

Udzielono z sumy 10.829,39 zł zapomóg:.

Taniej Kuchni 532,64 zł
Świetlicy Charytatywnej 1.016,47 [zł] 
Pomocy rodzinom więźniów 2.90 [zł]
Razem 1.552,01 zł

Z działalności charytatywnej Kościoła katolickiego w Drugiej Rzeczypospolitej 
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Wyjaśnienie: ad 1. dotyczy stanu faktycznego kasy Okręgu za zyski i straty. 
Z sumy 10.829,39 zł udzielono wsparć i zapomóg jednostkom dobroczynnym, 
prowadzącym z ramienia Okręgu samodzielną akcję i księgowość. 

Innym stowarzyszeniem7 udzielono:.

1) Wydziałom Parafialnym „Caritas” 246,50 zł
2) Stowarzyszeniom Pań Miłosierdzia  1.556,30 [zł]
3) Konferencjom Panów 218,70 [zł]
Razem  2.021,50 zł

Ogólna suma wsparć z Okręgu wynosi:.
 1.552,01 zł
 2.021,50 [zł]
Razem 3.573,51 zł

Za pozycje zamknięcia rocznych sprawozdań kasowych łącznej akcji charyta-
tywnej na terenie Grudziądza.
  Dochód  Rozchód
I.  20.498,58 zł  20.412,90 zł
II.  4.702,90 [zł]  4.670,82 [zł]
III.  a) 20.705,67 [zł]  20.397,79 [zł]
  b) 4.673,96 [zł]  3.460,61 [zł]
Razem 50.581,18 [zł]  48.942,12 zł
Wsparcia 
z pozycji 1.  3.573,51 [zł]  3.573,51 [zł]
Wynik końcowy 47.007,60 zł  45.368,61 zł

G.[rudziądzki] O.[kręg] „Caritas” korzystał z subwencji:

1) Rządowych – na cel świetlicy 990 zł
2) Magistratu Miasta – na dom noclegowy 1.351,40 [zł]
3) Patronatu Opieki nad Więźniami 1.073,87 [zł]
Razem 3.415,27 zł.
Za G.[rudziądzki] O.[kręg] „Caritas”

/ – / Ks. Szczurkowski
Kierownik

Grudziądz, dnia 15 czerwca 1937 r. 

7 To jest stowarzyszeniom poniżej wymienionym.
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Nr 6

Oświadczenie Związku Towarzystw Charytatywnych Diecezji Chełmińskiej 
w imieniu wszystkich kościelnych organizacji charytatywnych na Pomorzu 

w sprawie współpracy z Ogólnopomorskim i Lokalnymi Komitetami 
Niesienia Zimowej Pomocy Bezrobotnym

Cyt. za: Archiwum Parafii św. Mikołaja w Grudziądzu, Akta kościoła św. Miko-
łaja w Grudziądzu, Praca charytatywna, Tit. V nr 16. Maszynopis bez daty.

Kościelne organizacje charytatywne na Pomorzu, znając dobrze potrzebę łago-
dzenia nędzy dzisiejszego bezrobocia, z radością powitały inicjatywę utworzenia 
Komitetów Niesienia Zimowej Pomocy Bezrobotnym i pragną przez czyn kon-
kretny zadokumentować gotowość współpracy swej z temiż Komitetami – wobec 
czego wysuwają następujące propozycje:
1)  Stowarzyszenia charytatywne podejmują się zorganizować w poszczególnych 

ośrodkach jedną większą imprezę dochodową na rzecz zasilenia funduszów 
lokalnych Komitetów. 

2)  przejmą na siebie akcję dożywiania bezrobotnych przez dalsze prowadzenie 
istniejących już tzw. „Tanich Kuchen” oraz zakładanie nowych tam, gdzie okaże 
się potrzeba. Równocześnie jednak stowarzyszenia zastrzegają sobie w akcji 
powyższej wydatną pomoc finansową lokalnych komitetów. 

3)  oświadczają, że fundusze, zebrane z imprez i kwest podczas „Tygodnia Mi-
łosierdzia”, urządzonego z polecenia J.[ego] E.[kscelencji] X.[iędza] Biskupa 
Ordynariusza do 29 listopada do 6 grudnia b[ieżącego] r.[oku] pod hasłem 
niesienia pomocy bezrobotnym, przeznaczy się całkowicie, w porozumieniu 
z lokalnymi Komitetami, na rzecz bezrobotnych. 

4)  Prócz wyżej wymienionych zadań stowarzyszenia charytatywne sprawują nadal 
dotychczasową opiekę nad biednymi i bezrobotnymi, których liczba, według 
sprawozdań z roku ubiegłego, dochodzi na terenie Pomorza do 5176 rodzin 
i 110,218 samotnych. 

5)  Stowarzyszenia charytatywne, celem pop[a]rcia wysiłków lokalnych Komite-
tów, przeprowadzą propagandę akcji tychże w organizacjach kościelnych na 
zebraniach i z ambon.

6)  W myśl zarządzenia J.[ego] E.[kscelencji] X.[iędza] Biskupa Ordynariusza, 
stowarzyszenia charytatywne zobowiązane są do wykazania władzom kościel-
nym wyników swej pracy z okresu zimowego obok akcji państwowej. Dlatego 
konieczne jest zachowanie swobodnej inicjatywy ich działalności.
Związek Towarzystw Charytatywnych prosi o wydanie, po rozpatrzeniu ni-

nijeszych [niniejszych] propozycyj, odpowiednich instrukcyj poszczególnym 
Komitetom celem harmonijnego współdz[i]ałania. 

Z działalności charytatywnej Kościoła katolickiego w Drugiej Rzeczypospolitej 
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Aby umożliwić realizowanie powyższego programu współpracy, Związek prosi 
o kooptowanie tak do Ogólnopomorskiego Komitetu, jak i lokalnych Komitetów 
przedstawicieli naszych stowarzyszeń charytatywnych. 

Nr 7

Statut Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo diecezji 
chełmińskiej [z 1938 roku]8 

Cyt. za: „Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej”, 1938, nr 10, s. 694–700.

Nazwa, siedziba i agregacja

Art.[ykuł] 1

Nazwa Stowarzyszenia brzmi: „Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia Św. Win-
centego a Paulo”. 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest parafia................... a siedzibą jego 
jest........................

Stowarzyszenie jest erygowane przez Ordynariusza Diecezji Chełmińskiej 
i winno być agregowane w Radzie Głównej w Paryżu za pośrednict[w]em Rady 
Centralnej [w Toruniu]. 

Rokiem sprawozdawczym i obrachunkowym Stowarzyszenia jest okres od 
1 kwietnia do 31 marca następnego roku. 

Stowarzyszenie ma własną pieczęć z napisem: „Stowarzyszenie Pań Miłosier-
dzia św. Wincentego à Paulo parafii...[”]. 

Stowarzyszenie jest kościelną osobą prawną. 

Art.[ykuł] 2 

Cele i zadania

Celem Stowarzyszenia jest:
1.  uświęcanie się członków.
2.  poznawanie i pogłębianie zasad miłosierdzia chrześcijańskiego;
3.  pełnienie uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała, a zwłaszcza odwie-

dzanie chorych i ubogich w ich mieszkaniach;

8 Zob. także wcześniejszy statut – Statut Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo, 
„Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej”, 1932, nr 6–7. 
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4.  a) tworzenie również dzieł miłosierdzia;
 b)  wspieranie innych dzieł miłosierdzia, np. pozostających pod kierunkiem 

Oddziału Parafialnego „Caritas”;
5.  utrzymywanie łączności z innymi Stowarzyszeniami Pań Miłosierdzia, na 

terenie Diecezji Chełmińskiej przez Radę Centralną Stowarzyszeń Pań Miło-
sierdzia. Stosunek do rady Centralnej określa statut.

Art.[ykuł] 3 

Środki

Dla osiągnięcia powyższego celu służą następujące środki:
1. wspólne praktyki religijne: nabożeństwa, rekolekcje itp.;
2. odwiedzanie osobiste ubogich i chorych w ich mieszkaniach lub praca w sek-

cjach i działach Stowarzyszenia;
3. a)  zebrania zwyczajne członków czynnych z modlitwą i czytaniem duchownym, 

oraz przemówieniem X. [iędza] Dyrektora – nadto, gdzie to możliwe;
 b)  kwartalne zebranie z referatami, związanymi z działalnością Stowarzysze-

nia;
 c)  zebranie instrukcyjne, organizowane przez Radę Centralną. 
4. współpraca z Oddziałami Parafialnymi i instytucjami Opieki Społecznej oraz or-

ganizacjami społecznymi, o ile te ostatnie pracują w duchu chrześcijańskim.

Art.[ykuł] 4

Członkinie

Członkinią Stowarzyszenia może zostać katoliczka od 18 roku życia, szczerze 
przejęta duchem miłosierdzia chrześcijańskiego. 

Członkinie dzielą się na: członkinie czynne i wspierające. 

Art.[ykuł] 5 

O przyjęciu kandydatek:
a)  na członkinię czynną decyduje Zarząd Stowarzyszenia na polecenie dwóch 

członkiń czynnych.
W czasie kandydowania powinna kandydatka regularnie przybywać na zebrania 

oraz dobrze poznać statut i pracę Stowarzyszeniową.

Z działalności charytatywnej Kościoła katolickiego w Drugiej Rzeczypospolitej 
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Okres kandydowania określa Zarząd Stowarzyszenia. Członek przyjęty otrzy-
muje statut i dyplom podpisany przez X.[iędza] Dyrektora i przewodniczącą 
Stowarzyszenia.
b)  na członkinię wspierającą decyduje Zarząd Stowarzyszenia na polecenie jednej 

członkini czynnej. 

Art.[ykuł] 6 

Członkinie czynne:
a)  korzystają ze środków uświęcenia i przywilejów, przyznanych przez Stolicę 

Apostolską członkiniom Stowarzyszeń agregowanych w Paryżu;
b)  mają obowiązek odwiedzać chorych i ubogich w ich własnych mieszkaniach 

lub biorą udział czynny w sekcjach i dziełach Stowarzyszenia;
c)  bywają regularnie na zebraniach; 
d)  płacą stałe składki w wysokości, określonej przez Walne Zebranie, przy czym 

Zarząd Stowarzyszenia może zmienić roczną składkę czynnych członkiń na 
dobrowolną ofiarę;

c)9 biorą czynny udział w wyborach. 

Art.[ykuł] 7 

Członkinie wspierające:
a)  korzystają z przywilejów, przyznanych przez Stolicę Apostolską członkom 

Stowarzyszeń agregowanych w Paryżu;
b)  nie mając obowiązku czynnego udziału w pracach i działach Stowarzyszenia, 

zobowiązują się regularnie płacić składkę w wysokości określonej przez Władze 
Stowarzyszenia;

c)  biorą udział:
 1.  w kwartalnych zebraniach z prawem głosu;
 2.  w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia bez prawa głosu. 

Art.[ykuł] 8 

Członkostwo ustaje:
a)  przez śmierć;
b)  przez wystąpienie, które należy zgłosić piśmiennie do Zarządu;
c)  przez wykreślenie, na które naraża się członkini, nie stosująca się do statutu 

lub za czyny, nie licujące z zasadami Stowarzyszenia;

9 Powinien być tutaj podpunkt oznaczony literką „e)”. Jest to zapewne błąd w druku. Być może 
został on popełniony jeszcze w tekście przygotowanym do wydrukowania. Jest to pomyłka bez 
większego znaczenia. 
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d)  skreślenie członkini dokonuje się na mocy wyraźnej uchwały Zarządu. Od 
uchwały tej służy wykreślonej prawo odniesienia się po ostateczne rozstrzyg-
nięcie do Rady Centralnej. 

Art.[ykuł] 9 

Fundusze

Fundusze Stowarzyszenia powstają:
1.  ze składek członkowskich;
2.  z ofiar jednorazowych;
3.  z darowizn i zapisów;
4.  z kwest;
5.  z imprez dochodowych;
6.  ze składek zbieranych na listy i książeczki, wydawane w tym celu członkom 

Stowarzyszenia; 
7.  z subwencji władz i instytucyj społecznych;
8.  z dochodów własnych przedsiębiorstw. 

Art.[ykuł] 10 

Zużycie dochodów

Wszelkie dochody Stowarzyszenia powinny być zużyte jedynie na pomoc 
materialną i duchową dla biednych. 

Art.[ykuł] 11

Kierownictwo

Władzami Stowarzyszenia są:
1.  X.[iądz] Dyrektor i Zarząd;
2.  Walne Zebranie;
3.  Rada Centralna Stowarzyszeń Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo. 

Art.[ykuł] 12

1.  Dyrektorem Stowarzyszenia jest miejscowy X.[iądz] Proboszcz lub wydele-
gowany przez niego zastępca;

2.  X.[iądz] Dyrektor ma prawo przewodniczyć na zebraniach, zawieszać uchwały 
niezgodne z zasadami katolickimi i statutem. Od zawieszenia powziętej uchwały 
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służy Zarządowi prawo odwołania się o rozstrzygnięcie do Ordynariusza, za 
pośrednictwem Rady Centralnej. 

Art.[ykuł] 13 

1.  Zarząd Stowarzyszenia składa się przynajmniej z sześciu osób, wybranych na 
trzy lata na Walnym Zebraniu z pośród członkiń czynnych. 

2.  Zarząd wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącą, sekretarkę i skarbniczkę, 
oraz zastępczynię sekretarki. 

3.  Ustępujące członkinie mogą być ponownie wybrane, lecz przewodnicząca 
i skarbniczka nie powinna sprawować urzędu dłużej, niż 12 lat, chyba, że Sto-
warzyszenie uzyska wyraźną zgodę Rady Centralnej na dalsze urzędowanie. 

4.  Sposób wyborów określa art.[ykuł] 8 Regulaminu. 
5.  O dokonanym wyborze powiadamia Zarząd każdorazowo Radę Centralną 

w terminie jednego miesiąca.

Art.[ykuł] 14 

Działalność Zarządu

Zarząd:
1.  kieruje całą działalnością Stowarzyszenia; 
2.  reprezentuje Stowarzyszenie nazewnątrz przez przewodniczącą lub jej zastęp-

czynię, w szczególności wobec władz rządowych i samorządowych;
3.  odbywa zebrania Zarządu, co najmniej raz w miesiącu;
4.  zarządza majątkiem Stowarzyszenia i ponosi zań odpowiedzialność moralną 

i prawną; 
5.  przyjmuje i określa [skreśla] członkinie;
6.  ma prawo kooptowania członkiń Zarządu w ważności do najbliższego Walnego 

Zebrania;
7.  zwołuje zebranie zwyczajne członkiń czynnych, kwartalne i Walne;
8.  stara się o urządzenie wspólnych nabożeństw i rekolekcyj;
9.  czynnie współpracuje z innymi Stowarzyszeniami charytatywnymi;
10. do 15 kwietnia każdego roku przesyła do Rady Centralnej sprawozdanie ze 

swych czynności i ze swej administracji finansowej;
11. dla prawomocności posiedzenia potrzebna jest obecność 2/3 członków Zarzą-

du. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów 
rozstrzyga X.[iądz] Dyrektor lub przewodnicząca;

12. w razie śmierci, lub niemożności pełnienia obowiązków przez członka Zarzą-
du Stowarzyszenia, Zarząd wybiera nowego członka do chwili najbliższych 
wyborów. 
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Art.[ykuł] 15 

1.  Walne Zebranie odbywa się z reguły raz w roku i to nie później niż w miesiącu 
kwietniu;

2.  prawo zwoływania nadzwyczajnych Walnych Zebrań przysługuje Zarządowi 
Stowarzyszenia;

3.  ponadto Zarząd powinien zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie na piśmienny 
wniosek jednej trzeciej liczby członków czynnych.

Art.[ykuł] 16 

Walne Zebranie

1.  przyjmuje i zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia 
oraz Komisji Rewizyjnej;

2.  rozstrzyga według przepisów regulaminu, umieszczone na porządku obrad 
wnioski Zarządu, Komisji Rewizyjnej i członkiń; 

3.  uchwala wysokość składek;
4.  wybiera przewodniczącą oraz innych członków Zarządu i Komisję Rewizyjną, 

złożoną z trzech osób;
5.  uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w razie równości głosów roz-

strzyga X.[iądz] Dyrektor lub przewodnicząca; 
6.  wybiera dwie delegatki na ogólne zebranie Stowarzyszeń Pań Miłosierdzia, 

zwołane przez Radę Centralną. 

Art.[ykuł] 17 

Rozwiązanie Stowarzyszenia

1.  Ordynariusz może rozwiązać Stowarzyszenie, jeśli ono nie spełnia swych 
obowiązków, zakreślonych statutem.

2.  Rozwiązanie może nastąpić także za zgodą Zarządu, po poprzednim porozu-
mieniu się z Radą Centralną, która w tym celu zwoła Nadzwyczajne Walne 
Zebranie. Uchwały wymagają obecności 2/3 członków, obecnych w nadzwy-
czajnym Walnym Zebraniu. 

3.  Majątek Stowarzyszenia przechodzi wtedy na własność rzymsko-katolickiej 
parafii na cele dobroczynne do dyspozycji X.[iędza] Proboszcza, z wyjątkiem 
tych nieruchomości i funduszów, co do których istnieje specjalne zastrzeżenie 
ofiarodawców na wypadek rozwiązania Stowarzyszenia. 
Powyższy Statut Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo 

diecezji chełmińskiej niniejszym zatwierdzam. 
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Pelplin, 1 października 1938. 

 † Stanisław Wojciech10,
Biskup Chełmiński.

Abstract 

The Catholic Church led a diverse activity in Poland in the years 1918 to 1939. 
This article presents the source of one of the areas of its activity. 

10  Wymieniono w niniejszym źródle biskupa Stanisława Okoniewskiego (1870–1944). Czy wiesz 
kto to jest?, pod red. Stanisława Łozy, Warszawa 1938; Krzysztof Krasowski, Biskupi katoliccy 
II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny, Poznań 1996. 
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Piotr Kurlenda
(Słupsk)

Z dziejów Krucjaty Eucharystycznej w Polsce 
w okresie międzywojennym

Wstęp

Wskazaliśmy w niniejszej publikacji na materiały źródłowe dotyczące działa-
jącej w Drugiej Rzeczypospolitej Krucjaty Eucharystycznej�. Jest to oczywiście 
pewien wybór źródeł obejmujący dziesięć materiałów o tej katolickiej organi-
zacji�. Zamieszczone źródła przedstawiają między innymi informacje dotyczące 
„Orędowniczka Krucjaty Eucharystycznej dla Dzieci”, poglądy dotyczące po-
trzeby tego typu organizacji (z katolickiego punktu widzenia), ogólne założenia 

1 Na temat istniejącej w Drugiej Rzeczypospolitej od 1925 roku Krucjaty Eucharystycznej między 
innymi patrz: Wiesław Mysłek, Kościół katolicki w Polsce w latach 1918–1939. (Zarys historycz-
ny), Warszawa 1966; Historia Kościoła w Polsce, t. II: 1764–1945, cz. 2: 1918–1945, red. ks. 
Bolesław Kumor, ks. Zdzisław Obertyński, Poznań – Warszawa 1979, s. 54; Zgromadzenie Sióstr 
Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Szkic historyczny – stan aktualny, Poznań – Warszawa 
1981, s. 24; ks. Edward Nawrot, Pierwszy Krajowy Kongres Eucharystyczny w Polsce, Wrocław 
1997, s. 91; Mirosław Korolko, Leksykon kultury religijnej w Polsce. Miejsca – obrzędy – wspól-
noty (z przydatkiem literackich wypisów), Warszawa 1999; ks. Andrzej Motyka, Życie religijne 
w Rzeszowie w okresie międzywojennym (1918–1939), Lublin – Rzeszów 2000; Krucjaty, [w:] 
Encyklopedia katolicka, t. IX, Lublin 2002; ks. Wojciech Filipowicz, Duchowieństwo diecezji 
płockiej w latach 1918–1939, Oberwald – Płock 2003; ks. Wojciech Guzewicz, Duchowieństwo 
diecezji łomżyńskiej w II Rzeczypospolitej, Lublin 2003; Tadeusz Szafrański, Historia Kościoła 
w Polsce. Mały słownik, Warszawa 2005; ks. Edward Walewander, Pedagogia katolicka w die-
cezji lubelskiej 1918–1939, Lublin 2007, s. 197–198. Dzieje Krucjaty Eucharystycznej w Polsce 
związane są między innymi z osobą Urszuli Ledóchowskiej. Na jej temat między innymi patrz: 
Ewa Banaś, Ledóchowska Halka–Ledóchowska, Julia Maria, imię zak. Urszula (1863–1939), 
zakonnica SJK, założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Najświętszego Serca Jezusa Ko-
nającego (urszulanki szare), działaczka społeczna i charytatywna, wychowawczyni młodzieży, 
błogosławiona, [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, K–P, Lublin 1994; 
Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999; Aleksandra Witkowska OSU, 
Mocarze ducha. Polscy święci i błogosławieni 999–2007, wyd. II zmienione, Tarnów 2008; 
Ewa Hoffmann–Piotrowska, Zwyczajna awangardowa świętość. W 70–lecie śmierci Urszuli 
Ledóchowskiej, „Więź”, 2009, nr 5–6. 

2 Zob. także: „Wiadomości Kościelne Parafii św. Jakuba”, Toruń, nr 19, 5 IV 1931; „Gazeta Ty-
godniowa. Poświęcona Sprawom Religijnym, Oświatowym i Społecznym”, Kielce, nr 26, 29 
VI 1935; Dzień Eucharystyczny Dzieci w Tczewie (na Nowym Mieście), „Kalendarz Kościelny 
Dla Parafii św. Józefa w Tczewie”, R. 19: 1939. 
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organizacyjne (Statut Krucjaty Eucharystycznej Dzieci w Polsce z 1937 roku oraz 
Regulamin Kół Szkolnych Krucjaty Eucharystycznej), stosunek do Krucjaty Eu-
charystycznej władz państwowych (Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego), kłopoty pojawiające się w czasie działalności w szkołach 
powszechnych (w diecezji częstochowskiej) i rodzaje działalności. 

W tej publikacji wykorzystano przede wszystkim katolickie czasopisma, 
a wśród nich głównie częstochowskie „Wiadomości Diecezjalne”, z dwoma 
nieco różniącymi się podtytułami (w różnych wykorzystanych przez nas nume-
rach): „Organ Urzędowy Częstochowskiej Kurii Biskupiej” i „Organ Urzędowy 
Częstochowskiej Kurii Diecezjalnej”. Materiały uzyskano także z innych czaso-
pism: „Polskiego Przewodnika Katolickiego”, „Wiadomości Kościelnych Parafii 
Najświętszej Marii Panny” (Toruń) i „Orędowniczka Eucharystycznego. Organu 
Krucjaty Eucharystycznej”. 

Sięgnęliśmy również do przedwojennej publikacji o istotnej wartości źródło-
wej pt. Kościół i parafia świętego Jakuba w Toruniu. Z okazji 25–letniego jubi-
leuszu kapłaństwa księdza Leona Kozłowskiego proboszcza, dziekana i kanoni-
ka honorowego kapituły chełmińskiej (Toruń 1938). Obok tekstu poświęconego 
Krucjacie Eucharystycznej znajdują się w niej również informacje odnoszące się 
do innych katolickich organizacji dziecięcych i młodzieżowych, mianowicie: Pa-
pieskiego Dzieła Świętego Dziecięctwa Pana Jezusa, Katolickiego Stowarzysze-
nia Młodzieży Żeńskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Jeśli 
chodzi o te dwie ostatnie struktury, to precyzyjniej rzecz ujmując są to dane o od-
działach tych dwóch organizacji (stowarzyszeń) z diecezji chełmińskiej (należą-
cych do Akcji Katolickiej3), które działały w parafii pod wezwaniem św. Jakuba 
w Toruniu w okresie międzywojennym. Wskazana publikacja zawiera także dane 
źródłowe o Przedszkolu im. Dzieciątka Jezus. Ponadto informuje o pozostałych 
organizacjach parafialnych: Katolickim Stowarzyszeniu Kobiet (oddział, wcho-
dził w skład Akcji Katolickiej), Katolickim Stowarzyszeniu Mężów (oddział, 

3 Spośród opublikowanych źródeł dotyczących Akcji Katolickiej w Polsce między innymi zob.: 
Regulamin Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej, „Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej”, 1930, 
nr 12; Statut konstytucyjny Akcji Katolickiej w Polsce, „Wiadomości Diecezjalne. Organ Urzę-
dowy Częstochowskiej Kurii Biskupiej”, R. VI: 1931, nr 1; Statuty i regulaminy stowarzyszeń 
Akcji Katolickiej, Poznań 1934; Piotr Kurlenda, Materiały do dziejów Kościoła katolickiego 
w Polsce w okresie międzywojennym, [w:] Z dziejów chrześcijaństwa. Studia, szkice i materiały, 
t. I, pod red. Piotra Kurlendy i Mariusza Wołosa, Poznań 2007. Wybrane opracowania: Kazi-
mierz Wajda, Akcja Katolicka na Pomorzu w latach 1930–1939, „Studia Pelplińskie”, t. XIX: 
1988; Jan Walkusz, Duchowieństwo katolickie diecezji chełmińskiej 1918–1939, Pelplin 1992; 
Witold Zdaniewicz, Akcja Katolicka w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Społeczno–kulturalna 
działalność Kościoła katolickiego w Polsce XIX i XX wieku, pod red. Reginy Renz i Marty 
Meduckiej, Kielce 1994; ks. Krzysztof Jeżyna, Akcja Katolicka w II Rzeczypospolitej, Lublin 
1996; Akcja Katolicka, [w:] Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999; 
Leszek Wilczyński, Działalność Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej w Polsce w latach 
1930–1939. Na podstawie materiałów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Toruń 2003. 
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należał także do struktur Akcji Katolickiej), Bractwie Matek Chrześcijańskich, 
Sodalicji Mariańskiej, Bractwie św. Szkaplerza, Bractwie Najświętszego Serca 
Jezusowego, Papieskim Dziele Rozkrzewienia Wiary św., dwóch organizacjach 
charytatywnych (Konferencji św. Wincentego à Paulo i Stowarzyszeniu Pań Mi-
łosierdzia św. Wincentego à Paulo) i Chórze Kościelnym św. Cecylii. 

*.....*.....*

Treść przedstawionych tutaj dziesięciu materiałów źródłowych dotyczących 
Krucjaty Eucharystycznej, wraz z ich tytułami, zamieściliśmy bez żadnych zmian, 
również w zakresie pisowni. Nasze informacje, które mają charakter uzupełnia-
jący, dopisaliśmy w kwadratowych nawiasach..

Nr 1

Czasopisma katolickie
[„Orędowniczek Krucjaty Eucharystycznej dla Dzieci”, 1927 rok]

Cyt. za: „Polski Przewodnik Katolicki”, R. I: 1927, s. 399..

Orędowniczek Krucjaty Eucharystycznej, miesięcznik dla dzieci. Przedpłata 
roczna 1 zł. 50 gr. Redakcja i administracja: Zakład św. Olafa, poczta Pniewy 
(Wielkopolska). Wydawca: Zakład św. Olafa. Redaktor: ks. K.[onrad] [Kazi-
mierz] Bajerowicz4..

Nr 2

Krucjata Eucharystyczna [1930 rok]

Cyt. za: „Wiadomości Diecezjalne. Organ Urzędowy Częstochowskiej Kurii Bi-
skupiej”, R. V: 1930, nr 7, s. 74–75.

Jeden z najpiękniejszych kwiatów, jaki z potężnego ruchu Eucharystycznego 
wprost na niwie nowoczesnego katolickiego życia wyrósł, jest niewątpliwie „Ry-
cerstwo Jezusowe” czyli „Krucjata Eucharystyczna”.

4 Wymieniony w tym źródle duchowny był redaktorem wskazanego tutaj periodyku do 1939 
roku. Na jego temat między innymi zob.: Janusz Odziemkowski, Bajerowicz Konrad Kazimierz 
(1877–1943), ksiądz, redaktor, misjolog, działacz społeczny, [w:] Słownik biograficzny katolicy-
zmu społecznego w Polsce, A–J, Lublin 1994. 
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Chrystus – Król, powołując przez ruch Eucharystyczny wszystkie stany do 
swego królewskiego wojska – celem przemienienia z sił Eucharystji świata 
w swoje królestwo, królestwo miłości i pokoju, nie mógł przy tej krucjacie pomi-
nąć dzieci, tych dzieci, których tak serdecznie kochał; tych dzieci, których serce 
tak gorące tęskni za Nim, a którym tak wielką rolę przeznaczył w Królestwie 
swojem, kiedy rzekł: „Jeśli nie staniecie się jako dziatki, nie wnijdziecie do Kró-
lestwa niebieskiego”. (Mt. 18,3).

Owszem z Jego woli dzieci w tej świętej Krucjacie o nowy świat mają znaleźć 
się w pierwszych szeregach jakby Jego przyboczna gwardja. 

Czerpiąc w częstej Komunji św. z Jego Boskiego serca najczystsze siły życia, 
dzieci mają wyrość na rycerzy wiary i miłości, na apostołów Akcji Katolickiej, 
mają od najwcześniejszych lat rozszerzać i pogłębiać swoje serce, aby stały się 
zdolne do wszystkiego dobrego w służbie Boga i Ojczyzny. 

W tej wzniosłej myśli powstało na tle ruchu Eucharystycznego „Rycerstwo 
Jezusowe” czyli „Krucjata Eucharystyczna”. Błogosławione przez ostatnich 
dwuch Papieży przepiękne to dzieło w krótkim czasie rozrosło się w cudowny 
wprost sposób na całym świecie. Dziś już liczy to królewskie wojsko przeszło 
dwa miljony młodych rycerzy. Także u nas w Polsce już się sformułowały i wciąż 
się formują hufce tego „Rycerstwa Jezusowego”, gorąco poparte przez Episkopat 
i szerokie koła społeczeństwa katolickiego. 

Nie dziw, bo wszyscy, którym chodzi, o przyszłość narodu, zdają sobie jasno spra-
wę z tego, że dobrze prowadzona Krucjata Eucharystyczna wnosi w dusze dzieci 
żywotne siły, które w wysokim stopniu ułatwią wychowawczą pracę rodziny, szkoły 
i Kościoła św. i przyczynić się mogą do odnowienia społeczeństwa w Chrystusie. 

Dlatego gorąco polecamy Czcigodnemu Duchowieństwu, by piękne i ważne 
to dzieło zaprowadzili we wszystkich parafjach i zainteresowali niem te czynniki, 
które pracują nad wychowaniem młodego pokolenia. 

Centralny Sekretarjat Krucjaty na całą Polskę znajduje się w Krakowie przy 
ul. Kopernika 26. 

Tam ukazał się „Przewodnik Rycerstwa – Krucjaty” (cena 1 zł. brosz.), który 
doskonale i praktycznie poucza o sposobie założenia i prowadzenia tej organiza-
cji oraz podaje ustawy i obowiązki członków, również dołącza wykaz odpustów 
i ceremonjał przyjęcia. 

Ustawy Rycerstwa – Krucjaty (cena 30 gr.), to krótki wyciąg z Przewodnika 
dla samych dzieci. 

Przewodnik Kółek Ministrantów jako sekcji Rycerstwa – Krucjaty (cena 45 
gr.) pragnie poruszyć piekącą u nas sprawę zaopiekowania się ministrantami. 
W tym duchu podaje praktyczne organizacyjne wskazówki. Ustawy Kółek Mini-
strantów (cena 15 gr.) dla chłopców służących. 

Hostja, dwumiesięcznik (2 zł. rocznie z przesyłką) zaznajamia z ruchem eu-
charystycznym młodzieży u nas i zagranicą. Podaje dużo pięknych przykładów 
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z życia dzieci i Świętych i stara się podać materjał eucharystyczny do kazań, 
nauk i przemówień na zebraniach Krucjaty.

Obecnie Rycerstwo – Krucjata posiada w Polsce już przeszło 300 placówek 
w szkołach powszechnych, w niższych klasach gimnazjów i seminarjów nauczy-
cielskich oraz w różnego typu zakładach i liczy przeszło 16,000 członków. 

Nr 3

Eucharystyczne duszpasterstwo wśród młodzieży [1934 rok]

Cyt. za: „Wiadomości Diecezjalne. Organ Urzędowy Częstochowskiej Kurii Bi-
skupiej”, R. IX: 1934, nr 1, s. 3.

Ruch Akcji katolickiej wśród dzisiejszego społeczeństwa koniecznie rozpo-
cząć potrzeba od ruchu organizacyjnego wśród dzieci. Jeżeli nie rozpoczniemy 
już dzieci szkolnych systematycznie kształtować na katolików czynu – to cała 
Akcja katolicka wiecznie wisieć będzie w powietrzu. Tak trafne i bardzo słuszne 
zdanie wypowiedział współczesny obserwator, kapłan – społecznik. 

Dzisiaj po duszę młodzieży wyciągają się dziesiątki rąk. A tyle wśród nich 
rąk liberalnych, zwodniczych, nawet przewrotnych i złych. Wobec tego musimy 
młodzieży podać światło niegasnące prawdy i niewysychające źródło siły, aby 
mogła poznać swą drogę życia i bronić się przed wrogiem. 

Eucharystyczny Chrystus Król jedynie potrafi pociągnąć dzieciecą duszę, 
oświecić nadprzyrodzonem światłem i natchnąć hartem św. młodzieniaszka Sta-
nisława. 

Organizacja więc, która ma na celu szerzenie eucharystycznego królestwa 
Chrystusa wśród serc młodzieńczych – to nie tylko wielka i wzniosła, lecz praw-
dziwie dzisiaj bardzo konieczna. 

Krucjata Eucharystyczna od zarania młodości uczy dzieci ofiarnej miłości dla 
Serca Jezusa, kształtuje w nabywaniu anielskich cnót i nakazuje opanowywać złe 
popędy i namiętności. Krucjata wyrabia i hartuje dusze dzieci. Uczy je odpor-
ności na złe wpływy. Przygotowuje dzieci do katolickich stowarzyszeń starszej 
młodzieży. 

W Polsce Krucjata liczy już 65.000 zorganizowanej dziatwy. Całą ideologję 
Krucjaty, ustawy i obowiązki, sposób założenia i prowadzenia, ceremonjał przy-
jęcia zawiera: Przewodnik Krucjaty Eucharystycznej (br. 1 zł. opr. 2 zł.), który 
nabyć można w Wydawnictwie Ks. Jezuitów, Kraków, Kopernika 26. 
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Nr 4

Sprawa Krucjaty Eucharystycznej w Szkołach [1934 rok]

Cyt. za: „Wiadomości Diecezjalne. Organ Urzędowy Częstochowskiej Kurii Bi-
skupiej”, R. IX: 1934, nr 4, s. 38.

Niektóre kierownictwa szkół powszechnych czynią trudności czyto w zakła-
daniu nowych, czy w prowadzeniu już istniejących w szkołach stowarzyszeń 
dziatwy „Krucjata Eucharystyczna” i powołują się na zarządzenia swoich Inspek-
toratów Szkolnych. Wobec powyższego podaje się do wiadomości W. W. Księży, 
że Ministerstwo W.[yznań] R.[eligijnych] i O.[świecenia] P.[ublicznego] pismem 
z dnia 4. I. 1928 r. Nr. I – 2287/27 orzekło, iż nie widzi przeszkód, aby organizacje 
„Krucjata Eucharystyczna” wśród młodzieży szkół powszechnych traktować jako 
organizację dozwoloną o charakterze religijnym, analogicznie do postanowień 
okólnika Ministerstwa W.[yznań] R.[eligijnych] i O.[świecenia] P.[ublicznego] 
z dnia 3. IX.1927 r. Nr. O. H. foz. 752/27, dotyczącego szkół średnich. Jeże-
li to nie pomoże, należy zażądać okazania sobie rozporządzenia odwołującego 
lub zmieniającego powyższe orzeczenie Ministerstwa W.[yznań] R.[eligijnych] 
i O.[świecenia] P.[ublicznego] „Krucjata Eucharystyczna”, jako stowarzyszenie 
ściśle religijne, należy do [i]stotnej pracy duszpasterskiej ks.[iędza] katechety, 
przeto należy tylko powiadomić Kierownictwo szkoły o terminie zaprowadzenia. 
Nadto, jako organizacji w szkole dozwolonej, przysługuje jej prawo zbierania się 
i odbywania swoich zebrań w szkole. 

Nr 5

Zebrania [Krucjaty Eucharystycznej Chłopców i Krucjaty Eucharystycz-
nej Dziewcząt w parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Toru-

niu w 1936 roku]

Cyt. za: „Wiadomości Kościelne Parafii Najświętszej Marii Panny”, Toruń, nr 47, 
18 X 1936.

Krucjata Eucharystyczna Chłopców: Zebranie wszystkich chłopców odbę-
dzie się w poniedziałek, dnia 19 października r[oku] b.[ieżącego] o godz.[inie] 
16-ej w salce sodalicyjnej. Przybycie wszystkich chłopców konieczne. Przyjmuje 
się również nowe zapisy do Krucjaty. 

Krucjata Eucharystyczna Dziewcząt: Zebranie oddziału młodszych od-
będzie się w środę, dnia 21 października r[oku] b.[ieżącego] o godz.[inie] 16-
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ej w salce sodalicyjnej, – zebranie zaś oddziału starszych tego samego dnia o 
godz.[inie] 17-ej. Przybycie wszystkich rycerek i aspirantek konieczne. Przyjmu-
je się również nowe zapisy do Krucjaty. 

Nr 6

W sprawie Kół Szkolnych Krucjaty Eucharystycznej w szkołach powszech-
nych. Okólnik nr 67 z dnia 8 lipca 1937 roku (II P – 6062/37) 
[oraz Regulamin Kół Szkolnych Krucjaty Eucharystycznej]

Cyt. za: „Wiadomości Diecezjalne. Organ Urzędowy Częstochowskiej Kurii Die-
cezjalnej”, R. XII: 1937, nr 4, s. 69..

Po porozumieniu się z władzami kościelnymi ustalam, że na terenie szkół po-
wszechnych mogą istnieć jako jedyne organizacje religijne dla młodzieży szkol-
nej wyznania rzymsko-katolickiego „Koła Szkolne Krucjaty Eucharystycznej”. 

Organizacja Kół Szkolnych Krucjaty Eucharystycznej powinna się opierać na 
załączonym regulaminie. 

Minister Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego:

W.[ojciech] Świętosławski5.

Regulamin Kół szkolnych Krucjaty Eucharystycznej 

�.

Dla pogłębienia wychowania religijnego i umiejętnego stosowania w życiu 
codziennym zasad religii katolickiej oraz kształtowania charakteru młodzieży, 
zakłada się w szkołach powszechnych organizację pod nazwą „Koła Szkolne 
Krucjaty Eucharystycznej”. 

�..

Środkami prowadzącymi do osiągnięcia powyższego celu są ćwiczenia reli-
gijne, modlitwa, przystępowanie do Sakramentów św. i zebrania Koła Szkolnego 
Krucjaty Eucharystycznej. 

5 Wskazany tutaj Wojciech Świętosławski (1881–1968) wymienioną w tym źródle funkcję pełnił 
w okresie 1935–1939. Patrz: Czy wiesz kto to jest?, pod red. Stanisława Łozy, Warszawa 1938; 
Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. naukowa Jacek M. Majchrowski przy współpracy 
Grzegorza Mazura i Kamila Stepana, Warszawa 1994, s. 72. 
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3.

Koła Szkolne Krucjaty Eucharystycznej powołuje do życia właściwy Ordyna-
riusz diecezji. O założeniu Koła Szkolnego Krucjaty Eucharystycznej zawiada-
mia właściwe kierownictwo szkoły ksiądz – Opiekun Koła. 

4.

Na czele Koła Szkolnego Krucjaty Eucharystycznej stoi jako opiekun ksiądz 
nauczający religii w szkole powszechnej, w której Koło powstaje. Jeżeli w szkole 
religii nie uczy kapłan, opiekunem Koła Szkolnego Krucjaty Eucharystycznej 
może być każdorazowy duszpasterz parafii, w której znajduje się szkoła, o ile 
w poszczególnym wypadku nie zgłosi umotywowanego zastrzeżenia wobec Ks. 
Biskupa Ordynariusza Kurator Okręgu Szkolnego. Ksiądz – Opiekun może do 
współpracy w Kole Szkolnym Krucjaty Eucharystycznej zaprosić członków gro-
na nauczycielskiego religii rzymsko-katolickiej.

5. 

Członkiem Koła Szkolnego Krucjaty Eucharystycznej może być każdy przy-
jęty przez opiekuna uczeń lub uczennica szkoły powszechnej, religii rzymsko-
katolickiej, odznaczający się sumiennym spełnianiem obowiązków w domu 
i w szkole. 

6.

Składek od członków Kół Szkolnych Krucjaty Eucharystycznej na terenie 
szkoły nie pobiera się.

7.

W Kole Szkolnym Krucjaty Eucharystycznej mogą być tworzone sekcje, od-
powiadające zasadniczym celom i środkom Koła Szkolnego Krucjaty Euchary-
stycznej.

8. 

Zebrania Koła Szkolnego Krucjaty Eucharystycznej powinny się odbywać 
przynajmniej raz na miesiąc w lokalu szkolnym, przeznaczonym na ten cel przez 
kierownictwo szkoły, albo – w braku miejsca w szkole – w innym miejscu obra-
nym przez Księdza – Opiekuna. Na zebraniach może być obecny Kierownik 
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Szkoły lub osoba religii rzymsko-katolickiej, wyznaczona spośród grona na-
uczycielskiego. O każdym zebraniu Koła Szkolnego Krucjaty Eucharystycznej 
zawiadamia Ksiądz – Opiekun Kierownika Szkoły. 

9.

Ksiądz – Opiekun podaje do wiadomości kierownictwa szkoły liczbę człon-
ków Koła Szkolnego Krucjaty Eucharystycznej, z końcem zaś każdego roku 
szkolnego krótkie sprawozdanie z pracy Koła. 

10.

Młodzież zorganizowana w Kołach Szkolnych Krucjaty Eucharystycznej 
może nosić odznakę Kół Szkolnych Krucjaty Eucharystycznej, posiadać sztandar 
według ustalonego wzoru oraz brać udział w obchodach i manifestacjach religij-
nych w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

��.

Rozwiązać Koła Szkolne Krucjaty Eucharystycznej może Ordynariusz, ma-
jątek zaś tych Kół przechodzi wtedy na własność innej organizacji religijnej we-
dług jego rozporządzenia. 

Nr 7

Statut Krucjaty Eucharystycznej Dzieci w Polsce przyjęty przez I. E. Księ-
ży Biskupów na Konferencji Episkopatu dnia 15 grudnia 1937 roku

Cyt. za: „Wiadomości Diecezjalne. Organ Urzędowy Częstochowskiej Kurii Die-
cezjalnej”, R. XIII: 1938, nr 3, s. 56–57.

§.�.

Krucjata Eucharystyczna Dzieci jest Stowarzyszeniem kanonicznym (pia 
unio), rządzącym się jednolicie w całej Polsce niniejszym statutem. 

§.�.

Krucjata jest poświęcona Chrystusowi Eucharystycznemu.
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§ 3. 

Po diecezjach należy Krucjata Eucharystyczna, zgodnie z przepisami prawa 
kanonicznego, od Biskupa miejscowego. 

§ 4. 

Dyrektorów diecezjalnych Krucjaty mianuje na propozycję poszczególnych 
Biskupów miejscowych O.[jciec] Generał Towarzystwa Jezusowego. 

§ 5. 

Celem Krucjaty Eucharystycznej jest wychowywanie dzieci na dobrych i apo-
stolskich katolików przez: 

a) pogłębianie ich życia religijnego i eucharystycznego, 
b) zaprawianie ich do sumienności i cnoty, 
c) przyzwyczajanie ich do udziału w życiu parafialnym. 
d) wdrażanie ich do apostolstwa. 

§ 6.

Krucjata Eucharystyczna posługuje się następującymi środkami: ćwiczenia 
religijne a zwłaszcza częsta Komunia św., zebrania, wykłady, rekolekcje, obcho-
dy religijne itd.

§ 7.

Krucjata Eucharystyczna istnieje i działa albo jako Koło parafialne albo jako 
Koło szkolne. Koła mogą być albo męskie, albo żeńskie, albo mieszane.

§ 8.

Każde Koło powołuje do życia Dyrektor diecezjalny Krucjaty. 

§ 9.

W łonie każdego Koła Krucjaty mogą powstać Sekcję, jak misyjna, liturgicz-
na, różańcowa itp.
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§ 10. 

Do Kół szkolnych Krucjaty stosuje się regulamin, uzgodniony między Epi-
skopatem a Ministrem W.[yznań] R.[eligijnych] i O.[świecenia] P.[ublicznego] 

§.��..

Do Krucjaty Eucharystycznej może należeć m[ł]odzież w wieku szkolnym, 
czyli zasadniczo w wieku do lat 15. Przyjęcie członków odbywa się po odpo-
wiedniej próbie i według ustalonego ceremoniału. 

§.��..

Kołem Krucjaty Eucharystycznej kieruje zamianowany przez Dyrektora die-
cezjalnego Opiekun, którym jest zawsze kapłan i to zwykle proboszcz miejscowy 
albo katecheta danej szkoły. 

§ 13. 

Opiekun przewodniczy Kołu i jego Sekcjom, przyjmuje członków i zwalnia 
tych, którzy się okazują niegodni członkostwa, tworzy sekcje, zwołuje zebra-
nia i przewodniczy na nich, urządza nabożeństwa, obchody itd. Z końcem roku 
szkolnego przesyła Dyrektorowi diecezjalnemu roczne sprawozdanie z działal-
ności i funduszów Koła. 

§ 14. 

Opiekun może powołać do życia Wydział Koła Krucjaty, złożony z 4 do 
7 członków, wybranych przez siebie z pośród dzieci Krucjaty na okres jednego 
roku. 

§ 15.

Opiekun może utworzyć „Koło Opieki” złożone z sił nauczycielskich i rodzi-
ców dzieci Krucjaty. Koło Opieki współpracuje z Opiekunem i pod jego prze-
wodnictwem nad realizacją celów Krucjaty. 

§ 16. 

Biskup diecezjalny może rozwiązać Koło Krucjaty Eucharystycznej, przeka-
zując ich majątek na inne diecezjalne organizacje m[ł]odzieżowe. 
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Statut powyższy jest uzupełnieniem Regulaminu Kół szkolnych Krucjaty Eu-
charystycznej, wydanego przez Ministra W.[yznań] R.[eligijnych] i O.[świecenia] 
P.[ublicznego] pod datą 8 lipca 1937 roku. 

Nr 8

Krucjata Eucharystyczna Dzieci 
[w parafii pod wezwaniem św. Jakuba w Toruniu w 1938 roku]

Cyt. za: Kościół i parafia świętego Jakuba w Toruniu. Z okazji 25–letniego jubi-
leuszu kapłaństwa księdza Leona Kozłowskiego proboszcza, dziekana i kanonika 
honorowego kapituły chełmińskiej, Toruń 1938, s. 80, 82. 

Rycerstwo Jezusowe czyli Krucjata eucharystyczna młodzieży zrodziła się 
u stóp Niepokalanej Pani w Lourdes. Przy końcu lipca 1914 r. międzynarodowy 
kongres eucharystyczny powziął bardzo doniosłą uchwałę, by ruch eucharystycz-
ny wśród dzieci ująć w ramy jednolitej organizacji. Najważniejszym zadaniem 
Krucjaty – to gorące umiłowanie Jezusa Eucharystycznego. Kiedy bowiem za-
stanawiano się: Jakie podłoże i specjalny charakter nadać katolickiemu wycho-
waniu młodzieży, by jak najwięcej ukształtować na przyszłość katolików czynu 
– ze stolicy Piotrowej, odezwał się głos, dający kierunek działaniu: „Z powrotem 
do Eucharystii”. 

Krucjatę eucharystyczną w parafii św. Jakuba założył ks. wikary Wydrowski. 
Pierwsze zebranie odbyło się dnia 25 września 1930 r. Od tego czasu Krucjata 
rozwija się stale. Zebrania odbywają się regularnie raz na miesiąc zawsze przy 
licznym udziale dzieci. Na tych zebraniach kierownicy starają się kształtować 
dusze najmniejszej armii Chrystusowej, zachęcają do częstej Komunii św. oraz 
apostołowania dobrym przykładem w domu, szkole i całym swoim otoczeniu. 

Krucjata eucharystyczna w krótkim czasie bardzo silnie rozrasta się tak, że 
tworzą się dwa oddziały: osobny dla chłopców, oddanych pod opiekę św. Sta-
nisława Kostki i drugi dla dziewcząt pod wezwaniem św. Małgorzaty. Krucjatę 
chłopców prowadzi ks. wik.[ary] Falkowski, dziewcząt zaś – ks. wik.[ary] Ra-
cki..

Słusznie i trafnie określono Krucjatę eucharystyczną jako „Przedszkole” Ak-
cji Katolickiej. Z szeregów Krucjaty bowiem mają wyjść późniejsi działacze, 
którzy przejęci duchem eucharystycznym zasilać i przewodzić będą organiza-
cjom Akcji Katolickiej. 
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Nr 9

Aeroplan przyczynia się do rozszerzenia Krucjaty 
[zjazd w Mełgwi w sierpniu 1938 roku]

Cyt. za: „Orędowniczek Eucharystyczny. Organ Krucjaty Eucharystycznej”, R. XV: 
1938, nr 3, s. 118.

W sierpniu b.[ieżącego] r.[oku] w Mełgwi (diec. Lubelska) odbył się zjazd 
hufców Krucjaty. Po uroczystej sumie z wystawieniem Najśw.[iętszego] Sakra-
mentu miejscowe dzieci przyjmowały posiłkiem przyjezdnych gości. Następnie 
odbyły się inscenizacje, śpiewy chóralne, wyświetlanie obrazów oraz gry. Na za-
kończenie odbyła się defilada, podczas której nadleciał samolot z Świdnik k.[oło] 
Lublina i rozrzucał propagandowe ulotki o Krucjacie. Można sobie wyobrazić, 
jaki to wywołało zachwyt nie tylko wśród dzieci, ale nawet i wśród starszych. 

Nr 10

Zarządzenie w sprawie Krucjaty Eucharystycznej 
[dla duchowieństwa diecezji częstochowskiej z 1938 roku]

Cyt. za: „Wiadomości Diecezjalne. Organ Urzędowy Częstochowskiej Kurii Die-
cezjalnej”, R. XIII: 1938, nr 5, s. 90.

Statut Krucjaty Eucharystycznej, uchwalony przez Konferencję Episkopatu dla 
całej Polski i uzgodniony z Ojcem Generałem Towarzystwa Jezusowego, obowią-
zuje od nowego roku szkolnego. (Zob. „Wiad. Diec.” 1938 r. Nr. 3, poz. 35). 

Na mocy tego statutu Krucjata Eucharystyczna w diecezji podlega Biskupowi. 
Kierował nią będzie Dyrektor Diecezjalny Krucjaty, którego na wniosek Bi-

skupa mianuje O.[jciec] Generał Księży Jezuitów. 
Dyrektor diecezjalny tworzy za zgodą Biskupa poszczególne Koła Krucjaty, 

wystawia im dekrety erekcyjne i mianuje ich Opiekunów. 
Wskutek powyższej erekcji odpada obowiązek agre[ga]cji poszczególnych 

Kół w Rzymie dla zapewnienia odpustów nadanych dla członków Krucjaty przez 
Stolicę Apostolską. 

Dla umożliwienia wystawienia dekretów erekcji, polecamy wszystkim Księ-
żom Proboszczom oraz innym kapłanom prowadzącym Krucjatę, by przesłali 
wykazy istniejących już Krucjat Eucharystycznych dzieci. 

W wykazie należy podać: 
1)  parafię,

Z dziejów Krucjaty Eucharystycznej w Polsce w okresie międzywojennym
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2)  szkołę przy której jest prowadzona Krucjata, z dodaniem imienia szkoły, jeżeli 
je posiada, 

3)  oraz nazwisko Księdza, który się Krucjatą opiekuje i prowadzi ją. 
Krucjaty, które nie będą posiadały dokumentu erekcyjnego, wystawionego 

przez Dyrektora diecezjalnego, nie będą prawnie istniały i nie zyskują odpu-
stów. 

Organami Krucjaty Eucharystycznej są pisma: „Orędowniczek” i „Mały Orę-
downiczek”. Pismo zaś „Młody las” jest przeznaczone ogólnie dla młodzieży. 

Abstract

The Catholic Church led a diverse activity in Poland in the years 1918 to 1939. This 
article presents the source of one of the areas of its activity. 
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Piotr Jóźwiak
(Poznań)

Prawnokarne metody zapobiegania samobójstwom

Wiele gałęzi wiedzy – głównie psychiatria, psychologia i socjologia 
– stawia sobie podstawowe pytanie, dlaczego ludzie odbierają sobie ży-
cie�. Wszystkie te gałęzie wypracowały własne oceny skłonności samo-
bójczych�. Ma to znaczenie, o tyle, że wypracowane w ten sposób odpo-
wiedzi są przydatne w rozstrzygnięciu kolejnego doniosłego problemu 
– stojącego tym razem przed prawem, a w szczególności przed prawem 
karnym – a mianowicie, jak daleko ma sięgać prawna ochrona życia i 
zdrowia ludzkiego w przypadku, gdy jest ono zagrożone właśnie przez 
samobójstwo. 
Współczesne ustawodawstwa karne, prawie w całości zrezygnowały z 
traktowania samobójstwa jako czynu karalnego, w tym także w sytua-
cji, gdy jest on zrealizowany w formie usiłowania3. Jednakże w żadnym 
wypadku nie można powiedzieć, że prawo karne pozostawia problema-
tykę samobójstw poza obszarem swego zainteresowania. W Polskim 
systemie prawnym zamach samobójczy nie stanowi oczywiście przestęp-
stwa, jednakże udzielenie pomocy i namowa do niego, zgodnie z treścią 
art. 151 kodeksu karnego, stanowią odrębny typ przestępstwa, chociaż 
przypominają podżeganie i pomocnictwo4. W doktrynie podkreśla się, że 
stworzenie odrębnego typu przestępstwa w tej postaci jest konieczne ze 
względu na to, że sam zamach samobójczy nie jest karalny, nie mogłoby 
więc mieć do niego zastosowanie ogólnych zasad odpowiedzialności 

1 Por. zwłaszcza K. Spett, [w:] M. Cieślak, K. Spett, W. Wolter, Psychiatria w procesie karnym, 
Warszawa 1977, s. 224, s. 252, s. 265, s. 276, s. 286, s. 290, s. 313, s. 370; S. Pużyński, Samo-
bójstwa i zaburzenia psychiczne (zwłaszcza depresje), [w:] A. Bilinkiewicz, W. Strzyżewski, 
Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa 1992, s. 216-221.

2 R. Tokarczyk, Prawa narodzin, życia i śmierci: podstawy biojurysprudencji, Kraków 2006, 
s. 374.

3 Obecnie jednym z ostatnich państw, którego ustawodawstwo przewiduje odpowiedzialność karną 
za próbę samobójczą jest Singapur. Por. M. Szeroczyńska, Eutanazja i wspomagane samobójstwo 
na świecie, Kraków 2004, s. 353-353 i literatura tam podana.

4 R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 1998, s. 216.
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za podżeganie i pomocnictwo do czynu zabronionego5. Wskazuje się 
bowiem, że pomimo faktu bezkarności człowiek nie ma prawa targnię-
cia się na własne życie, ponieważ ochrona życia jest wartością samą w 
sobie jako dobro społeczne, którym dzierżyciel tego dobra nie ma prawa 
swobodnie rozporządzać6. W konsekwencji tego chociaż samobójca nie 
realizuje formalnie znamion czynu zabronionego określonego w art. 148 
§ 1 kodeksu karnego, a więc przestępstwa zabójstwa, to jednak realizuje 
on czy naruszający normę sankcjonowaną, nakazującą ochronę każde-
go życia ludzkiego zawartą w art. 38 Konstytucji RP7. Przy wykładni 
pojęć nakłania i udziela pomocy należy odpowiednio stosować zasady 
i wnioski wynikające z przepisów o podżeganiu i pomocnictwie8. Czyn 
jest popełniony z chwilą popełnienia samobójstwa lub jego usiłowania9..
Mówiąc inaczej, sprawca10 poniesie odpowiedzialność karną bez względu 
na to, czy zamach samobójczy skończył się na usiłowaniu, czy też został 
skutecznie dokonany��. Podkreślenia wymaga również fakt, iż podjęte 
w bezpośrednim zamiarze doprowadzenia innej osoby do samobójstwa 
bezskuteczne namawianie jej do tego, uzasadnia odpowiedzialność za 
usiłowanie dokonania przestępstwa z art. 151 kodeksu karnego��. Jeśli 
chodzi o ratio legis tego artykułu to oprócz oczywistej konieczności 
ochrony życia człowieka taktowanego jako dobro stanowiące najwyższą 
wartość dla społeczeństwa13, w doktrynie wskazuje się także na to, iż za-
kaz nakłaniania i udzielania pomocy do samobójstwa ma na celu przede 
wszystkim zapobieżenie nadużyciom, czyli tym sytuacjom, w których 
osoba współdziałająca w samobójstwie drugiego człowieka czyni to z 
nagannych pobudek – aby tego człowieka skrzywdzić lub odnieść z jego 

5 A. Marek, Komentarz do art. 151 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] A. Marek, Kodeks 
karny. Komentarz, LEX, 2007, wyd. IV, LEX.

6 Por. na temat tego, czy obywatel ma prawo do samobójstwa A. Wąsek, Prawnokarna problema-
tyka samobójstwa, Warszawa 1982, s. 15-46.

7 A. Zoll, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 
k.k., Warszawa 2008, s. 265. 

8 A. Marek, Komentarz…, op. cit.
9 R. Góral, Kodeks…, op. cit., s. 217; A. Zoll, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 268.
10 Mówiąc o sprawcy chodzi tu o osobę nakłaniającą lub udzielającą innej osobie pomocy do 

samobójstwa.
�� A. Marek, Komentarz…, op. cit.
�� Ibidem; A. Zoll, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 268.
13 B. Michalski, [w:] A. Wąsek (red.), Kodeks karny – część szczególna, Komentarz do art. 117 

– 221, t. 1, Warszawa 2006, s. 271. 
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śmierci korzyść materialną14.
Podsumowując, niewątpliwie art. 151 kodeksu karnego w jakimś stop-
niu i w odniesieniu do pewnych sytuacji stanowi jedną z podstawowych 
metod zapobiegania samobójstwom. W tym przypadku nie będziemy 
mieli jednak do czynienia z bezpośrednim oddziaływaniem na same-
go samobójcę, ale na osoby, które namawiają lub udzielają pomocy do 
samobójstwa. Rola prawa karnego nie wyczerpuje się bowiem tylko w 
represjonowaniu sprawców określonych przestępstw, ale prawo to zwra-
ca się w przyszłość – celem kary i innych środków karnych jest także 
oddziaływanie zapobiegawczo – wychowawcze na sprawcę przestępstwa 
(prewencja indywidualna), jak chociaż na ogół społeczeństwa (pre-
wencja ogólna) w kierunku przestrzegania prawa15. W tym kontekście 
można więc zakładać, że penalizacja zachowań stypizowanych w art. 
151 kodeksu karnego i związana z tym odpowiedzialność karna może 
być skutecznym czynnikiem odstraszającym od ponownego popełnienia 
tego przestępstwa (prewencja indywidualna) bądź w ogóle od podejmo-
wania prób namawiania lub udzielania pomocy do samobójstwa (pre-
wencja ogólna). Z drugiej jednak strony nie można także wykluczyć, że 
czynnikiem odstraszającym od samego popełnienia samobójstwa może 
być także obawa osoby chcącej popełnić samobójstwo o los osób, które 
namawiały lub udzielały jej pomocy do targnięcia się na jej życie. Mó-
wiąc inaczej, strach przed odpowiedzialnością karną, która może grozić 
podżegaczowi lub pomocnikowi do samobójstwa, może być czynnikiem 
zniechęcającym namawianego od popełnienia samobójstwa, zwłaszcza, 
jeżeli w grę może wchodzić ewentualna odpowiedzialność karna osób 
najbliższych dla samobójcy.
Dla podkreślenia znaczenia prawnokarnej ochrony przed namawianiem 
i doprowadzeniem innej osoby do samobójstwa, warto zauważyć, że w 
doktrynie przyjmuje się, iż w pewnych przypadkach podżeganie i pomoc-
nictwo do samobójstwa w sposób określony w art. 151 kodeksu karnego 
może być uznane za przestępstwo zabójstwa. Stanowisko to wypracowa-
ne przez J. Makarewicza jeszcze pod rządami kodeksu karnego z 1932 
roku zostało zaaprobowane przez doktrynę prawa karnego16. Autor ten 

14 J. Malczewski, Problemy z prawną kwalifikacją lekarskiej pomocy do samobójstwa (art. 151 
k.k.), Prokuratura i Prawo 2008, nr 11, s. 27

15 A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2007, s. 16.
16 Por. K. Daszkiewicz, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowi. Rozdział XIX kodeksu karnego. 

Komentarz, Warszawa 2000, s. 248.
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przyjął, iż w sytuacji, w której doprowadzony do samobójstwa nie jest 
odpowiedzialny, ten kto go do niego namówił albo mu pomógł powinien 
ponosić odpowiedzialność za zabójstwo17. Przyjęto więc, jak wskazuje 
W. Wolter, iż: „Osoba, którą się namawia lub której udziela się pomocy, 
musi ze względu na swe właściwości psychiczne być w stanie rozpo-
znać znaczenie czynu i pokierować swym postępowaniem. Przedmiotem 
zamachu nie może więc być osoba nieletnia, niepoczytalna, jak również 
osoba o ograniczonej poczytalności (…) Dlatego też w wypadkach, gdy 
sprawca nakłaniał lub pomagał w samobójstwie takiej osoby odpowia-
dałby za przestępstwo z art. 148”18. Jeszcze inni autorzy wskazują, że 
obok stanu niepoczytalności i nieletniości należy dodać jeszcze działa-
nie samobójcy pod wpływem błędu19. Wydaje się, że takie poszerzenie 
zakresu osób chronionych przed utratą życia zasługuje na aprobatę20. Jest 
to również niewątpliwie trafna i skuteczna prawna metoda zapobiegania 
samobójstwom. Dla prawidłowego zrozumienia i podkreślenia doniosło-
ści tej kwestii zauważyć należy, że za zabójstwo grozi w dolnej granicy 
kara 8 albo 12 lat pozbawienia wolności (art. 148 § 1-3 kodeksu karne-
go), gdy tymczasem przestępstwo namowy lub pomocy do samobójstwa 
stypizowane w art. 151 kodeksu karnego jest zagrożone w dolnej granicy 
karą 3 miesięcy pozbawienia wolności. Trafnie wskazuje K. Daszkie-
wicz, że jest ono zatem w dolnej granicy trzydzieści dwa razy albo nawet 
czterdzieści osiem razy niższe od zagrożenia za zabójstwo��. Różnica ta 
uwidacznia się w przypadku, gdy porównamy dwie sytuacje. W pierw-
szej sytuacji sprawca udzielił pomocy w samobójstwie człowiekowi, 
który dopiero za miesiąc ukończyłby 18 rok życia��, a w drugiej sprawca 

17 Por. J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938, s. 521.
18 W. Wolter, [w:] I. Andrejew, W Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 

1973, s. 448.
19 Podaję za: A. Wąsek, Prawnokarna…, op. cit., s. 69 i literatura tam podana.
20 Tak też K. Daszkiewicz, Przestępstwa…, op. cit., s. 249.
�� Ibidem.
�� W tym miejscu podkreślenia wymaga fakt, iż w kwestii podżegania i pomocnictwa do samobójstwa 

osoby, która nie osiągnęła określonego wieku rysuje się kilka możliwych rozwiązań zaprezentowanych 
przez A. Wąska. Po pierwsze, taki czyn należy zawsze traktować bez względu na wiek jako przestęp-
stwo z art. 151 kodeksu karnego. Taki pogląd wynika z faktu, iż przepis art. 151 kodeksu karnego nie 
wspomina nic o wieku ofiary, a więc każde podżeganie i pomocnictwo powinny być kwalifikowane 
na podstawie art. 151 kodeksu karnego. Po drugie, przyjmować kwalifikację zabójstwa tylko, gdy 
ofiara nie ukończyła 13 lat, jako że wiek ten stanowi dolną granicę odpowiedzialności nieletniego 
za czyn zabroniony pod groźbą kary (można np. skazać na zakład poprawczy. Po trzecie, ofiara nie 
przekroczyła 13 lat, oraz gdy w wieku między 13 a 17 rokiem życia działa bez rozeznania tzn. nie 
osiągnęła takiego stopnia rozwoju umysłowego i moralnego, który umożliwiałby jej rozpoznanie 
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uczynił to w stosunku do osoby, która ten wiek osiągnęła przed kilkoma 
dniami. W konsekwencji tego pierwszy poniesie odpowiedzialność karną 
za zbrodnię zabójstwa, a drugi za występek zagrożony karą od 3 miesięcy 
pozbawienia wolności. Taka dysproporcja razi niekonsekwencją.
Doniosłość prawnokarnej ochrony życia w odniesieniu do samobójstwa 
wzmacnia także to, iż „targnięcie się na własne życie” stanowi rów-
nież znamię kwalifikujące odpowiedzialność za przestępstwo znęcania 
się określone w art. 207 § 3 kodeksu karnego. Ma to znaczenie o tyle, 
że przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece jest jednym z najczęściej 
popełnianych przestępstw w Polsce23. Spośród zaś wszystkich prze-
stępstw przeciwko rodzinie i opiece to właśnie przestępstwo znęcania 
się stanowi blisko połowę wszystkich ujawnionych przestępstw24. Dla-
tego pożądanym i trafnym jest to, iż ustawodawca udziela wzmożonej 
ochrony karnoprawnej ofiarom przestępstwa znęcania się, wprowadzając 
kwalifikowany typ tego przestępstwa, którego znamieniem kwalifikują-
cym jest następstwo w postaci targnięcia się pokrzywdzonego na własne 

znaczenia czynu lub pokierowanie postępowaniem. W tym przypadku podkreśla się, że jego sytu-
acja prawna jest identyczna jak sytuacja nieletniego przed ukończeniem 13 roku życia. Po czwarte, 
zabójstwo zachodzi tylko wtedy, gdy ofiara nie przekroczyła 15 roku życia, albowiem dopiero osoby 
powyżej 15 roku życia mają prawnokarną zdolność do dysponowania swoim dobrem w zakresie 
życia seksualnego. Zgodnie z tym poglądem miałaby to być wskazówka, że i w innych dziedzinach 
wiek 15 lat uprawnia osobę do dysponowania dobrem prawnym wyłącznie do niego należącym. Po 
piąte, dla odpowiedzialności karnej za zabójstwo należy przyjąć granicę 17 lat, ponieważ w świetle 
prawa karnego jest to osoba zdolna do podejmowania odpowiedzialnych decyzji, które mogą rodzić 
określone skutki o charakterze prawnokarnym. Po szóste, kryterium powinno być ukończenie przez 
pokrzywdzonego 18 lat. Jest to bowiem wiek, z którego ukończeniem nabywa się na gruncie prawa 
cywilnego pełną zdolność do czynności prawnych oraz zdolność pokrzywdzonego do samodziel-
nych czynności karnoprocesowych. Por. szeroko na ten temat A. Wąsek, Prawnokarna…, op. cit., s. 
73-79. Nie może budzić wątpliwości, że za każdym z tych rozwiązań przemawiają pewne doniosłe 
racje, przedstawione w pewnym uproszczeniu powyżej. Jednakże wydaje się, że najbardziej trafne 
są tu poglądy mówiące o kryterium ukończenia 17 roku życia (tak K. Daszkiewicz, Przestępstwa…, 
op. cit., s. 250) bądź 18 roku życia (tak A. Wąsek, Prawnokarna…, op. cit., s. 76). Wydaje się, że ze 
względu na konieczność prawnokarnej ochrony życia osób niepełnoletnich przed atakami ze strony 
podżegaczy czy pomocników do samobójstwa należy przy wykładni art. 151 kodeksu karnego przyjąć 
kryterium ukończenia 18 roku życia, a nie 17 roku życia. Przemawia za tym również konieczność 
prawnego przeciwdziałania aktom samobójczym. Przy czym podkreślić również trzeba, że jest to 
kwestia dyskusyjna i jest równie wiele racji przemawiających za przyjęciem kryterium ukończenia 
17 roku życia. 

23 Z oficjalnych statystyk wynika, że w 2000 roku popełniono 53032 przestępstwa skierowane 
przeciwko rodzinie i opiece, co stanowiło 3,8% ogółu przestępstw. W konsekwencji tego dało 
to czwarte miejsce w ogólnej statystyce. Podaję za: D. J. Sosnowska, Przestępstwo znęcania się, 
Państwo i Prawo 2008, s. 60 i literatura tam podana.

24 Ibidem.
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życie25. Jedynie tytułem uzupełnienia należy podkreślić, że podobnie, jak 
przestępstwo określone w art. 151 kodeksu karnego, jest to przestępstwo 
materialne, ponieważ skutkiem tego przestępstwa musi być targnięcie się 
pokrzywdzonego na własne życie (może być to zamach dokonany lub 
usiłowany)26.
Wreszcie, należy zauważyć, że do istotnych zmian, które wprowadził 
kodeks karny z 1997 roku zaliczono wprowadzone art. 352 kodeksu 
karnego przestępstwo znęcania się żołnierza na podwładnym wraz z 
kwalifikowaną jego postacią w postaci targnięcia się pokrzywdzonego na 
własne życie będące następstwem znęcania się. W uzasadnieniu podano, 
iż: „Te nowe przepisy podkreślają wagę, jaką przywiązuje się do życia 
człowieka i jego ochrony, a także woli kształtowania się właściwych 
stosunków międzyludzkich w wojsku”27. Dla pociągnięcia do odpo-
wiedzialności karnej sprawcy znęcania się, którego następstwem było 
targnięcie się ofiary na własne życie wymagana jest wina nieumyślna, a 
dokładniej rzecz biorąc tzw. wina kombinowana określona w art. 9 § 3 
kodeksu karnego. Mówiąc inaczej, sprawca poniesie odpowiedzialność 
za doprowadzenie pokrzywdzonego do samobójstwa, o ile ziszczą się 
dwa następujące warunki. Od strony podmiotowej jest to konieczność 
ustalenia związku przyczynowego między znęcaniem się a zamachem 
samobójczym ofiary, a od strony podmiotowej jest to objęcie tego kwali-
fikowanego następstwa nieumyślnością28..
Jak wielokrotnie już podkreślono odpowiedzialności karnej przewidzia-
nej w art. 151 kodeksu karnego podlega ten, kto ułatwia innej osobie 
targnięcie się na własne życie. Pojawia się więc zasadnicze pytanie, o 
to, jak kształtuje się odpowiedzialność osoby, która utrudnia innej oso-
bie targnięcie się na własne życie poprzez zmuszenie osoby poczytalnej 
i pełnoletniej do zaniechania czynności objętej jej swobodną decyzją. 
Nie może budzić wątpliwości, że takie zachowanie może być przecież 
realizowane przy użyciu siły fizycznej mającej niejednokrotnie na celu 
przełamanie oporu osoby zmierzającej do samobójstwa29. Takie zachowa-
nie może więc wypełniać ustawowe znamiona przestępstw określonych 

25 Ibidem, s. 69.
26 M. Mozgawa, [w:] M. Mozgawa, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2007, s. 409.
27 Podaję za: K. Daszkiewicz, Przestępstwa…, op. cit., s. 247.
28 M. Mozgawa, [w:] M. Mozgawa, Kodeks…, op. cit., s. 409; D. J. Sosnowska, Przestępstwo…, 

op. cit., s. 70.
29 K. Daszkiewicz, Przestępstwa…, op. cit., s. 254.
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w kodeksie karnym, w szczególności przestępstwa naruszenia niety-
kalności cielesnej (art. 217 kodeksu karnego), wykonania zabiegu bez 
zgody pacjenta (art. 192 kodeksu karnego), pozbawienia wolności (art. 
189 kodeksu karnego) czy też zmuszenia (art. 191 kodeksu karnego) itd. 
Legalne podstawy działań kierowanych przeciwko osobom próbującym 
popełnić samobójstwo przewiduje art. 118 kodeksu karnego wykonaw-
czego30. Działania te mogą być podejmowane także w razie sprzeciwu 
osoby próbującej popełnić samobójstwo. Zgodnie z jego treścią art. 118 
§ 2 kodeksu karnego wykonawczego w wypadku, gdy życiu skazanego 
grozi poważne niebezpieczeństwo, stwierdzone co najmniej przez dwóch 
lekarzy, można dokonać koniecznego zabiegu lekarskiego, nie wyłą-
czając chirurgicznego, nawet mimo sprzeciwu skazanego. W wypadku 
sprzeciwu skazanego o dokonaniu zabiegu orzeka sąd penitencjarny (art. 
118 § 3 kodeksu karnego wykonawczego). W nagłym wypadku, jeżeli za-
chodzi bezpośrednie niebezpieczeństwo śmierci skazanego, o konieczno-
ści zabiegu decyduje lekarz (art. 118 § 4 kodeksu karnego wykonawcze-
go). W praktyce przepis ten ma szczególne znaczenie właśnie dla działań 
administracji zakładu karnego w razie rozmaitych form samoagresji 
skazanych31, w tym oczywiście wszelkich prób samobójczych. Podkreślić 
należy jednak, że przepis ten dotyczy tylko osób skazanych albo tymcza-
sowo aresztowanych i to tylko w sytuacji, gdy ich życiu grozi „poważne 
niebezpieczeństwo” albo „bezpośrednie niebezpieczeństwo śmierci”, a 
samo działanie – podjęte mimo sprzeciwu skazanego – dotyczy zabiegów 
lekarskich, w tym zabiegów chirurgicznych, a nie jakichkolwiek czyn-
ności32. W konsekwencji tego, jeżeli skazany albo tymczasowo aresz-
towany odmawiając przyjmowania pokarmów stworzy zagrożenie dla 
swojego życia lub działając w celu pozbawienia siebie życia podejmie 
próbę samobójczą33 i w następstwie któregoś z tych czynów koniecz-

30 Ibidem.
31. Z. Hołda, Komentarz do art. 118 kodeksu karnego wykonawczego (Dz.U.97.90.557), 

[w:] Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, LEX / Arche, 
2008. Por. też art. 116 pkt 3 oraz art. 116 a pkt 3 kodeksu karnego wykonawczego.

32 K. Daszkiewicz, Przestępstwa…, op. cit., s. 254.
33 Por. art. 116 a pkt 5 kodeksu karnego wykonawczego, zgodnie z treścią którego skazanemu nie 

wolno w szczególności odmawiać przyjmowania posiłków dostarczanych przez administrację 
zakładu karnego w celu wymuszenia określonej decyzji lub postępowania, a także powodować 
u siebie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, jak również nakłaniać lub pomagać w dokony-
waniu takich czynów. O konsekwencjach spowodowania u siebie uszkodzenia ciała lub rozstroju 
zdrowia stanowi przepis art. 119 kodeksu karnego wykonawczego, a za zawinione naruszenie 

Prawnokarne metody zapobiegania samobójstwom
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Refleksje na temat zasiedzenia w rzymskim prawie 
klasycznym

Potęga rzymskiego państwa dawno już zaprzestała swego istnienia, lecz nadal 
funkcjonuje potęga rzymskiego prawa, które istnieje w ówczesnym świecie i nadal 
jest aktualne dzięki wykorzystaniu nowoczesnych ustawodawstw. Historia prawa 
rzymskiego należy do najciekawszych fenomenów historycznych.

Prawo własności jest jednym z fundamentalnych praw. Własność jest uwa-
runkowana historycznie. Zidentyfikowanie własności jako prawa podmiotowego 
pozwoliła podzielić społeczeństwo na tych, którzy są właścicielami oraz na tych, 
którzy z różnych względów właścicielami nie są i zapewne nigdy nie będą korzystać 
z tego uprawnienia w stosunku do jakiejkolwiek rzeczy. Zależność środków produkcji 
i ich właściciela jest gwarantem sukcesu gospodarczego, a stosunki właścicielskie 
w państwie stanowią podwalinę dla budowy ustroju społeczno – gospodarczego 
państwa. Własność jest prawem podmiotowym. Pierwotnie identyfikowano własność 
publiczną ukształtowaną na dobrach nieprodukcyjnych czyli na rzeczach ruchomych, 
a następnie na dobrach produkcyjnych, które dla człowieka pierwotnego największe 
znaczenie miały grunty�. Z upływem czasu i wraz z rozwojem sił wytwórczych 
nastąpiło rozprzestrzenienie się własności prywatnej ustanowionej na nieruchomo-
ści. Wynikało to przede wszystkim z dochowywania należytej staranności przez 
ówczesnych w zakresie prowadzenia własnych spraw. Prawo własności postrzegane 
było jako nieograniczone pod względem treści prawo władania rzeczą. Własność 
prywatna było to więc rzeczowe i autonomiczne prawo jednostki do władania rzeczą 
materialną, w treści swej nieograniczone, o ile nie narusza to obowiązującego po-
rządku prawnego�. Wśród najważniejszych uprawnień właściciela składających się 
na prawo własności traktowanej, jako podmiotowe i jednolite prawo wskazywano: 
ius utendi et fruendi, ius possidendi i ius disponendi. 

Ius utendi et fruendi oznaczało, że właściciel może swobodnie, jedynie przy 
respektowaniu obowiązującego porządku prawnego, rzecz używać, a także pobierać 
z niej pożytki. Rzecz może też właściciel zużyć bądź zniszczyć (ius abutendi). 
Pożytki z rzeczy nabywa właściciel w momencie oddzielenia od rzeczy macie-

1 W. Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, wyd. II, Poznań 
1992, s. 120.

2 W. Rozwadowski, Prawo rzymskie . Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, op. cit., s. 125.
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rzystej (separatio)3. Ius possidendi oznaczało prawo do posiadania rzeczy, ale nie 
było to równoznaczne z faktem władania rzeczą. Gdyż to, że np. w wyniku czynu 
zabronionego właściciel został pozbawiony posiadania rzeczy nie oznaczało, że 
utracił prawo własności na rzeczy, doszło jedynie do czasowego pozbawienia 
posiadania rzeczy. W przypadku bezprawnego pozbawienia posiadania właścicie-
lowi służyły dozwolone przez prawo środki ochrony i żądania wydania własnej 
rzeczy np. poprzez rei vindicatio. Analogiczna sytuacja dotyczyła ius disponendi 
– właściciel może swobodnie, ale w granicach obowiązującego prawa dysponować 
rzeczą np. może dokonać użyczenia rzeczy, właściciel nie traci prawa własności 
rzeczy, a jedynie na czas oznaczony przekazuje posiadanie rzeczy i korzystanie 
z tej rzeczy osobie trzeciej. 

 Były jednak dopuszczalne ograniczenia własności, które służyły dobru ogól-
nemu stąd uznawane były za zasadne4. W ramach dopuszczalnych ograniczeń 
właściciel brzegu musiał każdemu pozwolić używać brzegu, o ile było to konieczne 
do korzystania z rzeki publicznej. Właściciel gruntu zobowiązany był zezwolić 
sąsiadowi na przejście przez grunt, jeśli prowadząca obok jego gruntu via publica 
uległa zniszczeniu, bądź uszkodzeniu w taki sposób, iż niemożliwe stało się prze-
mieszczanie się tą drogą5. Ograniczenia mogły wynikać ze stosunków sąsiedzkich 
np.: właściciel gruntu nie mógł zakazać wejścia co drugi dzień sąsiadowi po owo-
ce, które spadły z jego drzewa sąsiada. Właściciel musiał znosić immisje, czyli 
szkodliwe wpływy substancji – ciał lotnych i stałych z gruntu sąsiedniego, o ile 
nie były one kierowane dla szykany właściciela. Ponadto dopuszczało się ograni-
czenia prawa własności, ale w aspekcie prawnoprywatnym . Były to tzw. iura in re 
aliena np. ustanowienie prawa użytkowania na rzecz drugiej osoby. Ograniczenia 
te nie wynikały z samego prawa podmiotowego prawa własności – wynikały one 
z potrzeby osób trzecich lub konieczności np. ze względu na poszanowanie dobra 
ogółu, w momencie gdy ustały przesłanki dla trwania regulacji prawnej uchwa-
lonej w drodze ustawy, czy też na podstawie umowy został rozwiązany stosunek 
ustanawiający ograniczenie prawa własności, wówczas prawo własności niejako 
wracało do właściciela w wersji pierwotnej, nienaruszonej i nieograniczonej6..

Prawo własności na rzeczy mogło w prawie klasycznym przysługiwać jednej 
osobie lub kilku osobom jednocześnie. W przypadku równoczesnego uprawnienia 
do własności rzeczy kilku osób mówimy o współwłasności. Istota współwłasności 
polegała na tym, że prawo własności należało do kilku osób w tzw. częściach ułam-
kowych (partes pro indiviso, communio pro indiviso). Każdy ze współwłaścicieli 
mógł swobodnie dysponować swoim udziałem np. mógł go sprzedać, darować 

3 W. Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, op. cit., s. 126.
4 R. Taubenschlag, Rzymskie prawo prywatne na tle praw antycznych, Warszawa 1955, s. 113.
5 R. Taubebenschlag, W. Kozubski, Historie i instytucje rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 

1947, s. 127.
6 R. Taubenschlag, Rzymskie prawo prywatne na tle praw antycznych, op. cit., s. 113.
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ustanowić ograniczenia swojej własności. Aby jednak całą rzeczą móc skutecznie 
rozporządzać konieczna była zgoda wszystkich współwłaścicieli. 

W odróżnieniu od współwłasności w częściach ułamkowych w prawie klasycz-
nym wyróżniało się również współwłasność na rzeczy podzielonej, gdzie faktycznie 
nie było wspólności, a można było o niej mówić tylko i wyłącznie ze względu na 
gospodarcze przeznaczenie rzeczy np. przy wspólności domów, działek gruntu7.

Tak postrzegana własność była prawem zbywalnym, stąd można ją było nabyć 
w dwojaki sposób pierwotny i wtórny. Pierwotny sposób nabycia własności rzeczy 
polegał na tym, że rozciągano władztwo nad rzeczą niczyją res nullius, natomiast 
nabycie własności rzeczy w sposób pochodny polegało na tym, że wstępowano 
w zakres uprawnień właścicielskich poprzedniego właściciela. W tym przypadku 
obowiązywała zasada, że nie można nabyć więcej praw niż posiadał zbywca. Do 
pierwotnych sposobów nabycia własności rzeczy należało : 
–  zasiedzenie (usucapio), 
– zawłaszczenie (occupatio),
– przetworzenie (specificatio)
– połączenie i zmieszanie (accesio, confusio, commixtio)
– nabycie owoców

Do wtórnych sposób nabycia własności rzeczy należało:
– mancypacja (mancipatio)
– in iure cessio
– tradycja (traditio)8

 Prawo przedjustyniańskie wyróżniało dwa sposoby nabycia własności rzeczy: 
acqustiones civiles i acquistiones naturales. Do acquistiones civiles należały:
– mancipatio
– in iure cessio
– usucapio

Do acquistiones naturales należały:
– okupacja
– tradycja9

Prawo XII tablic wymagało do nabycia własności przez zasiedzenie dwuletniego 
posiadania na nieruchomościach, jednorocznego na ruchomościach. Po upływie 
tego czasu zasiadający stawał się właścicielem kwirytarnym. Usucapio była insty-
tucją iuris civilis, dostępną jedynie dla obywateli, a możliwą jedynie w stosunku 
do tych rzeczy, które mogły być przedmiotem własności kwirytarnej. Stąd grunty 
prowincjonalne były wyjęte spod własności kwirytarnej, gdyż były własnością ludu 
rzymskiego (w prowincjach senackich) lub cesarza (w prowincjach cesarskich), 

7 Ibidem.
8 W. Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, op. cit., s. 128.
9 R. Taubenschlag, W. Kozubski, Historia i instytucje rzymskiego prawa prywatnego, op. cit., 

s. 129.
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a tym samym nie można ich było zasiedzieć10. Dla tych gruntów wprowadzona 
została instytucja longi temporis preascriptio, która polegała na tym, że kto na 
podstawie prawnego nabycia i w dobrej wierze posiadał rzecz w sposób niezakłó-
cony mógł przeciw skardze właściciela gruntu podnieść zarzut, że skarga jest już 
przedawniona. Na podstawie takiego zarzutu skargę oddalano, a grunt stanowiący 
przedmiot sporu pozostawał nadal przy dotychczasowym posiadaczu. Skarga była 
tak długo skuteczna, jak długo grunt był w posiadaniu pozwanego��..

Początkowo zasiedzenie na ruchomościach określano mianem usucapio, nato-
miast na nieruchomościach longi temporis preascriptio.

Za czasów justyniańskich nie było praktycznej różnicy pomiędzy gruntami 
położonymi w Italii (fundi Italici) i na prowinicji (fundi provinciales), jednakże 
Justynian ujednolicił w 531r. n.e zasiedzenie łącząc razem wymogi longi temporis 
preascriptio i usucapio stwarzając zasiedzenie zwyczajne��. Warunkiem sina qua 
non dla zaistnienia takiego nabycia własności nieruchomości było spełnienie wa-
runków obowiązujących od czasów średniowiecza tj. musiało zaistnieć:
– Res habilis – rzecz nadawać się musiała do zasiedzenia czyli rzecz, która znaj-

dowała się w obrocie.
– Titulus – ogół przyczyn, umożliwiających nabycie własności czy to poprzez 

zawarcie umowy kupna – sprzedaży, czy też darowanie, musiało być słuszne 
(iustus) i prawdziwe (verus). Za słuszne tytuły uznawano zapłatę, kupno, posag, 
dziedziczenie, zapis, ale również porzucenie rzeczy13.

– Bona fides – dobra wiara, polegająca na przekonaniu, że posiadanie rzeczy 
jest zgodne z prawem. Przekonanie to powinno było wynikać z błędu co do 
rzeczywistego stanu rzeczy o statusie prawnym rzeczy objętej w posiadanie. 
Ważnym elementem bona fides było to, co pozostało do dnia dzisiejszego 
w uregulowaniach cywilistycznych, a mianowicie istnienie dobrej wiary mu-
siało mieć miejsce w momencie nabywania rzeczy w posiadanie, późniejsze 
uzyskanie prawdziwej informacji o stanie rzeczy nie wpływało już co do zasady 
na możliwość nabycia własności rzeczy przez usucapio.

– Possessio – prowadzące do zasiedzenia powinno było być nieprzerwane, aby 
można skutecznie nabyć własność rzeczy w drodze zasiedzenia. Do nabycia 
włąsności rzeczy w drodze usucapio wymagane było possessio civilis czyli 
posiadanie z wolą, ażeby mieć rzecz jako swoją i zatrzymać ją dla siebie14.

10 Ibidem, s. 134.
�� W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, wyd. IV, Warszawa 2005, s. 139.
�� W. Osuchowski, Zarys prawa rzymskiego prywatnego, Warszawa 1967., s. 340.
13 Ibidem. Podkreśla się, że tytuł rzekomy zachodził tylko wówczas, gdy osoba obejmując rzecz 

w posiadanie była w błędnym przekonaniu, że uzyskuje słuszny tytuł , lecz w rzeczywistości go 
nie posiadała, ale tego rodzaju błąd był wystarczającym do uzyskania zasiedzenia jeżeli można 
go było usprawiedliwić tj. gdy był to błąd error probabilis. 

14 W. Litewski, Rzymskie prawo prywatne, wyd. V. Warszawa 2003, s. 226.
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– Tempus – czyli czas wymagany do nabycia własności rzeczy wynosił dla ru-
chomości trzy lata, natomiast dla nieruchomości znajdującej się w prowincji 
jej mieszkańca dziesięć lat, natomiast dla nieruchomości z różnych prowincji 
niż mieszkaniec dwadzieścia lat15. Przy czym w czasach justyniana nie wska-
zywano czasu niezbędnego dla zasiedzenie przy braku dobrej wiary, uznając 
możliwość nabycia własności rzeczy jedynie przy wykazaniu bona fides. 
Istotnym ułatwieniem była możliwość doliczenia sobie czasu posiadania po-
przednika przy nabyciu posiadania inter vivos i przy dziedziczeniu16. Z czasem 
jednak wykształciła się instytucja zasiedzenia nadzwyczajnego, która umożli-
wiała nabycie własności rzeczy nawet bez słusznego tytułu o ile rzecz ta była 
w posiadaniu przez lat trzydzieści, a dla niektórych gruntów np. kościelnych 
posiadanie trwać musiało lat czterdzieści17.
Usucapio18 est adiectio dominii per continuationem possessionis temporis lege 

definiti19. Zasiedzenie ukonstytuowało się ze względu na konieczność zapewnie-
nia bezpieczeństwa obrotu. Każde państwo dążyło do uregulowania w możliwie 
największym zakresie aspektów aktywności członków swego społeczeństwa. 
Szczególnej uwadze podlegają stosunki własnościowe. Celem zasiedzenia było 
ustalenie i uregulowanie istniejącego stanu prawnego. W dawnym prawie rzymskim 
usuwało ono formalne braki aktu nabycia własności. Skoro tradowano pewną res 
mancipi, a zatem nie dopełniono formy przepisanej tj. nie użyto do przeniesie-
nia własności mancypacji lub in iure cessio – nabywca rzeczy uzyskiwał tylko 
posiadanie. Właścicielem rzeczy mógł się stać dopiero przez zasiedzenie20. Na 
zasiedzenie mógł więc powołać się zarówno ten, kto nabył rzecz, ale wobec braku 
odpowiedniej formy np. res mancipi, traditio, nie nabył własności rzeczy, jak i ten 
kto, nawet przy zachowaniu formy nie uzyskał do niej własności, gdyż zbywca 
nie był jej właścicielem. W określonych sytuacjach na zasiedzenie mógł również 
powołać się właściciel, któremu z różnych względów trudno było wykazać, że jest 
właścicielem��. W celu przeprowadzenia dowodu, właściciel powinien był wykazać, 
że rzecz nabył od właściciela, który również nabył ją od osoby uprawnionej do jej 
posiadania, korzystania, modyfikowania i zbycia. 

Najstarszym sposobem nabycia własności było occupatio – zawłaszczenie, czyli 
nabycie rzeczy niczyjej. Occupatio polega na objęciu rzeczy niczyjej z zamiarem 

15 K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, wyd. V, Warszawa 2001, s.306.
16 Ibidem.
17 W. Osuchowski, Zarys prawa rzymskiego prywatnego, op. cit., s. 339.
18 Usucapio pochodzi od usus –„używanie” czyli pierwotna forma posiadania, oraz capere – „chwy-

tać”, „nabywać”
19 W. Osuchowski, Zarys prawa rzymskiego prywatnego, op. cit., s. 339; Zasiedzenie jest to nabycie 

własności skutkiem ciągłego posiadania przez okres czasu prawem przepisany.
20 W. Osuchowski, Zarys prawa rzymskiego prywatnego, op. cit., s. 339.
�� W. Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, op. cit., s. 129.
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przywłaszczenia jej sobie – res nullius cedit occupanti. Należało do nich zawład-
nięcie dzikimi zwierzętami, złowienie ryby, złapanie ptaka, czy też zawładnięcie 
rzeczami wyrzuconymi przez morze np. muszlami, krabami, drogimi kamieniami. 
Własność na nich można było uzyskać poprzez pochwycenie, a nie przez zabicie. 
Zawłaszczyć można było również rzeczy należące do nieprzyjaciela i znajdujące 
się na terenie państwa rzymskiego w chwili wybuchu wojny. Łupy wojenne przy-
padały państwu i dopiero po zwycięstwie wódz rozdzielał je pomiędzy żołnierzy. 
Nieprzyjacielem był każdy, kto należał do narodu z którym Rzym nie pozostawał 
w stosunku przymierza��. Ponadto za rzeczy niczyje uznawano co do zasady 
rzeczy porzucone, a więc takie, które ktoś pozostawiał świadomie z zamiarem 
ich pozbycia się, lecz gdyby właściciel rzeczy te musiał wyrzucić w związku 
z koniecznością ratowania życia lub mienia cenniejszego wówczas nie mogły 
one być przedmiotem zawłaszczenia23. Przedmiotem occupatio może mógł być 
również skarb (thesaurus) czyli przedmiot wartościowy, ukryty tak długo, że nikt 
już nie mógłby odnaleźć jego właściciela. Własność skarbu należy w połowie do 
znalazcy, a w połowie do właściciela gruntu, chyba, że znalazca jest równocześnie 
właścicielem gruntu. Przedmiotem zawłaszczenia mogła stać się również insula 
in mari nata czyli wyspa, która wyłoniła się z dna morskiego oraz wszystkie inne 
wartościowe rzeczy wydobyte z morza24.

Sposobem nabycia własności było też specificatio, czyli przetworzenie cudzej 
rzeczy i wytworzenie w ten sposób nowego przedmiotu. Specificatio polega na 
przerobieniu rzeczy ruchomej na nową rzecz np. winogron na wino, sukan na 
ubranie, drzewa surowego na urządzenie domowe25. W literaturze toczył się spór 
komu powinno się przyznać własność nowowytworzonej rzeczy, skoro wytwórca 
nie wiedział, że użyty materiał nie należał do niego. Według Sabinianów własność 
rzeczy powinna była należeć do właściciela materiału, natomiast według Prokulia-
nów własność rzeczy powinna należeć do wytwórcy, natomiast Gaius uznawał, iż 
nabycie prawa własności tak powstałego przedmiotu zależeć powinna od tego czy 
nowopowstały przedmiot można było przywrócić do stanu pierwotnego – wówczas 
właścicielem tego przedmiotu był właściciel materiału, natomiast jeżeli takiej 
możliwości nie było, wówczas właścicielem przedmiotu stawał się wytwórca26..
Bezwzględnie właścicielowi materiału należało się odszkodowanie za zużycie 
materiału doń należącego, gdy właścicielem przedmiotu nowowytworzonego stał 
się wytwórca, natomiast gdy właścicielem pozostała właściciel materiału odszko-
dowanie za pracę wykonaną należało się wytwórcy27.

�� R. Taubenschlag, W. Kozubski, Historia i Instytucje rzymskiego prawa prywatnego, op. cit., s. 142.
23 W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, op. cit. s. 140.
24 W. Rozwadowski, Prawo rzymskie, op. cit., s. 131.
25 R. Taubenschlag, W. Kozubski, Historia i Instytucje rzymskiego prawa prywatnego, op. cit., s. 138.
26 W. Rozwadowski, Prawo rzymskie, op. cit., s. 131.
27 Ibidem.
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Własność rzeczy można też było nabyć na skutek połaczenia – accessio. Mogła 
ona przybierając różne formy, jednakże obowiązywała zasad, iż rzecz o mniejszej 
wartości połączona z rzeczą o większej wartości stawała się własnością właściciela 
rzeczy o większej wartości28. Accessio prowadziło więc do nabycia własności na 
rzeczy ubocznej, która w sposób trwały została złączona z rzeczą główną, stając 
się pod względem gospodarczym jej częścią składową29..

Połączyć się mogły dwie nieruchomości. Do takiego połączenia dochodziło 
w wyniku alluvio czyli powolnego osadzania się na jednym brzegu ziemi i mułu 
wymytego z dna drugiego brzegu erodującego brzegu (przymulisko). Własność 
na nim nabywał właściciel brzegu z mocy przepisów prawa. Połączenie dwóch 
nieruchomości mogło nastąpić w wyniku avulsio (oderwisko), wówczas gdy część 
ziemi została rzucona przez wodę z miejsca wyżej położonego na miejsce niżej 
położone i z nim się zrosła, wówczas o taką część ziemi grunt się powiększał30..

Kolejnym sposobem połączenia dwóch nieruchomości jest alveus derelictus. 
Gdy rzeka opuściła swoje dotychczasowe koryto właściciele gruntów nadbrzeżnych 
stawali się po połowie właścicielami opuszczonego koryta. Przyrost gruntu mógł 
nastąpić również w wyniku insula in flumine nata tj. powstałej na rzece wyspie. 
Własność wyspy powstałej na środku rzeki przypadała po połowie właścicielom 
gruntów nadbrzeżnych, jeżeli natomiast wyspa powstała na jednej części wówczas 
właścicielem wyspy stawał się właściciel gruntu położonego po stronie powstałej 
wyspy. 

Połączyć się mogą dwie ruchomości (adiunctio). Mogło do tego dojść w wyniki 
ferruminatio czyli trwałego połączenia tego samego rodzaju metali. Plumbatio 
to połączenie pewnej rzeczy z rzeczą główną tego rodzaju, iż odłączenie ich od 
siebie jest niemożliwe i na zewnątrz widoczne np. wprawienie perły w pierścień31..
Textura natomiast powodowała, że właściciel materiału stawał się właścicielem 
tkaniny na tym materiale utkanym, nawet wówczas, gdy tkanina miała większą 
wartość niż materiał. Scriptura powodowała, że właściciel materiału pisarskiego 
stawał się właścicielem tego, co napisano na tym materiale. Pictura powodował, że 
również właściciel namalowanego na tym materiale obrazu stawał się jego właści-
cielem. Z połączeniem rzeczy współrzędnej mielibyśmy do czynienia w przypadku 
confusio tj. zlania płynów należących do różnych właścicieli – jeżeli nie dało się 
rozdzielić obu płynów powstawała współwłasność. Ponadto ze współrzędnością 
mielibyśmy do czynienia w przypadku commixtio tj. zmieszaniu rzeczy stałych.

Połączeniu mogły ulec ponadto ruchomość z nieruchomością. Najczęściej do-
konywało się to poprzez plantatio i satio tj. zasadzenia na cudzym gruncie rośliny 
lub zasiania tego gruntu ziarnem własnej rośliny – właścicielem rzeczy powstałej 

28 W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, op. cit., s. 141.
29 W. Rozwadowski, Prawo rzymskie, op. cit., s. 131.
30 W. Osuchowski, Rzymskie prawo prywatne, op. cit., s. 267.
31 Ibidem, s. 268.
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po zapuszczeniu korzeni w grunt stawał się właściciel gruntu, jeśli pozostawał on 
w dobrej wierze. Połączenie mogło również nastąpić w wyniku inaedificatio tj. 
w sytuacji gdy ktoś na cudzym gruncie postawił budynek z własnego materiału 
lub odwrotnie. W myśl zasady superficies solo cedit właściciel gruntu nabywał 
własność budynku32..

Do pierwotnych sposobów nabycia własności należało również nabycie pożyt-
ków. Nabycie fructus możliwe jest dopiero w momencie separatio tj. odłączenia 
się pożytku od rzeczy macierzystej, gdyż do momentu złączenia owocu z rzeczą 
macierzystą należy ona do jej właściciela. W ten sposób nabywa własność rzeczy 
posiadacz w dobrej wierze, emfiteuta tj. korzystający z dzierżawy wieczystej oraz 
dzierżawca ager vectigalis.

Do wtórnych sposób nabycia własności rzeczy należała mancypacja (man-
cipatio) czyli uroczysty akt sprzedaży. Do zawarcia mancypacji potrzebna jest 
obecność dwóch stron oraz pięciu świadków zdolnych do stwierdzenia jawności 
aktu i swobodnej woli stron33..

In iure cessio była pozornym procesem windykacyjnym wysnutym w drodze 
interpretacji przepisu proceduralnego confesus pro iudicato est34. Ten pozorny 
proces odbywał się przed pretorem lub namiestnikiem prowincji. Przedmiotem 
procesu mogły być res mancipi. Zbywca występował w roli pozwanego, a nabywca 
w roli powoda. Powód stawał przed pretorem, dotykał laską przedmiotu zbycia 
twierdząc, że stanowi jego własność. Pozwany albo milczał ( wówczas na zasadzie 
addictio pretor rzecz przysądzał), albo zgadzał się z twierdzeniem powoda, wobec 
czego na zasadzie confessio in iure przegrywał proces. Efektem tego było nabycie 
własności rzekomo spornego przedmiotu przez powoda – nabywcę.

Tradycja (traditio) czyli wręczenie rzeczy było nieformalnym aktem prawnym 
przeniesienia własności wedle ius gentium. Jako pochodny sposób nabycia własno-
ści polegała na tym, że jedna osoba tj. zbywca oddawała drugiej osobie tj. nabywcy 
określoną rzecz ruchomą lub nieruchomą w posiadanie z wolą przeniesienia na nią 
własności tej rzeczy. Warunkiem sine qua non dla skutecznej tradycji było rzeczy-
wiste wręczenie rzeczy, iusta causa traditionis oraz wola przeniesienia własności35..
Rzeczywiste wręczenie mogło nastąpić przez przeniesienie posiadania w wyniku 
porozumienia stron gdy nabywca był dzierżycielem rzeczy przed porozumieniem 
się ze zbywcą co do przeniesienia własności36. Rzeczywiste wręczenie rzeczy 
mogło również nastąpić poprzez constitutum possessorium, jeżeli przenoszący 
własność zatrzymuje nadal przedmiot w swoim faktycznym władaniu np. jeśli 

32 Ibidem, s. 267.
33 W. Rozwadowski, Prawo rzymskie, op. cit., s. 128.
34 Confesus pro iudicato est – uznający roszczenie uważany jest za zasądzonego.
35 W. Osuchowski, Prawo rzymskie prywatne, op. cit., s. 277.
36 Następowało wówczas brevi manu traditio np. dzierżawca nabywał własność dotychczas dzier-

żawionego gruntu czy tez innej rzeczy tak ruchomej, jak i nieruchomej.
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ktoś swoją rzecz sprzedaje lub dzierżawi bądź bierze w użyczenie lub jedynie 
w przechowanie. Innym sposobem rzeczywistego wręczenia rzeczy jest cesja 
windykacyjna tj. pozbywający się rzeczy odstępuje nabywcy roszczenie przeciw 
osobie trzeciej, która ma przedmiot w faktycznym władaniu np. jako najemca czy 
dzierżawca37. Kolejnym wymogiem formalnym jest iusta causa traditionis czyli 
obustronna wola przeniesienia własności musiała mieć uzasadnienie w ważnych 
aktach prawnych np. kupno, darowizna, która to dawała swój wyraz w intencji 
stron. Wynikało to z tego, iż traditio było aktem kauzalnym. Jeżeli takiej zgody 
po obu stronach nie byłoby wówczas traditio nie dochodzi do skutku38. Trzecim 
wymogiem formalnym była wola przeniesienia własności – animus transferendi 
domini. Własność przejdzie na nabywcę tylko wtedy gdy zbywca jest właścicielem 
rzeczy będącej przedmiotem transakcji. 

Abstract:

I would like to present acquisitive prescription in Roman Law. And that is why 
I present the main rule of that thing. There are various conditions of acquisitive 
prescription for owner. We should know something about this thing which could 
be acquisitive prescription, and that is why very important thing is possession and 
effluxion of time. We should perform some conditions for dependent possession 
and another one for independent possession. And than we are remainderman to 
property right. The main rule from Roman Law is so akctual to this time. In my 
opinion the main rule is to tell people about their rights and their duties.

37 W. Osuchowski, Prawo rzymskie prywatne, op. cit., s. 277.
38 R. Taubenschlag, W. Kozubski, Historia i Instytucje rzymskiego prawa prywatnego, op. cit., 

s. 133.
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Adam Czabański
(Poznań)

Samobójstwa seniorów we Wrocławiu podczas 
II wojny światowej

Wprowadzenie

Wojna generuje liczne sytuacje traumatyczne powodujące wzrost postaw 
eskapistycznych, których skrajną postacią są próby samobójcze i samobójstwa. 
Doświadczenia wojenne uderzają przede wszystkim w osoby bezbronne. Najgorszy 
jest ów stan oczekiwania na wielką zmianę społeczną.

Zarówno w okupowanym Poznaniu, jak we Wrocławiu podczas wojny ujawniły 
się podobne trendy:
•	 nastąpił wyraźny wzrost udziału kobiet w ogólnej liczbie samobójstw,
•	 uwidoczniło się pewne zmniejszenie skali zjawiska samobójstw w stosunku 

do okresu sprzed wybuchu wojny,
•	 wzrosła średnia wieku zarówno popełniających samobójstwa mężczyzn, jak 

i kobiet�.
Niepewność jutra szczególnie boleśnie doświadczana jest przez osoby starsze. 

Te osoby pozbawione wsparcia rodziny i przyjaciół niekiedy nie wytrzymują 
presji i dokonują czynów suicydalnych. Osoby starsze przeżywają swoją niepeł-
nosprawność i bezradność, niemożność wpływania na swoje losy. Ową specyfikę 
splotów społecznych okoliczności wywołujących samobójstwa osób starszych 
warto dokładniej przedstawić.

Charakterystyka samobójstw osób starszych

W okresie trwania II wojny światowej nie pojawiały się jeszcze trendy ob-
serwowane przez współczesnych badaczy. Zmieniło się bowiem nastawienie 
społeczeństwa do osób starszych. Przemiany cywilizacyjne u progu XXI wieku 
przyniosły zmniejszenie autorytetu starego człowieka w rodzinie. J. Twardow-

1 A Czabański, Samobójstwa w Poznaniu podczas wojny 1939-1945. Socjologiczna analiza 
zjawiska, Wydawnictwo Rys-Studio, Poznań 2003; A. Czabański, Samobójstwa nastolatków 
we Wrocławiu (Breslau) podczas II wojny światowej, w: Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, 
2008, tom X, s. 55.
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ska-Rajewska zauważała, że zniszczeniu uległ etos rodziny wielopokoleniowej, 
w której centralną postacią był stary człowiek�. W istocie obserwujemy obecnie 
proces paradoksalny: wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym (tak w Polsce 
jak i w całej Europie), przy jednoczesnym spadku integracji tej grupy z resztą 
społeczeństwa. Zjawisko starzenia się społeczeństw wzmaga postawy lękowe 
zarówno wśród osób starszych jak i wśród reszty społeczeństwa. Utrzymująca 
się alienacja ludzi starszych we współczesnym społeczeństwie może wynikać 
z owego dwukierunkowego lęku, którego podłożem jest brak pewności czy 
systemy emerytalno-rentowe w państwie udźwigną tak wielkie obciążenia 
względem osób starszych.

W ciekawy sposób pisał o tym B. Hołyst. Według niego starość uległa dewalua-
cji. „Współczesna medycyna umie utrzymać przy życiu ludzi słabych i przewlekle 
chorych, lecz za mało koncentruje się na profilaktyce chorób wieku podeszłego /.../, 
które często prowadzą człowieka starego do niedołęstwa i braku szacunku” 3..

Właśnie szacunek wobec osób starszych stanowi istotną wartość etyczną. Na 
podstawie licznych badań socjologicznych J. Mariański sformułował twierdzenie, 
że – świadomość moralna Polaków ulega procesom pluralizacji i relatywizacji. 
Jego zdaniem wzrastający kryzys moralności przejawia się w triumfie wartości 
pragmatycznych nad wartościami etycznymi4.

Oczywiście, życie rodzinne bez konfliktów jest utopią. Także w rodzinach 
cieszących się harmonijnym współżyciem, występują konflikty. Są one jednak 
rozwiązywane na drodze dialogu, w poszukiwaniu wspólnego konsensusu5..

Często upowszechnia się w rodzinach pragmatyczne podejście w decyzjach 
dotyczących życia rodzinnego6, co utrudnia rozumienie uczuć osób starszych.

Z badań empirycznych wynika, że wielu starszych ludzi doświadcza w rodzinie 
różnych form maltretowania od zaniedbań po nadużycia i przemoc fizyczną oraz 
psychiczną. „Ponad 20% 70-letnich mężczyzn skarży się na brak opieki, a 13% 
czuje się izolowana od spraw rodzinnych. Kobiety żalą się na brak opieki emo-
cjonalnej, nieokazywanie uczuć oraz izolację7..

Osoby starsze często są w rodzinach okradane oraz ubezwłasnowolniane8..
Z badań wynika ponadto, że ofiary zazwyczaj nie zgłaszają doznanych aktów 

2 J. Twardowska-Rajewska, Propedeutyka gerontologii, w: Profile starości, Wydawnictwo Miejskie, 
Poznań 2000, s. 21.

3 B. Hołyst, Suicydologia, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2002, s. 582-583.
4 J. Mariański, Kryzys moralny czy transformacja wartości. Studium socjologiczne, Towarzystwo 

Naukowe KUL, Lublin 2001, s. 209.
5 Ibidem, s. 367.
6 Ibidem, s. 432.
7 M. Halicka, Człowiek stary jako ofiara nadużyć, w: Geriatria Polska, 1995, nr 4, za: B. Hołyst, 

Suicydologia, op.cit., s. 586.
8 M. Cichocka, Starość, niemoc, smutek, bezradność?, w: Profile starości, Wydawnictwo Miejskie, 

Poznań 2000, s. 97-104.
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przemocy, ponieważ obawiają się umieszczenia ich w domach pomocy społecznej. 
Wstydzą się również postępowania swoich dzieci9..

Wśród wyróżnionych przez S. Reicharda pięciu postaw w przystosowaniu się 
ludzi starszych do swej starości, można wyróżnić także postawę wrogości skie-
rowanej na samego siebie. Pisało o tym wielu polskich autorów10. Osoby starsze 
realizujące ten ostatni typ postawy stanowią grupę zagrożoną podejmowaniem 
zachowań suicydalnych.

Podchodząc do badań zdawano sobie sprawę ze specyfiki zachowań samobój-
czych osób starszych. Pisała o tym między innymi M.Binczycka-Anholcer, że w tej 
grupie wiekowej stosunkowo niewiele jest prób samobójczych, natomiast obserwuje 
się wysoką skuteczność działań suicydalnych w postaci zgonów��. Dane statystycz-
ne Komendy Głównej Policji wskazują, że w ostatnich kilkunastu latach w Polsce 
każdego roku odbiera sobie życie przeciętnie 1 500 osób w wieku od 50 do 70 lat 
i około 350 osób w wieku powyżej 71 lat��. Obserwowalne postępy w medycynie 
oraz poprawa opieki medycznej nad człowiekiem starszym umożliwiają przedłużenie 
życia także osobom przewlekle chorym. Zdaniem M.Binczyckiej – Anholcer szcze-
gólną grupę suicydogenną stanowią osamotnieni wdowcy w podeszłym wieku, lub 
rozwiedzeni, którzy nie potrafią odnaleźć stabilizacji w społeczeństwie po utracie 
współmałżonka13. Według tej badaczki wśród osób w wieku 75 – 84 lat od 18 – 20 
% osób cierpi na osłabienie czynności poznawczych. U osób powyżej 85 roku życia 
ten odsetek jest jeszcze wyższy i wynosi do 30 %14. Wczesnymi symptomami myśli 
samobójczych wśród osób powyżej 75 roku życia są skargi na bezsenność, zmęcze-
nie, osłabienie, brak koncentracji, apatia oraz nagłe izolowanie się od otoczenia15..
W Stanach Zjednoczonych problem samobójstw osób starszych jest szczególnie 
ważny. W roku 2000 udział w samobójstwach osób w wieku powyżej 65 lat wyniósł 
18%. Najbardziej dramatyczna pod tym względem jest sytuacja wśród sędziwych 
białych mężczyzn (powyżej 85 roku życia). Stopa samobójstw wynosi wśród nich 
59 na 100 000, podczas gdy w całej populacji 10,6 na 100 00016..

9 B. Hołyst, Suicydologia, op. cit., s. 586.
10 A. A. Zych, Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej, Warszawa 1995, 

s. 145-147; A. Tokaj, Starość jako kontynuacja przebytej drogi życiowej, w: Profile starości, 
Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2000, s. 108; A. Kotlarska-Michalska, Starość w aspekcie 
socjologicznym, w: Profile starości, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2000, s. 89-90.

�� M. Binczycka-Anholcer, Samobójstwa osób w wieku podeszłym – aspekty społeczne i medycz-
ne, w: Samobójstwo, red. B. Hołyst, M. Staniaszek, M. Binczycka-Anholcer, Warszawa 2002, 
s. 254.

�� B. Hołyst, Suicydologia, op. cit., s. 582.
13 M. Binczycka-Anholcer, Zachowania samobójcze osób w starszym wieku, w: Suicydologia, 

2005, tom I, s. 78.
14 Ibidem, s. 84.
15 Ibidem.
16 In Harm’s Way: Suicide in America http://www.nimh.nih.gov/publicat/harmway.cfm
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Socjologiczne spojrzenie na starość obejmuje problematykę człowieka wy-
cofującego się stopniowo z przydzielonych mu przez społeczeństwo obszarów 
aktywności17. Jak z kolei zauważa K.Wiśniewska-Roszkowska, kultura danego 
społeczeństwa określa wartości i atrybuty poszczególnych etapów ludzkiego ży-
cia. Starość rozumiana jako proces wycofywania się z ról społecznych, zarówno 
dla osób starszych jak i dla młodszych generacji oznacza pewnego rodzaju straty 
(obowiązek opieki, pomocy i wsparcia)18..

Wielu ludzi starszych nie akceptując siebie, odczuwając dotkliwie swoje uza-
leżnienie od młodego pokolenia, podejmuje zachowania samobójcze. 

Ta zależność prawdopodobnie w jakimś zakresie ujawniała się także wśród osób 
starszych w wojennym Wrocławiu. Wojna wygenerowała jednak z pewnością także 
inne specyficzne czynniki wywołujące samobójstwa osób starszych. To mogło być 
poczucie osamotnienia, tęsknoty za rodziną, która zaginęła lub której członkowie 
zostali zamordowani w rozmaitych okolicznościach, polegli na polu walki etc. To 
mógł być lęk przed tułaczką, biedą, torturami i poniżeniem19. To mogły być także 
problemy zdrowotne, dojmujący ból fizyczny nie do uśmierzenia etc.

Biorąc to wszystko jako punkt wyjścia do szczegółowych badań zjawiska 
samobójstw wśród osób starszych we Wrocławiu (Breslau) w okresie trwania 
II wojny światowej postanowiono przestudiować odpowiednie materiały archi-
walne.

Metodologia badań własnych

Badania przeprowadzono w Archiwum Niemieckim Urzędu Stanu Cywilnego 
we Wrocławiu. Materiały były w dobrym stanie. Odnotowano braki danych za 
okres oblężenia miasta (od 22 I. do 9 maja 1945 roku). Zachowały się karty zgo-
nów miejscowych z jednej tylko dzielnicy (Śródmieście). Nie można mieć uwag 
krytycznych co do autentyczności tych źródeł zastanych. Także wiarygodność 
owych źródeł nie budzi wątpliwości. 

Podczas prowadzenia wielotygodniowych analiz zgromadzonych materiałów 
archiwalnych wykonano ogromną pracę translatorską. Podczas dokonywania 
analiz niekiedy natrafiono na trudności związane ze słabą czytelnością niektó-
rych zapisków, dokonywanych odręcznie. Pomimo tych problemów wszystkie 
dostępne materiały zostały przestudiowane a wyniki owych analiz przedstawione 
są w kolejnej części artykułu.

17 A. Kotlarska – Michalska, Starość..., op. cit., s. 88.
18 K. Wiśniewska-Roszkowska, Starość jako zadanie, Wydawnictwo Instytut Wydawniczy PAX, 

Warszawa 1989, s. 7.
19 Wśród niemieckich seniorów we Wrocławiu ujawniało się to prawdopodobnie szczególnie 

w ostatniej fazie wojny, podczas oblężenia miasta przez oddziały Armii Czerwonej.

Adam Czabański
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Wyniki analiz samobójstw seniorów dokonanych we Wrocławiu 
podczas II wojny światowej

Wrocław w okresie II wojny światowej zmieniał swoją liczebność. U zarania 
wojny populacja miasta przekraczała znacznie 600 tyś. mieszkańców. Natomiast pod 
koniec roku 1944 i na początku 1945 w mieście mogło przebywać wraz z ucieki-
nierami nawet 900 tyś. ludzi. Z kolei podczas oblężenia miasto zostało wyludnione. 
Szacuje się, że w mieście pozostało 200 – 250 tyś. mieszkańców20. Zostali tam przede 
wszystkim ludzie starsi i schorowani, pozostali zostali wygnani z miasta i uciekali 
przed Armią Czerwoną w kierunku na Kotlinę Kłodzką i dalej. 

 Przeprowadzone analizy kart zgonów miejscowych pokazują skalę zjawi-
ska samobójstw wśród osób starszych, którzy ukończyli 75 rok życia. Postanowiono 
wiec zbadać zjawisko samobójstw wśród osób najstarszych. 

Tabela nr 1: Samobójstwa osób, które ukończyły 75 lat, we Wrocławiu w poszcze-
gólnych latach II wojny światowej

Rok Mężczyźni Kobiety Ogółem
1.IX. – 31.XII.1939 � � �

1940 3 3 6
1941 6 � 7
1942 5 6 ��
1943 4 � 5
1944 3 3 6

1.I. – 9.V.1945 9 9 18
ogółem 31 24 55

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z Archiwum Niemieckiego USC we Wrocławiu

Na podstawie dostępnych źródeł można zauważyć, że wśród ludności niemieckiej 
skala zjawiska była ustabilizowana przez niemal cały okres trwania wojny. Wzrost, 
który obserwować można w roku 1942 spowodowany był samobójstwami ludności 
żydowskiej. Wśród starszej ludności niemieckiej Wrocławia wyraźny wzrost auto-
destrukcji pojawił się w okresie oblężenia miasta przez oddziały Armii Czerwonej. 
W jednej tylko dzielnicy miasta, w okresie ponad trzech miesięcy zanotowano 
osiemnaście samobójstw w tej grupie wiekowej, co stanowiło co trzeci przypadek 
samobójstwa osób w wieku 75 lat i starszych, w okresie trwania wojny. 

20 T. Kulak, Historia Wrocławia. Od twierdzy fryderycjańskiej do twierdzy hitlerowskiej, tom II, 
Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001, s. 336.
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Tabela nr 2: Wiek samobójców – seniorów we Wrocławiu podczas II wojny 
światowej

Wiek seniorów Mężczyźni Kobiety ogółem
75-79 lat 18 14 32
80-84 lat 10 9 19
85-89 lat � � 3

90 lat � – �
ogółem 31 24 55

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z Archiwum Niemieckiego USC we Wrocławiu

Wśród najstarszych samobójców we Wrocławiu w okresie II wojny światowej 
23 osoby przekroczyły 80 rok życia. Najstarszy samobójca miał 90 lat��. Warto 
zwrócić uwagę na znaczny udział kobiet w ogólnej liczbie samobójstw w tej 
grupie wiekowej. Wśród ludności żydowskiej starsze kobiety częściej popełniały 
samobójstwo od swoich rówieśników.

Ci starsi ludzie z racji swojego wieku nie byli już czynni zawodowo. Mężczyź-
ni byli emerytami. Z dokumentów dowiadujemy się kim niektórzy z nich byli w 
okresie przed przejściem na emeryturę:
•	 emerytowany szewc
•	 emerytowany murarz
•	 emerytowany stróż
•	 emerytowany adwokat (doktor prawa)��

•	 emerytowany dyrektor
•	 emerytowany piekarz
•	 emerytowany doktor medycyny
•	 emerytowany maszynista kolejowy
•	 emerytowany urzędnik kolejowy
•	 emerytowany leśniczy

Kobiety zazwyczaj były bez zawodu, zajmowały się prowadzeniem gospodarstwa 
domowego. Spośród 24 kobiet dwie w przeszłości wykonywały swoje zawody: 
•	 emerytowana pielęgniarka
•	 emerytowana nauczycielka

Wśród samobójców, którzy ukończyli 75 rok życia przeważała ludność 
niemiecka. W roku 1941 odnotowano 3 samobójstwa osób pochodzenia żydow-

�� Emeryt, wyznania ewangelickiego, powiesił się 26.IV.1942 roku. Był wdowcem, vide: USC 
1942, Breslau II, nr akt – 724.

�� Owym adwokatem był 82-letni kawaler, który zażył tabletki nasenne. Dokonał tego 25 listopada 
1941 roku. Należał do gminy żydowskiej, vide: USC 1941, Breslau I, nr akt – 2388.
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skiego (jedna kobieta i dwóch mężczyzn). W kolejnym roku odnotowano cztery 
samobójstwa starszych kobiet pochodzenia żydowskiego. Ostatnie samobójstwo 
popełnione przez seniora pochodzenia żydowskiego zdarzyło się 26.XII.1943 
roku23. Ogółem wśród 55 przypadków samobójstw osób 75 – letnich i starszych, 
8 dotyczyło ludności żydowskiej (co siódme samobójstwo w tej grupie wiekowej). 
Samobójstwo popełniła także 77 – letnia Polka24.

Tabela nr 3: Stan cywilny seniorów, którzy popełnili samobójstwo we Wrocławiu 
podczas II wojny światowej

Stan cywilny Mężczyźni Kobiety ogółem
Kawaler/panna � 6 7

Żonaty/zamężna 10 3 13
Wdowiec/wdowa 19 15 34

Ogółem 30 24 54

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z Archiwum Niemieckiego USC we Wrocławiu

Brakuje danych odnośnie stanu cywilnego jednego 86- letniego samobójcy. 
Dane zawarte w powyższe tabeli pokazują, że najliczniejszą grupę wśród tych 
seniorów stanowiły osoby owdowiałe. Wśród samobójców było aż sześć panien i 
jeden kawaler. Wśród osób pozostających w związkach małżeńskich przeważali 
mężczyźni (10:3). 

Wszystkie osoby, o których zachowały się informacje na temat ich wyznania, 
deklarowały przywiązanie do konkretnej religii z wyjątkiem jednej kobiety, która 
uważała siebie za agnostyka.

23 Samobójstwo poprzez otrucie środkami nasennymi popełnił 78 – letni doktor medycyny, wdo-
wiec. Najpierw był wyznania mojżeszowego, ale później przyjął wyznanie ewangelickie. Vide: 
USC 1943, Breslau IV, nr akt – 271.

24 Stało się to już podczas oblężenia miasta 29 stycznia 1945 roku. Kobieta ta była wdową i otruła 
się gazem świetlnym, vide: USC 1945, Breslau I, nr akt – 368.

Samobójstwa seniorów we Wrocławiu podczas II wojny światowej



150

Tabela nr 4: Wyznanie seniorów25, którzy popełnili samobójstwo we Wrocławiu 
podczas II wojny światowej

Wyznanie Mężczyźni Kobiety Ogółem
Rzymskokatolickie 5 � 6

Ewangelickie 14 6 20
Mojżeszowe 3 5 8

Agnostyk – � �
Ogółem �� 13 35

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z Archiwum Niemieckiego USC we Wrocławiu

Okazuje się zatem, że najczęściej samobójstwa podejmowane były przez lud-
ność protestancką. Trzykrotnie rzadziej autodestrukcji dokonywali katolicy. Zwa-
żywszy na wielkość populacji największe nasilenie samobójstw wśród seniorów 
obserwowalne było wśród seniorów pochodzenia żydowskiego26..

Tabela nr 5: Metoda autodestrukcji stosowana przez seniorów we Wrocławiu 
podczas II wojny światowej

Metoda autodestrukcji Mężczyźni Kobiety Ogółem

Otrucie się gazem 
świetlnym 6 �� 18

Powieszenie się �� 6 18
Utopienie się � 3 5

Zastrzelenie się 5 – 5
Otrucie się środkami 

nasennymi � � 4

Zażycie Veronalu � � 3
Rzucenie się pod pociąg � – �

Podcięcie żył oraz 
otrucie się środkami 

nasennymi
� – �

Ogółem 31 24 55

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z Archiwum Niemieckiego USC we Wrocławiu

25 Brakuje danych odnośnie wyznania samobójców seniorów z okresu oblężenia miasta (okres 
23.I.-9.V.1945 r.).

26 Wszak cała gmina żydowska we Wrocławiu liczyła od 6 do 12 tysięcy ludności. Natomiast 
wszystkich ewangelików i katolików było we Wrocławiu po kilkaset tysięcy.
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Badania wykazały, że kobiety wybierały mniej urazowe metody popełnienia 
samobójstwa. Ponadto jedna z najczęstszych metod – otrucie się gazem świetlnym, 
stosowane było przez seniorów najczęściej podczas trwania oblężenia miasta. 
Spośród 18 osób otrutych gazem świetlnym dziesięć uczyniło to właśnie podczas 
oblężenia miasta, w styczniu i lutym 1945 roku. Podczas II wojny światowej we 
Wrocławiu tylko jedna osoba w tak podeszłym wieku zastosowała metodę wiązaną 
do swojej autodestrukcji. Zrobił to 76 – letni mężczyzna, ewangelik, wdowiec. Do 
zdarzenia doszło 17.VIII.1944 r27.

W całym omawianym okresie zanotowano tylko jeden pakt samobójczy osób, 
które ukończyły 75 lat28. W pakcie uczestniczyli małżonkowie. On miał 86 lat 
a ona 81. Otruli się gazem świetlnym 27 stycznia 1945 roku.

Niewiele wiadomo na temat przyczyn owych samobójstw. W pojedynczych 
przypadkach pisano o tym, co spowodowało autodestrukcje starszych ludzi. 
Zazwyczaj zwracano w dopiskach uwagę na to, że przyczyną była depresja, albo 
nieuleczalna choroba. Tak było w przypadku 80 – letniego wdowca, który utopił 
się z powodu nieuleczalnej choroby 16.X.1941 roku29. Z tego powodu zastrzelił 
się 79-letni emerytowany dyrektor, ewangelik. Uczynił to 25.IV.1942 roku30. Je-
den z mężczyzn 77-letni wdowiec powiesił się 11.IX.1942 roku podczas żałoby 
po śmierci swojej żony31. Poza tym w komentarzu do samobójstwa 76-letniego 
emerytowanego piekarza napisano, że był chory na nerwy32. Ogółem jakiekol-
wiek wzmianki o przyczynach samobójstw tych ludzi zdarzyły się w dziewięciu 
przypadkach.

Zakończenie

W czasie II wojny światowej we Wrocławiu w Archiwum Niemieckim USC we 
Wrocławiu odnotowano ogółem 913 przypadków samobójstw. W tej liczbie zna-
lazło się owych 55 samobójstw osób, które ukończyły przynajmniej 75 rok życia. 
To pokazuje jaka musiała być skala osamotnienia osób starszych w czasach wojny. 
Podczas wojny sytuacja cywilów nie jest godna pozazdroszczenia. Inaczej jest jed-
nak w przypadku cywilów w pełni sił, a inaczej w przypadku osób borykających 
się z licznymi schorzeniami somatycznymi, doświadczającymi ponadto samotności 
i zapomnienia. W obliczu nieprzewidywalnych gwałtownych przemian społecznych 
ludzie ci woleli wybrać śmierć, niż trwać w cierpieniu i niepewności.

27 USC 1944, Breslau IV, nr akt – 1016.
28 USC 1945, Breslau I, nr akt – 620; USC 1945, Breslau I, nr akt – 621.
29 USC 1941, Breslau V, nr akt - 1561.
30 USC 1942, Breslau V, nr akt – 602.
31 USC 1942, Breslau V, nr akt – 1341.
32 USC 1944, Breslau II, nr akt – 1179.
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Abstract

The senior’s suicides in Wrocław during the World War II. The article begins 
with the characteristic of old men’s suicides. The analize of the dokuments in 
Wrocław allowed to rekonstruct the scale of the occurence and the desperates’s 
detailed social – demographic features. Among the 913 suicides in Wrocław during 
the World War II 55 was related to people who were at least 75 years old. In the 
presence of the occuring changes these people choose the death instead of living 
in a state of uncertainty and constant fear.



153

Janusz Mariański
(Lublin)

Józef Baniak, Między buntem i sprzeciwem a potrzebą akceptacji 
i zrozumienia. Kryzys tożsamości osobowej a świadomość religijna 

i moralna młodzieży gimnazjalnej. Studium socjologiczne. 
Wydawnictwo Homini SC., Kraków 2008, ss. 464.

Po prawie dwóch dekadach transformacji społeczno-politycznej i kulturowej 
religijność i moralność w społeczeństwie polskim pozostaje na względnie stabilnym 
poziomie, dotyczy to – z pewnymi zastrzeżeniami – i środowisk młodzieżowych. 
Zmiany w strukturach społecznych są znacznie szybsze niż w sferze aksjologicznej. 
Tak naprawdę niewiele się zmieniło, nie nastąpiła wyraźna destabilizacja religijności 
kościelnej. Jeżeli mówimy o nowych zróżnicowaniach religijności w społeczeństwie 
polskim, to są one nie tyle czymś radykalnie nowym i nieznanym dotąd, ile raczej 
nasileniem się pewnych procesów, które mają swój rodowód wcześniejszy, zarówno 
w procesach modernizacji społecznej, jak i w kontekście globalizującego się świata. 
W przyszłości bardziej prawdopodobne jest nasilanie się procesów „odkościelnie-
nia” (osłabienie więzi z Kościołem), niż sekularyzacja rozumiana jako rozstanie się 
z Transcendencją. Wszystkie te zjawiska trzeba badać nie tyle jako pewne „stany 
rzeczy”, lecz jako szybko zmieniające się procesy. Jesteśmy w pośrodku wielkich 
procesów przemian religijno-kościelnych, stąd niełatwo sformułować ostateczną 
opinię na temat przyszłych kształtów polskiego katolicyzmu.

Wyniki badań socjologicznych Józefa Baniaka wśród młodzieży gimnazjalnej 
wydają się sugerować myśl o zarysowującej się zmianie w globalnych postawach 
młodego pokolenia Polaków wobec religii, czyli na płaszczyźnie tzw. religijności 
ogólnonarodowej (religijność ogólna), jak i przede wszystkim na płaszczyźnie 
życia codziennego (świadomość religijna i moralna). Socjologowie obserwują 
często procesy transformacji religijnej i kościelnej także pod kątem pojawiania 
się religijności luźno związanej z Kościołem lub nawet kształtującej się poza jego 
widzialnymi strukturami. Należy jej szukać nie tylko w uskrajnionych kształtach 
religijności selektywnej, ale i w tych formach religijności, które tworzą się pod 
wpływem liberalnych i postmodernistycznych nurtów przenikających do nas 
z Zachodu oraz nowych ruchów religijnych. Przemiany w religijności młodzieży 
polskiej nie są procesem ani jednokierunkowym, ani jednolitym. Nie muszą one 
przypominać do złudzenia schematy rozwojowe zachodnioeuropejskiej dechry-
stianizacji. Są możliwe alternatywne scenariusze przemian religijności.

Opracowanie pt. „Między buntem i sprzeciwem a potrzebą akceptacji i zrozu-
mienia. Kryzys tożsamości osobowej a świadomość religijna i moralna młodzieży 
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gimnazjalnej. Studium socjologiczne” bardzo dobrze wpisuje się w dyskusję na 
temat orientacji społecznych, religijnych i moralnych społeczeństwa polskiego 
okresu transformacji systemowej. Wiele pytań badawczych, hipotez podstawowych 
i pomocniczych wyznaczyło obszerny krąg tematów, jakimi zajmuje się Autor re-
cenzowanej monografii problemowej. Podejmuje on zagadnienia najwyższej rangi, 
a mianowicie, świadomości religijnej i kościelnej oraz wzorów zachowań religij-
no-moralnych młodego pokolenia Polaków (postawy i wartości), w warunkach 
zmieniającej się rzeczywistości ustrojowej a także w kontekście głębokich przemian 
cywilizacyjnych i kulturowych we współczesnym świecie. Wnikliwa i prowadzona 
zgodnie z wymogami nowoczesnego warsztatu empirycznej socjologii analiza 
jest poprzedzona krótką refleksją teoretyczną na temat koncepcji współczesnej 
religijności i moralności oraz metodologiczną dotyczącą podstawowych założeń 
badawczych oraz charakterystyką badanych zbiorowości. 

Zasadniczym problemem, na którym koncentruje się uwaga badacza, to ana-
liza świadomości religijnej i moralnej gimnazjalistów, ulokowana w kontekście 
obecnych transformacji systemowych (społecznych, politycznych, gospodarczych 
i kulturowych) oraz tożsamości osobowej i społecznej samych gimnazjalistów. 
Materiały empiryczne zostały zebrane w latach 2001-2004 w Kaliszu i w powie-
cie kaliskim (gimnazja wiejskie i miejskie). Recenzowane studium socjologiczne 
składa się z ośmiu rozdziałów: I – Kryzys tożsamości osobowej a potrzeba akcep-
tacji i uznania w środowisku młodzieży gimnazjalnej; II – Sens i wartość życia 
w okresie kryzysu tożsamości młodzieży gimnazjalnej; III – Globalne wyznania 
wiary i religijności młodzieży gimnazjalnej; IV – Wiedza religijna młodzieży gim-
nazjalnej; V – Wierzenia religijne młodzieży gimnazjalnej; VI – Praktyki religijne 
spełniane przez młodzież gimnazjalną; VII – Kościół, parafia i księża w świado-
mości młodzieży gimnazjalnej; VIII – Postawy moralne młodzieży gimnazjalnej. 
W każdym rozdziale Autor koncentruje się na licznych kwestiach szczegółowych, 
które w różnym stopniu wiążą się z elementami świadomości religijnej i moralnej 
gimnazjalistów, szczególnie w kontekście kryzysu ich tożsamości osobowej.

Józef Baniak podjął bardzo interesujący, ale trudny z teoretycznego i meto-
dologicznego punktu widzenia temat dotyczący wartości religijnych i moralnych 
w świadomości młodzieży gimnazjalnej. Przeprowadzone badania socjologiczne 
na próbie badawczej liczącej prawie 1000 osób ukazały świadomość religijną 
i zachowania religijno-moralne, ich dynamikę oraz zróżnicowania ze względu 
na wybrane cechy demograficzne i społeczne. Autor przyjmuje socjologiczny, 
neutralny aksjologicznie punkt widzenia w odniesieniu do religijności oraz 
przedstawia nie tylko „stan rzeczy” ale i uwarunkowania, a implicite – nowe 
kierunki przemian w religijności, moralności i więzi z Kościołem. Ze względu na 
brak badań nad świadomością religijną i moralną gimnazjalistów, Autor odnosi 
poznawczo wyniki swoich badań do religijności i moralności młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych. 

Janusz Mariański
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Pytania problemowe są podłożem dla hipotez obejmujących sferę świado-
mości religijnej i moralnej badanych gimnazjalistów, które Autor sformułował 
bardzo precyzyjnie na etapie konceptualizacji badań. Hipotezy podstawowe są 
następujące: a) Liczni współcześni gimnazjaliści przeżywają kryzys tożsamości 
osobowej i mają świadomość swoich odczuć z nim związanych. W najbliższym 
środowisku – rodzinie, szkole, parafii, rówieśników – poszukują wsparcia, 
zrozumienia i akceptacji. Im bardziej środowisko społeczne jest im przyjazne 
i przychylnie do nich nastawione, tym krócej trwają ich rozterki tożsamościowe 
i mają one łagodniejszy przebieg. Brak wsparcia i zrozumienia może wydłużyć 
okres młodzieńczego kryzysu; b) Problem sensu i celu życia jest widoczny przede 
wszystkim wśród ludzi młodych, którzy znajdują się w okresie dojrzewania własnej 
osobowości i budowania swojej tożsamości. W takiej sytuacji są właśnie gimna-
zjaliści, którzy wyzbywają się naiwnego obrazu świata, jaki przyjęli w okresie 
dziecięcym, a zarazem usilnie poszukują sensu dla własnego życia, samodzielnie 
chcą rozwiązywać własne problemy i kłopoty życiowe, bez pomocy autorytetów 
zewnętrznych; c) Zdecydowana większość gimnazjalistów deklaruje wiarę w Boga, 
zaś stopień akceptacji dogmatów wiary katolickiej jest zróżnicowany, wyższy 
w odniesieniu do głównych prawd wiary i słabnący w odniesieniu do dogmatów 
eschatologicznych i maryjnych; d) Poziom spełniania praktyk religijnych przez 
gimnazjalistów odbiega dość znacząco od oczekiwań Kościoła; e) Gimnazjaliści 
dość liberalnie ustosunkowują się do norm etycznych z zakresu moralności życia 
małżeńskiego i rodzinnego, a zwłaszcza do moralności seksualnej. 

W całej zbiorowości gimnazjalistów 91,1% badanych deklarowało przynależ-
ność do Kościoła rzymskokatolickiego; 17,9% określiło siebie jako głęboko wierzą-
cych, 60,5% jako wierzących, 8,9% jako wątpiących, 5,9% jako obojętnych, 3,9% 
jako niewierzących i 2,9% – to nieudzielający odpowiedzi; 46,9% – praktykujący 
systematycznie, 13,8% – praktykujący niesystematycznie, 12,0% – praktykujący 
rzadko, 13,1% – praktykujący okazjonalnie, 14,2% – w ogóle niepraktykujący; 
52,3% ankietowanych uczęszcza w każdą niedzielę do kościoła na mszę św.; 
54,5% wyznawało bez zastrzeżeń wiarę w Boga Osobowego, 69,7% – w Trójcę 
św., 62,7% – w Boga jako stwórcę wszechświata, 52,7% – w Boga jako stwórcę 
ludzi, 59,3% – w bóstwo Chrystusa, 63,6% – w mękę i śmierć Chrystusa na krzyżu, 
58,3% – w rzeczywistą obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, 66,9% 
– w rzeczywistość grzechu pierworodnego, 47,9% – w sąd ostateczny, 55,9% 
– w nieśmiertelność duszy, 49,7% – w istnienie piekła, 37,5% – w nieomylność 
papieża (inni wyrażali zwątpienie, niezdecydowanie, niewiarę lub nie udzielili 
odpowiedzi); 22,1% ankietowanych uznawało aborcję za dozwoloną, 53,6% – za 
niedozwoloną, 11,9% – to zależy, 8,8% – brak oceny, 3,6% – brak odpowiedzi; 
56,1% akceptowało całkowicie stosowanie środków antykoncepcyjnych, 26,2% 
– częściowo, 8,3% – odrzucało, 6,3% – niezdecydowani i 3,1% – nieudzielający 
odpowiedzi. 

Józef Baniak, Między buntem i sprzeciwem a potrzebą akceptacji i zrozumienia... 
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Religijność i moralność młodzieży gimnazjalnej – w wymiarze postaw i za-
chowań – jest w fazie ciągłych zmian i podlega ewolucji w dwóch kierunkach: 
pozytywnym (jednostka próbuje postrzegać religię jako czynnik znaczący w jej 
życiu osobistym) i negatywnym (jednostka nastawia się obojętnie lub krytycznie 
do religii i jej wartości). Obraz religijności i moralności gimnazjalistów z Ka-
lisza i okolic jest zapewne realistyczny, ale z punktu widzenia Kościoła bardzo 
niepokojący. Badania socjologiczne Józefa Baniaka wykazały, że ,,znaczny 
odsetek gimnazjalistów przechodzi kryzys własnej tożsamości, ściśle związany 
z wiekiem, który wywołuje istotne zmiany w różnych sferach ich życia osobistego 
(indywidualnego) i społecznego. Kryzys ten także oddziałuje na świadomość 
religijną i moralną młodej jednostki, częściej negatywnie niż pozytywnie, utrud-
niając jej odnalezienie własnego miejsca we wspólnocie religijnej, w parafii lub 
w innych strukturach kościelnych, w tym w organizacjach i stowarzyszeniach 
młodzieżowych, które prowadzą księża lub katecheci świeccy. Świadomość 
kościelna lub parafialna dużego odsetka badanych gimnazjalistów lokuje się na 
bardzo niskim lub niskim poziomie, zarówno w wymiarze poznawczym (wiedzy), 
ideowym (postaw), ideologicznym (przekonań), moralnym (zachowań i działań 
praktycznych) i instytucjonalnym (kontaktów i więzi z duchowieństwem). Ba-
dania wykazały, że im głębszy i długotrwały jest kryzys tożsamości jednostki, 
tym słabsza jest jej świadomość religijna, kościelna, parafialna i moralna” 
(s. 428-429). 

Zdiagnozowane postawy i zachowania religijne oraz moralne młodzieży 
gimnazjalnej mają już dzisiaj do pewnego stopnia wartość historyczną. Udało się 
jednak uchwycić profil tych postaw i wartości w świadomości pokolenia, które-
go okres dojrzewania przypadał na lata polskiej transformacji. Nowe pokolenia 
będą dojrzewać już w innych nieco warunkach, związanych z szybkością zmian 
historyczno – cywilizacyjnych. Tak więc pokolenia XXI wieku będą zapewne 
różnić się swoimi wartościami życiowymi, w tym i religijno – moralnymi, od 
młodzieży z przełomu wieków. Tym niemniej warto było poznać i opisać swoistość 
pokolenia transformacji. Recenzowane opracowanie jest bardzo dobre zarówno 
w warstwie diagnostyczno-wyjaśniającej, jak i interpretacyjnej. Ma ono charak-
ter teoretyczno-empiryczny i jest pierwszym tego typu opracowaniem w Polsce. 
Wcześniejsze książki i artykuły prof. Józefa Baniaka, jak i obecna książka łączą 
w sobie zarówno aspekty teoretyczne, wnoszące do literatury przedmiotu nowe, 
oryginalne rozwiązania i przemyślenia, jak i aspekty empiryczne, zbudowane na 
precyzyjnie przeprowadzanych i rzetelnie udokumentowanych badaniach socjo-
logicznych. Zagadnienia przez niego podejmowane dotykają zazwyczaj obsza-
rów trudnych, drażliwych, kontrowersyjnych i wzbudzających emocje. W moim 
przekonaniu Józef Baniak, nie rezygnując z własnych poglądów, potrafi „bronić” 
faktów i z pełnym naukowym obiektywizmem ukazywać kierunki przemian tak 
w dziedzinie moralności, jak i religijności .

Janusz Mariański
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Studium socjologiczne o gimnazjalistach kaliskich stanowi cenny wkład w uak-
tualnienie naszej wiedzy na temat religijności młodzieży polskiej, a w odniesieniu 
do młodzieży gimnazjalnej po prostu ją dostarcza (brak jest badań socjologicznych 
nad religijnością i moralnością gimnazjalistów). Z całą pewnością będzie stanowić 
punkt odniesienia dla dokonywanych w przyszłości porównań, których tematem 
będą poruszane w tej książce kwestie religijne i moralne. Książka potwierdza 
czołową pozycję prof. Józefa Baniaka wśród socjologów religii w Polsce, a jego 
najnowsza książka należy do znakomitych pozycji z zakresu socjologii religii. 
Jej ukazanie się drukiem jest ze wszech miar potrzebne, a nawet niezbędne. Na 
tle ciągle jeszcze niedostatecznego dorobku polskich badań socjologicznych nad 
problematyką transformacji mentalnej po 1989 roku recenzowane opracowanie 
ukazuje bardzo dobrze stan i dynamikę religijności oraz moralności młodzieży 
gimnazjalnej. Wskazuje na społeczno-kulturowe uwarunkowania przemian aksjo-
logicznych, będące zarówno endogennym skutkiem instytucjonalnej transformacji, 
jak i wynikiem oddziaływań o zasięgu globalnym (np. przystąpienie Polski do 
Unii Europejskiej), a także oddziaływań Kościoła rzymskokatolickiego i innych 
wspólnot religijnych. W empirycznej socjologii religii w Polsce publikacja pracy 
prof. Józefa Baniaka będzie wydarzeniem znaczącym i wyznaczającym dalsze 
badania empiryczne nad świadomością religijną i moralną młodych Polaków. 

Józef Baniak, Między buntem i sprzeciwem a potrzebą akceptacji i zrozumienia... 
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Mariusz Konieczny
(Lublin)

Ks. Janusz Mariański, Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży 
polskiej w warunkach zmian społecznych, Wydawnictwo KUL, Lublin 

2008, ss. 530.

W latach siedemdziesiątych XX wieku, większość socjologów zwłaszcza 
z kręgu Europy Zachodniej, skłaniała się do stwierdzenia, że wraz z postępującą 
globalizacją wszelkich sfer społecznego życia, nieuchronnym wkraczającym w nie 
procesem jest sekularyzacja. Ideologowie tego procesu, dostrzegali w nim koniecz-
ny postęp ludzkości wchodzącej na drogę prawdziwej wolności. Punktem dojścia 
tych procesów miała być całkowicie zsekularyzowana cywilizacja, indyferentna 
i neutralna wobec wszelkich treści religijnych w życiu społecznym. Teorie sekula-
ryzacyjne prognozowały coraz większy rozdział między religią a społeczeństwem, 
w kierunku zlikwidowania wpływu religii na życie publiczne, ograniczając je 
jedynie do życia prywatnego, indywidualnej osoby. Punktem znaczącym w roz-
wijaniu koncepcji religijności stała się teoria Invisible Religion stworzona przez 
Thomasa Luckmanna ograniczająca religijność człowieka, chociaż pod pewny-
mi zastrzeżeniami do sfery prywatnej. Twierdzenia wypowiadane 30 lat temu, 
w kontekście współczesnych danych empirycznych, nie są już tak jednoznaczne. 
Niektórzy socjologowie dostrzegając pewne procesy desekularyzacyjne, mówią 
wręcz o deprywatyzacji religii, uznając ją za element publiczny. Problemy związane 
z sekularyzacją i procesami desekularyzacynymi nie są obce także społeczeństwu 
polskiemu. Zachodzące w nim zmiany społeczno-polityczno-kulturowe, a także 
ekonomiczna sytuacja globalizującego się świata nie pozostają bez wpływu na życie 
religijne i moralne młodego pokolenia Polaków. Zmiany dokonujące się w sferze 
religijno-moralnej są fragmentem szerszych transformacji społecznych.

W Polsce od dawna prowadzone były badania socjologiczne, których przed-
miotem był stosunek ludzi do wiary i religii. Socjologowie koncentrują się głównie 
na problemach: zależności między religijnością a strukturą społeczną oraz prze-
mianach religijnych współczesnego świata. Doniosłe znaczenie w psychologii 
i pedagogice mają badania dotyczące wpływu religii na osobowość jednostki i jej 
zachowanie w procesach społecznych, szczególnie młodzieży, która wchodząc 
w dojrzałość, w okresie radykalnych zmian społecznych, jest grupą, która w sposób 
najbardziej wyraźny potrafi je zamanifestować.

Recenzowana publikacja wpisuje się w swoisty ciąg interpretacji i analizy postaw 
religijnych polskiej młodzieży prowadzony przez autora od lat siedemdziesiątych 
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XX.wieku.(Kondycja religijna i moralna młodych Polaków, Kraków 1991; Młodzież 
między tradycją i ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości maturzy-
stów, Lublin 1995; Między sekularyzacją a ewangelizacją. Wartości prorodzinne 
w świadomości młodzieży szkół średnich, Lublin 2003). Zaanalizowane wówczas 
procesy przemian religijności młodzieży, ogólnie można było określić jako prze-
chodzenie od pełnej identyfikacji z Kościołem przez religijność selektywną, dyfu-
zyjną do zupełnego zaniku praktyk religijnych, czasami do niewiary. Przemiany te 
posiadały charakter dwutorowy. Na jednym biegunie można zauważyć zachodzące 
procesy sekularyzacyjne, na drugim zaś odradzanie się religijności indywidualnej 
opartej na tradycji ewangelicznej oraz formach religijności pozadoktrynalnych. 
Dostrzegalna była także zmiana charakteru religijności, mianowicie odchodzenie od 
religijności integralnej i kościelnej, do religijności selektywnej, motywów postaw 
religijnych oraz stosunku do etyki i moralności katolickiej. Wyniki analiz empi-
rycznych wskazywały dominację postaw niepełnych, niespójnych, wyznaczonych 
przez zaniedbanie praktyk religijnych, swobodną interpretację doktryny moralnej 
i brak aktywności poznawczych związanych z pogłębieniem wiedzy religijnej. In-
teresującym zagadnieniem wydaje się ponowna próba przeanalizowania podjętego 
wcześniej zagadnienia w kontekście przeżywanej transformacji obejmującej nie 
tylko sferę polityczno – gospodarczą, lecz religijno-moralną. 

Obserwując zmiany w sferze religijno-moralnej, Janusz Mariański ukazuje 
konkretne aspekty życia religijnego, wskazujące na postawę stabilności, jak 
i zmienność. Opisując kluczowe rysy współczesnej religijności młodzieży, zwraca 
uwagę na: powolną pluralizację sceny religijnej, wiedzę i wierzenia religijne, po-
wolny spadek praktyk religijnych, uznawane wartości i normy moralne, religijność 
pozakościelną oraz pozycję i rolę Kościoła i duchowieństwa w pluralistycznym 
społeczeństwie. 

Analizę zachowań polskiej młodzieży rozpoczyna od kwestii przynależności 
wyznaniowej, która – jak się wydaje – jest zewnętrznym kryterium dla określe-
nia konkretnej sytuacji religijno-kościelnej. Chociaż katolicyzm zajmuje wciąż 
dominującą pozycję wśród wyznań religijnych, autor dostrzega nową sytuację, 
wynikająca z 10% wskaźnika deklarowanych osób, które określają się jako bezwy-
znaniowych. Może to stanowić początek przemian religijnych nawet w najbardziej 
trwałym elemencie religijności, jakim jest przynależność religijna. Powoli dokonu-
jące się zmiany wyznaniowe w naszym społeczeństwie, wskazują, że jednostkowej 
i społecznej tożsamości religijnej nie można już ograniczyć do dominującej pozycji 
Kościoła katolickiego. Dostrzegany jest bowiem rozwój wspólnot wyznaniowych 
chrześcijańskich i pozachrześcijańskich. 

Kolejnym problemem zauważonym przez autora jest zjawisko dyferencji 
zachodzącej między deklarowaną przynależnością do określonego Kościoła, 
a deklarowana wiarą. Tylko 80% ankietowanej młodzieży określiło siebie w kate-
goriach głęboko wierzących. Osłabienie wiary oznacza słabnięcie więzi wewnątrz 

Mariusz Konieczny
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wspólnoty współwyznawców oraz osłabienie związku z instytucjonalnym Kościo-
łem. Przemiany społeczno-polityczne w naszym kraju nie doprowadziły jednak 
do wyraźnego spadku ogólnej religijności. W warunkach powolnie postępującej 
pluralizacji płaszczyzny religijnej w Polsce przynależność wyznaniowa i religijna 
w środowiskach młodzieżowych kształtuje się na względnie wysokim poziomie, 
jednakże z pewną tendencją do spadku. 

Autor omawiając te kwestie dostrzega, że w warunkach kształtowania się 
społeczeństwa pluralistycznego wiara nie może być jedynie sprawą urodzenia 
czy kulturowego dziedziczenia. Winna stać się wyrazem świadomej i osobistej 
decyzji. Wskazana wyżej alternatywa, pomimo pewnej niesłuszności (wiara zawsze 
potrzebuje społecznego i kulturowego wsparcia), wskazuje na kierunek ewolucji 
religijności odpowiadający ponowoczesnemu społeczeństwu. Religijność jako 
wartość osobowa i przeżywana w codziennym życiu, bardziej będzie poszukiwała 
motywów wiary w to, co należy do sfery indywidualnego doświadczenia religij-
nego, niż w to, co jest treścią oficjalnego nauczania instytucjonalnego Kościoła. 

Analiza badań socjologicznych skłania Janusza Mariańskiego do postawienia 
tezy o powoli zarysowującej się zmianie globalnych postaw młodego pokolenia 
względem religii. Zaobserwowane zachwianie się ciągłości wiary i ślady braku 
kontynuacji, wskazują na nurt indywidualistycznego wyboru wiary kosztem par-
tycypowania w dziedzictwie Kościoła i rodziny. Autor dostrzega w deklaracjach 
młodzieży także pozytywne zjawiska, które mogą wspierać motywacje religijną. 
Zalicza do nich głęboką wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza chorych, samot-
nych, niepełnosprawnych oraz potrzebę poczucia wspólnoty, a także autentyczne 
pragnienie bliskości Boga. Na bazie zarysowanego problemu przynależności re-
ligijnej, konsekwentnie rozwija problem, zewnętrznego przejawu budowanej we 
współczesności religijności, jakimi są praktyki religijne młodzieży. Jakkolwiek 
uzewnętrzniane praktyki nie zawsze świadczą o religijnej witalności, to jednak 
stanowią one ważny sposób społecznej ekspresji religijności, a ich spadek może 
świadczyć o kryzysie instytucjonalnym Kościoła, nie zawsze tożsamym z kryzy-
sem wiary. Przeprowadzone badania skłaniają do postawienia konkretnych tez 
odnoszących się do praktyk religijnych polskiej młodzieży. Przede wszystkim nie 
potwierdza się hipoteza, że wraz ze zmianami społeczno-kulturowymi, na bazie 
których kształtuje się społeczeństwo pluralistyczne, nastąpiła w naszym społeczeń-
stwie gwałtowna laicyzacja. Pomimo, że nakaz uczestniczenia w niedzielnej mszy 
w kręgach młodego pokolenia stracił charakter absolutnej obowiązywalności na 
rzecz fakultatywnych wyborów, 50% ankietowanych deklarowało uczestniczenie 
w niej w każdą lub prawie każdą niedzielę. Wśród motywów przejawiania praktyk 
religijnych, autor wskazuje na przewagę motywacji religijnej nad społeczno-oby-
czajową w rozumieniu mszy. Sam udział w kulcie religijnym staje się niekiedy 
wartością samą w sobie, niekoniecznie powiązaną z motywacją religijną. Dostrzega 
także w środowisku młodzieży znaczny, chociaż malejący potencjał modlitwy in-

Ks. Janusz Mariański, Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej...



162

dywidualnej, która nie zmienia się wraz z transformacją społeczną, lecz pozostaje 
na dość wysokim poziomie. 

Przeprowadzone badania socjologiczne skłaniają autora do postawienia tezy, 
że współczesne społeczeństwo polskie nie jest oderwane od tradycyjnych wzor-
ców i modeli życia rodzinnego. Prawdopodobnie, jednak na wskutek dalszych 
przemian społeczno-kulturowych będzie się zmieniał stosunek Polaków do rytów 
i zwyczajów religijno-ludowych. Praktyki i zwyczaje religijne wypływające bar-
dziej z kontekstu religijnego niż społeczno-kulturowego mają szansę przetrwania w 
przyszłości. Istotnym czynnikiem stabilizacji praktyk religijnych w środowiskach 
młodzieży jest znacząca sprawność instytucji Kościoła (katecheza oraz czynnik 
papieski).

Poszukując motywacji religijnej polskiej młodzieży, autor dokonał analizy 
kategorii wiedzy religijnej, która jego zdaniem może posiadać pozytywne od-
niesienie do rozwoju świadomości religijnej ludzi wierzących oraz na parametry 
życia religijnego, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że wiedza na temat wiary nie 
czyni z człowieka automatyczne osoby wierzącej i praktykującej. Dostrzegając 
postulat stawiany przez polskich socjologów o niewystarczającym poziomie 
wiedzy religijnej w naszym społeczeństwie, podejmuje próbę dwuaspektowej 
analizy odnoszącej się do zagadnienia poziomu wiedzy religijnej. Autor przed-
stawia źródła i drogi kształtowania wiedzy religijnej oraz analizuje znajomość 
prawd religijnych. Na podstawie danych empirycznych Janusz Mariański stawia 
tezę, że socjologia współczesna nie jest w stanie dostarczyć w pełni uzasadnionej 
odpowiedzi na pytanie o czynniki kształtujące wiedzę i przekonania religijne 
młodzieży. Świadomość religijna ludzi młodych jest wypadkową oddziaływania 
wielu czynników. W świetle opinii młodzieży można zaliczyć do nich: środowisko 
rodzinne, oddziaływanie księży i katechetów, grup społecznych, mass mediów, 
osób urzędowych oraz grup rówieśniczych. Po uwzględnieniu przedstawionych 
wyżej czynników motywacyjnych oraz badań empirycznych, wskazuje na znaczne 
luki w wiedzy młodzieży szkolnej na tematy religijne, co odzwierciedla sytuację 
w całym polskim katolicyzmie.

Wyraźnej erozji podlegają w świadomości młodzieży specyficznie chrześ-
cijańskie prawdy wiary. Zaznacza się przez to zasadnicza zmiana religijności 
polegająca na przejściu z religijności zinstytucjonalizowanej do religijności nowo 
kształtowanej, z mocnym akcentem na wolność wyborów. Polega to na tym, że 
przyjmuje się prawdy wiary, które jednostce odpowiadają, co prowadzi do procesu 
deregulacji religii instytucjonalnej. W sytuacji dość wyraźnie zarysowującej się 
ignorancji w sprawach religijnych, autor przedstawia także konkretne postulaty 
przeciwstawienia się tej sytuacji. Zalicza do nich między innymi: zaangażowanie 
laikatu na rzecz wzrostu uświadomienia religijnego poprzez właściwą informację 
z dziedziny wiary, moralności oraz faktów i dat z życia Kościoła. Kolejnym elemen-
tem aktywizującym ludzi do pogłębienia stanu swojej wiedzy religijnej mogłoby 
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lepsze zrozumienie treści życia parafialnego odpowiadające wzrostowi ogólnego 
poziomu wykształcenia ludności. Te konkretne przedsięwzięcia są w stanie po-
budzić także ludzi młodych do grupowego i indywidualnego samokształcenia 
w zakresie spraw religijnych.

Konkretną formą przełożenia zdobywanej i pogłębianej wiedzy religijnej staje 
się ludzkie życie, praktyka wyborów zróżnicowanych modeli egzystencjalnych. 
Także postawy i zachowania moralne młodzieży zmieniają się wraz z kontekstem 
społeczno-kulturowym. Tradycyjne wzory i modele życia stają się coraz mniej 
akceptowalne. Młodzi ludzie próbują we własnym zakresie kształtować swoje 
normy i wartości. Ten proces oznacza, że osoba jako jednostka znajduje się w polu 
zainteresowań, a indywidualizm wyraża ucieczkę w sfery życia, które dostarczają 
jej spełnienia i poczucia bezpieczeństwa. Powszechnie przyjmowany w społeczeń-
stwie obowiązek, miłowanie porządku i zobowiązywania wobec różnego typu 
instytucji są zastępowane różnymi kryteriami szczęścia, a autonomia indywidual-
nego podmiotu staje się wartością centralną. W konsekwencji powstaje założenie, 
że każdy ma prawo do eksperymentowania w swym życiu, także w dziedzinie 
wyborów moralnych. W nowoczesnym społeczeństwie, z którego wypierane jest 
poczucie świętości, powstają różne procesy destrukcyjne, które zacierają granice 
między dobrem z złem, co prowadzi w konsekwencji do samowoli względem 
wartości i norm jakiegokolwiek systemu etycznego. Ściśle związany jest z tym 
zjawiskiem brak potrzeby uzasadniania moralności przez religię. 

W warunkach radykalnych zmian społeczno-kulturowych ulega także prze-
kształceniom moralność młodzieży, aksjologia (wartości i normy) i więzi mo-
ralnych. Zdaniem autora, we współczesnym polskim pokoleniu można mówić 
o istniejącym trendzie, zgodnie z którym jednostka staje się centralną wartością 
niepodlegającą żadnym zewnętrznym ograniczeniom. Zauważalne są oddolne 
przemiany społeczno-moralne, które sprzyjają zmienności moralnych wartości 
i norm. Jest to podstawa do stawiania tezy przez niektórych socjologów, że pol-
skie społeczeństwo jest w stanie społecznego i moralnego kryzysu. Obserwowane 
przemiany w zakresie moralności naznaczone są ścieraniem się nurtu moralności 
katolickiej i moralności liberalnej, co wynika z tradycyjnie silnej pozycji Kościoła 
katolickiego oraz przynależności do struktur zjednoczonej Europy. Autor publikacji 
dostrzega, że młodzież, będąca częścią transformującego się społeczeństwa, kształ-
tuje swoją tożsamość moralną nie poprzez automatyczną akceptację utrwalonych 
schematów, lecz na bazie indywidualnych decyzji i wyborów. 

Na podstawie analizy wybranych przejawów postaw i zachowań moralnych 
młodzieży, Janusz Mariański formułuje ogólne wnioski ukazujące podstawowy 
schemat transformacji ich wyborów moralnych. Kryzys moralny oznacza w istocie 
zachwianie stałego porządku moralnego. Wielu ankietowanych wskazało na zjawi-
ska odrzucania zasad głęboko osadzonych w tradycji chrześcijańskiej na korzyść 
indywidualnych wyborów. Procesom pluralizacji i relatywizacji podlega podejście 
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do małżeństwa i rodziny, w szczególności do kwestii ludzkiej seksualności. Badania 
socjologiczne wskazują, że kryzys moralności katolickiej w mniejszym stopniu 
dotyka najogólniejszych zasad moralnych, jednak przejawia się na płaszczyźnie 
konkretnych zasad etycznych dotyczących moralności małżeńsko-rodzinnej. 
Dlatego autor formułuje tezę, że moralność młodzieży jest pełna niekonsekwencji 
i selektywności, czasami aż po zjawisko heterodoksji. Konsekwencją takiego stanu 
jest fakt, że wielu traci podstawową orientację w określeniu dobra i zła. Jednakże 
zanalizowane przez Janusza Mariańskiego zjawiska, nie skłaniają do postawienia 
tezy o całkowitym upadku tradycyjnie przyjętych wartości i norm moralnych, co 
raczej wskazuje na pojawienie się syntezy wartości i norm tradycyjnych i charak-
terystycznych dla nowoczesności.

Autor, dostrzega w warunkach nasilającej się indywidualizacji w społeczeń-
stwie, istnienie spontanicznego, oddolnego nacisku na Kościół, aby konkretnej 
jednostce pozostawić decyzję określenia znaczenia religijności w życiu i sposobów 
jej przezywania. Takie postrzeganie wiary i sposobów wyrażania religijności, po-
siada swoje odzwierciedlenie w pojmowaniu samej instytucji Kościoła i jego roli 
z w życiu jednostki i społeczeństwa. Janusz Mariański stara się odpowiedzieć na ten 
problem, analizując konkretne zagadnienia związane z postrzeganiem Kościoła w 
kręgach młodzieży: opinie o Kościele w czasie transformacji ustrojowej, zaufanie 
do Kościoła, postawy młodzieży względem Kościoła oraz postawy młodych wzglę-
dem duchowieństwa parafialnego. Dostrzega, że na przełomie 2006 i 2007 roku 
zaufanie społeczne do Kościoła katolickiego zaczyna się zmniejszać i prognozuje 
dalszą kontynuację tego procesu. Jednakże dość emocjonalne podejście do Koś-
cioła prezentowane w polskim społeczeństwie, może podlegać częstym zmianom, 
ponieważ kształtuje się pod wpływem bieżącej sytuacji społeczno-politycznej. 

Z socjologicznego punktu widzenia Kościół katolicki w Polsce zachowuje nadal 
cechy Kościoła ludowego, z tendencją do wewnętrznej modernizacji. Pojawiające 
się sygnały kryzysu Kościoła ludowego (masowego) nie powinny być płaszczyzną 
do ogłoszenia jego upadku, lecz raczej jedną z przyczyn, dla których należało-
by go modernizować. Zdaniem Janusza Mariańskiego, przedwczesne są próby 
zdyskredytowania Kościoła instytucjonalnego. Zinstytucjonalizowana religijność 
kościelna nadal jest w Polsce formą dominującą, a przejawy postmodernistycznej 
religijności są dopiero w fazie kształtowania. Nie powinno się jednak oczekiwać 
nagłego renesansu religijności kościelnej. Ważnym jest natomiast poszukiwanie 
nowych sposobów przepowiadania i działalności ewangelizacyjnej oraz nowych 
form duszpasterskiego oddziaływania odpowiadającym znakom czasu. Bezkry-
tyczne powracanie do przeszłości i do „starego” stylu kościelności, czy też po-
wierzchowne dostosowanie się do nowej kultury i nierozważne przyjmowanie jej 
propozycji modelu religijnego, jest nie do zaakceptowania. 

Podsumowując dogłębną analizę religijności i postaw moralnych polskiej 
młodzieży Janusz Mariański, pokazuje, że po dwóch dekadach transformacji, 
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religijność w polskim społeczeństwie niewiele się zmieniła. Obserwowane zmiany 
w sferze społeczno-politycznej wyprzedzają transformację sfery aksjologicznej, także 
w środowiskach młodzieżowych. Jednakże mobilność geograficzna i społeczna, 
jego zdaniem, może znacząco wpłynąć na zróżnicowanie religijne i przyczynić się 
do sekularyzacji świadomości religijnej naszego społeczeństwa. W tej perspektywie 
bardziej realną staje się hipoteza, że nasze społeczeństwo obierze wariant przysto-
sowania się do europejskiej normy, aniżeli spełniania profetycznej misji wobec 
innych krajów. Kreślając prognozy zmian religijności Polaków, autor, dostrzega 
także niebezpieczeństwo pojawienia się nowych form religijności luźno związanych 
z instytucjonalnym Kościołem. Nie wyklucza także pojawienia się wierzeń i praktyk 
paralelnych, alternatywnych, religijności rozproszonej, nieusystematyzowanej, po-
zainstytucjonalnej, synkretycznej. Jednak stawiane hipotezy, należałoby traktować 
jako proces powolny, o czym świadczą nieznaczne zmiany w latach 1989-2006. 

Na płaszczyźnie zmian polskiego społeczeństwa, badana młodzież charakte-
ryzuje się stosunkowo wysokim poziomem autoidentyfikacji religijnej i praktyk 
religijnych. Zaobserwowane zmiany, chociaż niewielkiej skali, mogą sugerować 
zarysowującą się zmianę w globalnych postawach młodzieży względem religij-
ności. Wybierając konkretne postawy, młodzież wskazuje, że nie można mówić 
o wierze jedynie w kategoriach kulturowego dziedziczenia lub gwarancji środo-
wiska społecznego. Domaga się religijności traktowanej jako wartość osobowa 
i przeżywana w codziennym życiu. Nowe podejście do religii ma być bardziej 
związane z doświadczeniem religijnym opartym na osobistym kontakcie z Bogiem, 
aniżeli z oficjalnym nauczaniem kościelnym. Indywidualizm religijny zawarty 
w przedstawionych przez Janusza Mariańskiego możliwych hipotezach kształto-
wania się religijności, może stanowić w przyszłości trudne wyzwanie i problem dla 
Kościoła. Wyniki badań polskiej młodzieży pozwalają domniemywać, że wzrasta 
wśród młodzieży odsetek wyrażających swoje wątpliwości co do wiary, zwłaszcza 
w odniesieni do Kościoła instytucjonalnego.

Uwzględniając wszelkie badane aspekty religijności młodzieży, autor, stwier-
dza, że nie można jeszcze mówić o definitywnej emigracji polskiej młodzieży 
z Kościoła. Niektórzy, odpowiedzialni za nią, w tym miejscu mogliby odczuć za-
dowolenie z dobrze wykonanej pracy. Jednak Janusz Mariański, stawiając swoistą 
diagnozę na przyszłość, mówi o nieprzystosowaniu młodzieży do instytucjonalnego 
Kościoła, jego nauczania i proponowanych modeli życia, co może oznaczać fazę 
przygotowawczą do definitywnej emigracji. Opierając się na przeprowadzonych 
badaniach, dostrzega przejawy zapotrzebowania młodych ludzi względem Koś-
cioła. Przede wszystkim Kościół nie może swojej działalności ograniczać do sfery 
rytualno-sakramentalnej, lecz powinien wchodzić w obszary życia społecznego. 
Winien również zaznaczyć swoją obecność w obszarach działania jako Kościół 
służebny, kapłański i profetyczny. Jedynie tak ukształtowany Kościół ma szanse 
akceptacji wśród wiernych, także w środowiskach młodzieży.
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Do rąk czytelników trafia niezwykła publikacja, której sam frapujący tytuł za-
chęca do zapoznania się z jej treścią. Dogłębna analiza zróżnicowanych środowisk 
młodzieżowych daje możliwość zapoznania się z faktycznym stanem polskiej 
religijności. Solidne badania empiryczne odpowiadają na stawiane w okresie 
polskiej transformacji ustrojowej podstawowe pytania: czy następuje zmiana 
polskiej religijności, jak szybko zachodzą procesy sekularyzacyjne, w jakim 
kierunku i jakie obszary obejmują przemiany. Wielką zaletą recenzowanej publi-
kacji jest teoretyczne wprowadzenie, rozpoczynające badane obszary religijności 
młodzieży, które ukazuje zakres podejmowanego problemu oraz pozwala czytel-
nikowi dostrzec powagę podejmowanych zagadnień. Ponadto czytelnik, może 
konfrontować stan polskiej religijności z religijnością krajów Europy Zachodniej, 
co świadczy także o doskonałym rozeznaniu autora w zakresie podejmowanego 
studium. Ze względu na aktualność podejmowanych zagadnień i osadzenie ich 
w globalizującym się świecie książka Janusza Mariańskiego jest nieocenionym 
źródłem wiedzy dla znawców problemu, odpowiedzialnych za misję Kościoła, 
jak także dla ludzi poszukujących odpowiedzi na temat religijności, jej potrzeby 
w perspektywie modernizujacego się świata. Szczególnym zaś źródłem wiedzy jest 
dla zajmujących się prognozowaniem oraz umacnianiem roli Kościoła w ludzkich 
społecznościach, w kontekście nieuchronnych zmian na płaszczyźnie społeczno-
kulturowo-religijnej.
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Piotr Kurlenda
(Słupsk)

Wojciech Skóra, Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. 
Organizacja, kadry i działalność, Wydawnictwo Adam Marszałek, 

Toruń 2006, ss. 954.

Wojciech Skóra jest historykiem i samodzielnym pracownikiem naukowym, 
który obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie 
Historii publicznej uczelni – Akademii Pomorskiej w Słupsku. Będąc absol-
wentem historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku (aktualnie jest to 
wspomniana Akademia Pomorska) pogłębiał dalej swoją wiedzę historyczną 
pod kierunkiem uznanych badaczy, najpierw profesora Andrzeja Czarnika, 
a następnie profesora Romana Wapińskiego i profesora Mariana Mroczki. 
Ten ostatni uczony był promotorem jego dysertacji doktorskiej poświęconej 
dziejom Konsulatu RP w Szczecinie w okresie międzywojennym, obronio-
nej następnie na Uniwersytecie Gdańskim, która ukazała się drukiem (patrz 
przypis drugi). Obok dwóch ważnych publikacji książkowych Wojciech Skóra 
opublikował w 2006 roku, w ramach serii pt. Biblioteka Chojnicka, książkę 
pt. Placówka w Chojnicach. Z działalności wywiadu polskiego na Pomorzu 
zachodnim w dwudziestoleciu międzywojennym�. W jego dorobku naukowym 
znajdują się także redakcje, liczne artykuły i edycje materiałów źródłowych 
oraz recenzje. Publikował między innymi na łamach polskich periodyków: „Za-
pisków Historycznych”, „Komunikatów Mazursko-Warmińskich”, „Przeglądu 
Zachodniopomorskiego”, „Dziejów Najnowszych”, „Przeglądu Historyczno-
Wojskowego”, „Rocznika Gdańskiego”, „Słupskich Studiów Historycznych”, 
„Przeglądu Morskiego”, a także w wielu księgach pamiątkowych i pracach 
zbiorowych. Zważywszy na poważny, opublikowany dorobek naukowy, można 
bez wątpienia profesora Wojciecha Skórę zaliczyć do grona wybitniejszych 
krajowych historyków średniego pokolenia. 

Problematyką polskiej służby konsularnej doby międzywojennej Wojciech 
Skóra zajmuje się od ponad dwudziestu lat. Jednym z efektów jego zaintereso-
wań naukowych w tym zakresie jest między innymi wydana w 2001 roku przez 
Wydawnictwo Uczelniane Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku 
(wcześniejsza nazwa Akademii Pomorskiej) książka pt. Konsulat Rzeczypospolitej 

1  Wojciech Skóra, Placówka w Chojnicach. Z działalności wywiadu polskiego na Pomorzu Za-
chodnim w dwudziestoleciu międzywojennym, Słupsk – Chojnice 2006 [Biblioteka Chojnicka, 
t. 9], ss. 248. 
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Polskiej w Szczecinie w latach 1925–1939. Powstanie i działalność�. Zamieścił 
także i inne prace z tej problematyki. 

Opublikowana w Wydawnictwie Adam Marszałek w Toruniu w 2006 roku 
naukowa monografia polskiej służby konsularnej z okresu międzywojennego, 
autorstwa Wojciecha Skóry, to praca wręcz monumentalna – i to pod różnymi 
względami. Chodzi tutaj nie tylko o rzadko spotykaną w polskiej historiografii 
objętość publikacji tego typu, ale i co za tym idzie, będące jej istotą: niezwykły 
nakład pracy, sił, środków, czasu oraz szerokie przygotowanie merytoryczne. Praca 
jest monumentalna także ze względu na łatwo dającą się odczytać intencję autora 
dążącego do dogłębnego i maksymalnego zbadania, zanalizowania i opisania 
różnych problemów. 

Struktura publikacji Wojciecha Skóry obejmuje między innymi rozbudowany 
wstęp, pięć następujących rozdziałów: I – Organizacja i warunki pracy służby 
konsularnej, II – Personel konsularny, III – Działania opiekuńcze wobec obywateli 
polskich i Polonii, IV – Działalność gospodarcza, propagandowa i administracyj-
na, V – Współpraca z wywiadem wojskowym, zakończenie oraz sześć aneksów. 
Spośród tych załączników szczególnie wartościowe wydają się nam następujące: 
Instrukcja w sprawie czynności administracyjnych (aneks nr 2), Ustawa z dnia 
11 listopada 1924 roku o organizacji konsulatów i czynnościach konsulów (aneks 
nr 4), Biogramy zwierzchników służby konsularnej w latach 1918–1939 (aneks 
nr 5) i Sieć konsularna Drugiej Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym (aneks 
nr 6). Niemniej zamieszczenie wszystkich aneksów należy uznać za uzasadnione. 
Autor zdecydował się zatem na przyjęcie układu problemowego, co było decyzją 
trafną. Książka zawiera bardzo bogatą bibliografię i wykaz skrótów (zajmujący 
prawie cztery strony). Są także dwa indeksy, wykaz tabel (autor sporządził 44 ta-
bele) oraz Summary..

We wstępie Wojciech Skóra za cel swojej publikacji uznał „przedstawienie 
głównych aspektów działalności polskiej służby konsularnej w latach 1918–1939” 
(s. 9). Autor uznał cezury za „umowne punkty orientacyjne, a nie bezwzględne 
ograniczenie obszaru badań” (s. 11). Jest to słuszne podejście do badań uwzględ-
niające zrozumienie dla istnienia ciągłości pewnych procesów historycznych przy 
ich (ewentualnej) zmienności, fluktuacji. Cezury omawianej publikacji wyznaczają: 
26 X 1918 roku (czyli moment formalnoprawnego utworzenia Ministerstwa Spraw 
Zewnętrznych wraz między innymi z Wydziałem Konsularnym, co było dziełem 
Rady Regencyjnej) oraz 1 IX 1939 roku. Tej ostatniej, brzemiennej w skutkach, 
daty, mimo istnienia istotnych szczegółowych problemów mogących poddawać 
ją nieco w wątpliwość w przypadku omawianej tutaj problematyki (które autor 
przedstawił), zasadniczo nie trzeba uzasadniać, choćby z tego powodu, iż wybuch 

2  Wojciech Skóra, Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Szczecinie w latach 1925–1939. Powstanie 
i działalność, Słupsk 2001, ss. 296. 

Piotr Kurlenda
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II wojny światowej zmienił kontekst działalności (i to niemalże każdej) oraz dał 
asumpt do zaistnienia różnych zmian i procesów. Wojciech Skóra przedstawił 
przy tym własne, „szerokie”, jak je określił, ujęcie pojęcia służba konsularna (jako 
propozycję). Zatem według niego „służba konsularna to zespół norm, struktur 
organizacyjnych i pracowników, powołanych do realizacji zadań administracji 
państwowej za granicą, z wyjątkiem zadań przedstawicielskich” (s. 10). Termin 
ten profesor Wojciech Skóra określił w innym miejscu swojej publikacji jako 
„konsulaty wszystkich szczebli, Wydziały Konsularne przy placówkach dyplo-
matycznych oraz Departament Konsularny MSZ” (s. 233). 

Służba konsularna, obok służby dyplomatycznej, stanowiła część Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. Zgodnie z ustaleniami autora kategoria, wręcz „kasta”, coraz 
bardziej wyspecjalizowanych w swojej dziedzinie, pracowników konsularnych była 
postrzegana jako wyraźnie mniej prestiżowa grupa zawodowa. Oczywiście chodziło 
o porównanie z uczestniczącą w „wielkiej polityce” dyplomacją (s. 248–249). Wi-
dzenie takie, choćby z uwagi na poważne zadania służby konsularnej, było w dużej 
mierze krzywdzące. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 listopada 1924 roku o organizacji 
konsulatów i czynnościach konsulów (przypomnijmy – zamieszczoną w prezento-
wanej książce jako jeden z aneksów) „Zadaniem konsulów jest obrona interesów 
gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej, opieka nad obywatelami polskimi za 
granicą i czuwanie nad wykonaniem umów międzynarodowych” (s. 867). Konsu-
laty realizowały cenne z punktu widzenia konkretnego, znajdującego się w trudnej 
sytuacji człowieka, cele z zakresu szeroko rozumianej opieki społecznej. Do tego 
dochodziły zadania, które autor określił jako „niejawne”, do których należało np. 
„wsparcie dla działań polskiego wywiadu wojskowego” (s. 9). 

Wojciech Skóra sięgnął do wielu źródeł, w tym materiałów archiwalnych (krajo-
wych i zagranicznych), co jest wyrazem dążenia do poznania prawdy historycznej. 
Niezależnie od tego, czy stoimy na stanowisku, iż możliwe jest obiektywne poznanie 
prawdy historycznej jako takiej, czy też, że opracowanie historyczne to własna, su-
biektywna wizja przeszłości (konstrukcja) danego autora, to niewątpliwie warunkiem 
koniecznym wszelkich dociekań nad przeszłością jest dążenie do poznania prawdy. 
Wojciech Skóra prowadził kwerendę między innymi w Archiwum Instytutu Polskiego 
i Muzeum im. Generała Władysława Sikorskiego w Londynie, Archiwum Instytutu 
Józefa Piłsudskiego w Londynie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archi-
wum Państwowym w Krakowie, Archiwum Państwowym w Gdańsku, Archiwum 
Państwowym w Szczecinie, Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, Archiwum 
Państwowym we Wrocławiu, Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie, 
Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wykorzystał także liczne źródła 
drukowane, materiały znajdujące się w Dziale Rękopisów Biblioteki Narodowej 
w Warszawie, pozycje o charakterze wspomnieniowym oraz szereg opracowań. 
Z istnienia poważnej podstawy źródłowej możemy wnioskować, iż zamysłem autora 
było sięgnięcie do możliwie najszerszej bazy źródłowej. 

Wojciech Skóra, Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i...



170

Omawiane opracowanie, pod względem komplementarności wywodu, jest 
najnowszym (i z pewnością jednym z najlepszych), gruntownie opracowanym 
dziełem poświęconym służbie konsularnej międzywojennej Polski. Godne uwagi 
są pogłębione analizy prowadzone przez autora, w tym statystyczne. Badania 
statystyczne stanowią nowoczesny i konieczny (jeśli rzecz jasna zachodzi taka 
potrzeba poznawcza) element dociekań naukowych. W sposób oczywisty należą 
do warsztatu historyka. Oczywiście praca zawiera konieczne uogólnienia, ujęcia 
syntetyczne. Stanowi niewątpliwie bardzo ciekawy, poważny i wartościowy 
wkład do historiografii nie tylko Drugiej Rzeczypospolitej, ale całego polskiego 
piśmiennictwa historycznego. 

Piotr Kurlenda


