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Niniejsze wydanie „Naddłubniańskich Pejzaży” stanowi trzeci segment tryptyku, który można 
określić mianem „sagi rodu Żądło Dąbrowskich z Dąbrówki h. Radwan”.

Po części pierwszej – omawiającej historię wspomnianego rodu, wpisaną w dzieje Polski, także 
poprzez rozliczne koligacje i mariaże z wieloma wpływowymi rodzinami ziemiańskimi ówczesnej 
doby oraz – części drugiej, przedstawiającej obraz familii Dąbrowskich po zamieszkaniu w podkra-
kowskich Michałowicach, nadeszła pora na prezentację postaci zakonnego rodzeństwa z michało-
wickiego dworu, ze szczególnym uwzględnieniem osoby Stanisława Dąbrowskiego – o. Klemensa 
benedyktyna.

Wykazał on, przed stu laty, nadzwyczajną aktywność w organizowaniu pomocy polskim uchodź-
com wojennym w Pradze czeskiej, gdzie był wówczas zakonnikiem benedyktyńskiego opactwa 
Emaus. Zaś po wojnie, z wielką determinacją, podjął starania o powrót do wolnej i niepodległej 

Ojczyzny benedyktynów, wydalonych przez zaborców poza granice 
kraju.

Autorem wszystkich artykułów, tworzących tę interesującą opo-
wieść jest dr Antoni Maziarz – pracownik Instytutu Historii Uniwer-
sytetu Opolskiego, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UO, 
zajmujący się badaniem historii Polski w XIX i XX wieku, przede 
wszystkim dziejami zakonów.

Prezentowane artykuły – powstałe na przestrzeni kilku lat, głównie 
w oparciu o kronikarskie zapiski Stanisława Dąbrowskiego, posze-
rzone o informacje z Archiwum Dąbrowskich, poparte wynikami ba-
dań i poszukiwań historycznych – ukazują postać michałowickiego 
mnicha z perspektywy dotąd nieznanej Czytelnikom naszego czaso-
pisma. Wciąż stanowią one jedynie wycinek z wielorakiej aktywności 
o. Klemensa – pierwszego polskiego benedyktyna doby pokasacyjnej: 

bibliofi la, krajoznawcy, strażnika pamięci regionów, w których działał, tłumacza tekstów teologicz-
nych, wizytatora klasztorów benedyktyńskich, a także społecznika i uważnego obserwatora życia 
politycznego kilku epok (od okresu zaborów po lata stalinowskiego reżimu). Te różne przestrze-
nie są naświetlane w przygotowywanych do druku książkach, poświęconych wyłącznie postaci 
„naszego” mnicha – biografi i o. Dąbrowskiego i edycji jego kroniki „Pierwsze lata benedyktynów 
w Polsce odrodzonej 1919–1929”.

Każdy z zamieszczonych  tekstów stanowi integralną, autonomiczną całość. W przeważajacej 
mierze są to przedruki wcześniej publikowanych tekstów.

Pewnego rodzaju dopełnienie omawianego opracowania stanowią fotografi e z albumów rodzin-
nych Dąbrowskich oraz notki biografi czne i krótkie teksty informacyjne o charakterze encyklope-
dycznym – przygotowane przez Redakcję.

Redakcja
 

o. Klemens Dąbrowski – 15 X 1952 r. 
Archiwum Dąbrowskich

Stanisław Józef Jan «o. Klemens» Żądło-Dą-
browski z Dąbrówki h. Radwan zmarł w 
Lubiniu – 65 lat temu – 10 marca 1953 r.

Autorką pasteli przedstawiającej dwór Dą-
browskich w Michałowicach jest Natalia-Nasa-
da – Wojtal, 2016 (okładka I)
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Stanisław Józef Jan Żądło Dąbrowski z Dą-
brówki h. Radwan, brat paulin w okresie 1899–
1908 i benedyktyn w latach 1909–1953 przyszedł 
na świat 13 marca 1875 roku w Pruszczynie 
(pow. Wyszogród w ziemi płockiej), w rodzinie 
Tadeusza Jerzego Beniamina i Marii z Rostwo-
rowskich Żądło Dąbrowskich h. Radwan, jako 
szóste z kolei dziecko. Wcześniej, w majątku 
urodzili się także: Bronisław (1866 r.?), Tere-
sa (1867 r.), Stefan (1868 r.), Helena („Heluta”) 
Olimpia Ludwika (1872 r.) i Tadeusz (1873 r.). 
Rodzice tej gromadki pobrali się w Warszawie 
w 1866 r. Ożenek Tadeusza Jerzego, absolwen-
ta szkoły rolniczej w Marymoncie z Marią Ro-
stworowską (wcześnie osieroconą przez matkę 
Izabelę z Orsett ich, wychowanką Panien Wizy-
tek w Lublinie) zbliżył Dąbrowskich z rodami 
spokrewnionymi z Rostworowskimi, m.in. po-
przez Cieciszowskich – z Henrykiem Sienkie-
wiczem, „Deotymą” – Jadwigą Łuszczewską, 
Joachimem Lelewelem i wielu innymi. Rodzi-
cami chrzestnymi Stasia zostali Adam Towiań-

Dzieciństwo, edukacja i michałowicka ojczyzna
Stanisława Żądło Dąbrowskiego h. Radwan (1875–1953)

ski i Kazimiera Lutoborska, których tożsamość 
wciąż jeszcze jest wyjaśniana.

Dąbrowscy zaliczali się do niezamożnej 
szlachty mazowieckiej, która w poszukiwaniu 
nowych terenów dla osiedlenia się, opuszczała 
w XVIII w. „ciasne Mazowsze”, przenosząc się 
na wschodnie tereny Rzeczypospolitej. I tak – 
dziadek Stanisława – Józef Wacław Dąbrowski 
(1797-1862) – syn Onufrego (wyższego wojskie-
go lwowskiego z Zahałówki), wnuk Kaspra 
Mateusza, urodzony w Mucharowie (obecnie 
obwód chmielnicki na Ukrainie), przed 1815 r. 
powrócił z Wołynia na Mazowsze, ożenił się 
w wieku ok. 23 lat z Marianną Zawisza Czar-
ną (1787–1875), panną – jak wynika z zapi-
sów – starszą od siebie o 10 lat i jako ojciec rocz-
nego syna, jedynaka – Tadeusza Jerzego Be-
niamina (ur. 1829) – uczestniczył w powstaniu 
listopadowym.

Bliskim krewnym Dąbrowskich michałowic-
kich był Jarosław Żądło Dąbrowski h. Radwan – 
współinicjator powstania styczniowego, do-

Zdjęcie rodziny Dąbrowskich wykonane po przyjeździe do Michałowic w krakowskim w atelier słynnego wówczas fotografa Ignacego Krigera - przedstawia Marię 
i Tadeusza Dąbrowskich,  Marię z Zawiszów Czarnych Dąbrowską oraz dzieci, kolejno: Teresę, Helenę, Stefana, Tadeusza i najmłodszego 7-8 miesięcznego Stasia. 

Archiwum Dąbrowskich.
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wódca wojsk Komuny Paryskiej. Jego żona Pe-
lagia ze Zgliczyńskich po powrocie z Francji 
często odwiedzała Michałowice i zawsze  mo-
gła liczyć na wsparcie kuzynów.

Niedługo po urodzeniu się Stasia, nie później 
niż w grudniu 1875 r., Dąbrowscy, po sprzeda-
niu Pruszczyna, przeprowadzili się do Micha-
łowic. Zakupili ten majątek od spadkobierców 
Hugona Kołłątaja, którymi byli potomkowie 
jego najstarszego brata – Jana (michałowickie-
go dziedzica i wójta). Do nowej siedziby jako 
pierwsza przyjechała Maria z młodszymi dzieć-
mi. Później, pociągiem przybyli Tadeusz Jerzy 
z matką Marią z Zawiszów Czarnych i najstar-
szą córką Tereską. Niedługo po przyjeździe, 
25 grudnia 1875 r. zmarła i pochowana została 
na więcławickim cmentarzu nestorka rodziny – 
Maria z Zawiszów Czarnych Dąbrowska.

Nowi właściciele Michałowic zamieszkali 
w tz w. „białym domku” - siedmioizbowym par-
terowym dworku z niewielkim gankiem, drew-
nianym, tynkowanym, krytym gontem – zbyt 
ciasnym dla tak licznej rodziny, skoro kuchnię 
niebawem przenieść musiano do przybudówki. 
Mimo to „domek” służył Dąbrowskim 22 lata... 
Tyle bowiem minęło czasu do wybudowania 
nowej siedziby - murowanego dworu, autor-
stwa znanego i wziętego wówczas krakowskie-
go architekta Teodora Talowskiego.

Ten kamienno-ceglany obiekt powstał z cegły 
wyrabianej własnym sumptem, „sposobem go-
spodarczym”, ale z „zadęciem pańskim” i „na 
poziomie” - zgodnie z wymaganiami Tadeusza 
Jerzego, co odnotowane zostało w rodzinnych 
pamiętnikach. Jednopiętrowy pałac michało-
wicki posiada neogotycką wieżę, neorenesanso-

Nowo wybudowany dwór Dąbrowskich w Michałowicach -  wg .projektu 
Teodora Talowskiego.  Archiwum Dąbrowskich.

wą loggię, manierystyczne szczyty oraz kaplicę 
z ołtarzem Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. 
Fronton ozdobiono herbami Radwan Dąbrow-
skich i Nałęcz Rostworowskich. Nad wejściem 
do pałacu wmontowano kulę armatnią, wedle 
tradycji rodzinnej przywieziono ją z pola bitwy 
pod Grochowem. Bardziej prawdopodobne, 
niż ta opowieść jest to, że architekt Talowski 
w ten sposób syblicznie przypominał o udzia-
le ojca właściciela pałacu, czyli Józefa Wacława 
Dąbrowskiego w powstaniu listopadowym. 
Były żołnierz armii Królestwa Polskiego, zale-
dwie kilka dni po wybuchu zrywu, zgłosił się 
jako ochotnik do formowanego 1 Pułku Jazdy 
Kaliskiej. Służbę w 2. szwadronie rozpoczynał 
w stopniu porucznika (taki stopień miał w 1827 r. 
kiedy podawał się do dymisji z armii Królestwa 
Polskiego), kończył jako major. Przeszedł szlak 
bojowy od bitwy pod Kawęczynem 11 II 1831 r. - 
po bój pod Kaliszem 6 IX 1831 r. Jego oddział ce-
niono za zdyscyplinowanie, dobre wyszkolenie 
i pełne wyposażenie. Major Dąbrowski zmarł 
w 1862 r. w przededniu wybuchu największego 
z polskich zrywów – powstania styczniowego. 
Jego syn – Tadeusz Jerzy (czyli ojciec m.in. na-
szego Stanisława) do powstania nie poszedł, co 
tłumaczono tym, że jest jedynym opiekunem 
matki, ale wspierał walczących materialnie, 
co skończyło się więzieniem w Modlinie. Pa-
mięć o zrywie z lat 1863-1864 była stale obecna 
w michałowickim dworze za sprawą relacji 
szwagra Tadeusza Jerzego – Jana Rostworow-
skiego, uczestnika tego powstania. 

Dwór michałowicki możemy uznać za typo-
wy dla polskich ziemian przełomu XIX i XX 
w. Poczesne miejsce w domu zajmowała do-
brze wyposażona biblioteka, zaś domownikom 
i bywającym  tu  gościom usługiwali służący – 
Jan i Dominik. U Dąbrowskich spotkać można 
było Ignacego Chrzanowskiego – prof. U. J., 
historyka literatury czy też Jadwigę z Szetkie-
wiczów Janczewską - siostrę pierwszej żony 
H. Sienkiewicza, a także licznych Rostworow-
skich z Janem – bratem Marii, pani domu na 
czele. Jedna z “wizyt” weszła na stałe do historii 
Polski, a była związana z przyjęciem żołnierzy 
I Kompanii Kadrowej pod dowództwem Tade-
usza Zbigniewa Kasprzyckiego.

W dworze powstała kaplica. Benedyktyn 
o. Klemens (Stanisław Dąbrowski) ochrzcił 
tam dwoje dzieci swego brata Tadeusza – Je-
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Stanisław Dąbrowski – 1908 r. Fotografi ę wykonano w zakładzie fotografi cznym Kuczyński i Gürtler, Kraków-Rynek, Pałac Spiski. Archiwum Dąbrowskich.

Tadeusz Dąbrowski z żoną – Jadwigą z Majewskich oraz dziećmi – Jerzykiem i Marychną. Archiwum Dąbrowskich
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rzego (ur. .9 IV. 1908 r.) i Marychnę (ur. 17. I. 
1910 r.).

Taki domowy chrzest pozwalał uniknąć wy-
pisania metryk w jęz. rosyjskim (wystawiono je 
dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 r). 
Odprawienie mszy św. w tych warunkach było 
kosztowne i uzależnione od uzyskania pozwo-
lenia od miejscowego ordynariusza. Ofi cjalne 
erygowanie kaplicy w 1927 r. stało się podstawą 
do utworzenia na jej bazie po II wojnie świato-
wej parafi i pw. Najśw. Maryi Panny Królowej 
Polski w Michałowicach.
Życie Stanisława Józefa Jana Żądło Dąbrow-

skiego począwszy niemal od dnia urodzenia –
upłynęło wśród licznych podróży i ciągłych 
zmian miejsca zamieszkania. Pierwsza podróż 
przywiodła go do Michałowic, gdzie ducha ro-
dziny kształtowała głównie matka.

Maria z Rostworowskich Dąbrowska. 
Archiwum Dąbrowskich.

się przekonamy – nie takiego obrotu spraw pra-
gnął dla swych pociech. 

Hołdowano konserwatywnym zasadom wy-
chowania dzieci, które zachowywały – o czym 
świadczy korespondencja między nimi – głębo-
ki szacunek wobec rodziców, a także wzajem-
nie – wobec siebie. „Umiejętność bycia dobrym 
synem, pomaga zostać dobrym zakonnikiem” – 
mawiał o. Piotr Rostworowski - benedyktyn, 
a następnie kameduła, spokrewniony z rodziną 
Dąbrowskich.

Poza rodzicami, edukacją we dworze zajmo-
wała się „babulcia” – kuzynka i była opiekunka 
osieroconej w dzieciństwie Marii Rostworow-
skiej – Konstancja Cieciszowska, której młodzi 
Dąbrowscy zawdzięczali miłość do poezji i hi-
storii. Była też bona – Szwajcarka Anna Marlé-
taz oraz „Etka” – Franciszka Nogieć, z czasem 
rezydentka michałowickiego dworu.

Do rodzinnych „pism edukacyjunych” zali-
czyć należy Pamiętniki wspomnianej już wcze-
śniej Marii z Zawiszów Czarnych Dąbrowskiej, 
matki Tadeusza Jerzego, napisane dla najstar-
szej wnuczki Teresy. Wskazuje w nich, jako 
cel wychowania młodego pokolenia – „miłość 
Ojczyzny i gotowość wszelkich dla niej poświę-
ceń, aby rozwijanie się już w młodzieńczym ser-
cu tych szlachetnych przymiotów, najmilszą się 
dla nich stawało pociechą”. Podkreślała, iż re-
guły społeczne i rodzinne powinny kształtować 
relacje oparte na zgodzie i życzliwości. Zwra-
cała też uwagę na etos bezinteresownej służby 
dla Ojczyzny w duchu równości i sprawiedli-
wości, zgodnie z treścią Konstytucji 3 Maja, zaś 
w trudnych sytuacjach życiowych, siły czerpać 
polecała z „ufnej wiary i czystego sumienia”. 
W Pamiętnikach owych nie zabrakło wspo-
mnień o wybitnych przedstawicielach rodu, do 
których (lecz czy słusznie?) zaliczyła rycerza 
Zawiszę Czarnego oraz kpt. Artura Zawiszę 
„Czarnego”, emisariusza Towarzystwa Demo-
kratycznego Polskiego, straconego w Warszawie 
w 1833 r. Rodzinne opowieści o chwalebnych 
czynach przodków, spisywano dla kolejnych 
pokoleń, budując w nich w ten sposób patrio-
tyczne postawy. Wzorem do naśladowania był 
Barnaba Zawisza Czarny - ojciec autorki Pamięt-
nika, a pradziadek Stanisława, który przekazał 
na potrzeby insurekcji kościuszkowskiej srebra 
o wartości 70 tys. zł i uzbroił grupę swych pod-
danych (...), ona zaś zapisała: „pomnę tylko, iż 

Tadeusz Jerzy Dąbrowski, 1903 r. – 
fotografi a,wykonana w roku jego 
śmierci. Archiwum Dąbrowskich 

Maria Dąbrowska byla kobietą subtelną, głę-
boko religijną, gotową do poświęceń, posiadają-
cą u najbliższych niekwestionowany autorytet.

Dzieci uczono posłuszeństwa i obowiązko-
wości, cierpliwości i konsekwencji, odpowie-
dzialności i skromności, ale także serdeczności 
i gotowości do poświęceń. Zwracano uwagę na 
respektowanie zasad moralnych, przywiązanie 
do wartości patriotycznych i tradycji, wyrobie-
nie umiejętności życia we wspólnocie oraz sza-
cunku dla cnót obywatelskich.

Przykład ojca - Tadeusza Jerzego, syna ofi ce-
ra – kształtującego hart ducha, wierność zasa-
dom i sumieniu, wskazującego jako cnotę dąże-
nie do doskonałości i konsekwentne osiąganie 
celu – przygotowywał mimowolnie do przy-
szłego życia we wspólnocie zakonnej, choć – jak 
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mu przyprowadzono wierzchowca bułanego, 
(...) w co można było uzbrojonego. Ojciec ze 
szablą i fuzją (zapewne myśliwską) uzbrojony 
(...) żegnając się, pocieszał nadzieją w Bogu, 
a świętym ogólnego powstania obowiązkiem, 
ku ratowaniu tak srodze uciśnionej Ojczyzny”.

Ulubione przez dzieci lekcje historii ojczystej, 
odbywały się w czasie wycieczek do Krakowa. 
Przyjeżdżali tu także w kolejne rocznice uchwa-
lenia Konstytucji 3-Maja. Rodzice zadbali, by 
ich pociechy były częstymi bywalcami teatru, 
Muzeum Czartoryskich, koncertów muzyki 
polskiej. Dąbrowcy uczestniczyli też w odczy-
tach i spotkaniach politycznych z krakowskimi 
konserwatystami z kręgu stańczykowskiego 
(profesorowie Józef Szujski, Michał Bobrzyń-
ski, Stanisław Tarnowski). A wszystko po to, 
by rozwijać wrażliwość, a także poznać zestaw 
dzieł, jakie „ludzie z towarzystwa” znać muszą. 

W 1885 r. rozpoczeła się „domowa szkoła” 
Stasia, która trwać miała cztery lata. Nauczycieli 
było wielu. Często się zmieniali lecz najbardziej 
zapamiętany został niejaki Królicki. Chłopcy ło-
buzowali, a największym urwisem był Staś, któ-
ry lekce sobie ważąc dziewczęta, koncentrował 
się głównie na straszeniu ich pająkami.

Naukę szkolną Stanisław Dąbrowski rozpo-
czął w roku 1889, opuszczał więc Michałowice 
w wieku 14 lat. Ale nie udał się, jak jego star-
szy brat Stefan, do Krakowa. Został wysłany, 
wraz z drugim z braci – Tadeuszem, do szkoły 
Jezuickiej w Chyrowie, utworzonej w 1886 r., 
a więc wciąż jeszcze organizującej się, nabywa-

Zakład Ojców Jezuitów w Chyrowie. Fot. Kurier Galicyjski.

Zakład Naukowo-Wychowawczy Ojców Jezuitów 
w Chyrowie – placówka naukowa, ze szkołą o statusie 
gimnazjum, założona i prowadzona przez jezuitów 
w Chyrowie koło Przemyśla w latach 1883–1939. Chy-
rowski zakład naukowo-wychowawczy uważany był 
czasach II Rzeczypospolitej za najlepiej wyposażone 
gimnazjum w Polsce. 

Na podst. Wikipedia

jącej uprawnienia i gromadzącej grono peda-
gogiczne.

Kładziono tam nacisk na zdyscyplinowanie, 
kształtowanie silnej woli i ciekawości świata, 
a ojciec pragnał jak najlepiej przygotować sy-
nów do odpowiedzialonych zadań. Chyrowia-
cy wychowywani byli w wierności dla wartości 
zawierających się w słowach: Deo-Patriae-Ami-
citiae (Bogu-Ojczyźnie-Przyjaźni). 

Szkoła oferowała znakomite warunki dla roz-
woju pasji i uzdolnień i – co istotne - nie wyko-
rzeniała z polskości. To tu Stanisław zaintere-
sował się astronomią, archeologią i etnografi ą, 
poznał też języki obce (francuski, niemiecki). 
Niebawem uruchomiono teatr, a dobrze wypo-
sażona biblioteka oferowała 30 tys. tytułów. Był 
tam ogród botaniczny oraz rozmaite obiekty 
do uprawiania sportów. Działały - własna elek-
trownia, pralnia, szpital.

Po powrocie do domu, w czasie pierwszych 
wakacji – 7 lipca 1890 r. Stanisław uczestni-
czył w wawelskim pochówku Adama Mic-
kiewicza; jako członek Straży Obywatelskiej 
dbał w tym dniu o porządek na ulicach Krako-
wa, a jego duch jednoczył się z myślą zawartą 
w wierszu Marii Konopnickiej (ukochanej po-
etki młodych Dąbrowskich), obecnej na uro-
czystościach. Uwiecznił jego treść w jednym 
ze swych zbiorków poezji, do których ręcz-
nie wpisywał utwory Asnyka, Ujejskiego oraz 
wielu innych autorów, potrafi ących porwać  
nieobarczone bezpośrednio klęską powstania 
styczniowego, serca i umysły młodego pokole-
nia Polaków i skierować je  ku wizji odradzania 
się wolnej Polski.

Rozjaśnił się dzień żałoby 
I dzień gorzkich prób (…)
Otworzył się grób
I na słońce wydał z siebie, 
Co umarłe było,
I w mdlejącą pierś narodu 
Życiem tchnął i siłą (…)
Bracia! Z wielkiej życia chwili
Snuć umiejmy czas
Niech to cośmy tu przeżyli
Długo krzepi nas.
Niechaj Polska odrodzona 
Pobratana z ludem  
Tak jak pieśniarz jej z mogiły
Wskrześnie ducha cudem 
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Po trzech latach nauki w Chyrowie Staś za-
kończył tamtejszą edukację, ale podtrzymywał 
nadal nawiązane tam kontakty - już jako paulin 
pisywał do pisemka „Z Chyrowa”, należał do 
Związku Byłych Chyrowiaków bywał na spo-
tkaniach poznańskiego Koła Byłych Chyrowia-
ków. W 1949 r. władze komunistyczne związek – 
jako niebezpieczny – rozwiązały. 

Zakład w Chyrowie odnotował do 1939 r. 
ponad 6 tys. absolwentów, w których gronie 
znaleźć można najwybitniejszych Polaków - 
Eugeniusz Kwiatkowski (chemik, wicepremier, 
minister przemysłu, handlu i skarbu w II RP), 
Jan Brzechwa (poeta, tłumacz literat. rosyjskiej), 
Kazimierz Wierzyński (poeta, prozaik, eseista), 
Mieczysław Orłowicz (prawnik, krajoznawca, 
popularyzator turystyki), Józef Garliński (pi-
sarz, historyk, ofi cer W.P., były więzień obozu 
w Auschwitz ), Adam Styka (malarz – syn ma-
larza Jana Styki, współtwórcy – wraz z Woj-
ciechem Kossakiem – Panoramy Racławickiej), 
Franciszek Ksawery Pruszyński (prawnik, pu-

blicysta, dyplomata), Aleksander Birkenmajer 
(historyk nauk ścisłych, fi lozof, bibliotekoznaw-
ca), Adam Kozłowiecki (jezuita, misjonarz, ar-
cybiskup Lusaki, kardynał prezbiter), Edward 
O’Rourke (polski biskup katol.), Zdzisław Pesz-
kowski (polski prezbiter katolicki, fi lozof, kape-
lan papieża Jana Pawła II, harcmistrz, kawale-
rzysta, kapelan Rodzin Katyńskich).  

Po opuszczeniu Zakładu Naukowo-Wycho-
wawczego Ojców Jezuitów w Chyrowie, przez 
dwa kolejne lata (1892–1894) Stanisław Dą-
browski uczył się w Kielcach. Podejrzenie, że 
szkołą do której tam uczęszczał było osławione 
gimnazjum realne – którego charakter najlepiej 
oddał w „Syzyfowych pracach” jego absolwent 
z roku 1887, Stefan Żeromski – nie znajduje po-
twierdzenia. Bardziej prawdopodobnym jest, 
że kielecką szkołą młodego Dąbrowskiego była 
Czteroklasowa Męska Szkoła Miejska, utwo-
rzona w 1892 r. przez Edwarda Zienkowskiego. 
Niestety, nadzieje na mniejszy nacisk rusyfi -
kacyjny w tym zakładzie, niż miało to miejsce 

Stanisław Dąbrowski, jako uczeń kaliskiego gimnazjum. Fotografi ę wykonano w Zakładzie Artystyczno-Fotografi cznym M. Raczyński w Kaliszu – Aleja Jozefi ny. 
Archiwum Dąbrowskich.
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Gimnazjum w Kaliszu. Najstarszy widok gmachu szkoły – litografi a Juliusa 
Ehrentrauta z 1835 r. „Album kaliskie” (Warszawa 1858) r.). Wikipedia

Obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Adama 
Asnyka w Kaliszu – najstarsze liceum ogólnokształ-
cące w Kaliszu założone w 1773 przez Komisję Edu-
kacji Narodowej jako Szkoła Wojewódzka Podwy-
działowa KEN. Od 1923 r. szkoła nosi imię swego 
wychowanka Adama Asnyka. 

Na podst. Wikipedia.

w ówczesnych szkołach państwowych, okaza-
ły się złudne. Niepokornego dyrektora Rosjanie 
pozbawili wkrótce możliwości prowadzenia in-
ternatu, tym samym – zmuszając pośrednio do 
zamknięcia w 1894 roku szkoły.

W okresie kieleckiej edukacji zrodziły się przy-
szłe sympatie dla ruchu narodowo-demokratycz-
nego Stanisława. Być może współdziałał wówczas 
ze Związkiem Młodzieży Polskiej „ZET” (tajną 
organizacją działającą w polskich skupiskach aka-
demickich trzech zaborów – przyp. red.).

Kolejny etap nauki Stanisława Dąbrowskie-
go, zatrzymał go na trzy lata (1894–1897) w ka-
liskim Męskim Gimnazjum Klasycznym.

W tym okresie funkcję dyrektora placówki 
pełnił Rosjanin Antoni Siemienowicz (1881-
1900). „Był to człowiek, w którym dziwnie były 
pomieszane wady i zalety. Zmoskwiczony Ru-
sin (…), ten, który paru tysiącom młodzieży 
polskiej utrudnił zdobycie wykształcenia śred-
niego, a w konsekwencji i wyższego, sam był 
człowiekiem głębokiej wiedzy, którą zdobył 
wraz z doktoratem na uniwersytetach zagra-
nicznych i sam oddawał się źródłowym bada-
niom, o ironio! języka polskiego…” – napisał 
absolwent szkoły z 1892 r. Tadeusz Miłobędzki, 
w przyszłości rektor SGGW. Wśród nauczycieli, 
głównie Rosjan, oddelegowanych do odległego 
Kalisza dla odpokutwania tu jakichś wcześniej-
szych przewinień, wielu prezentowało niski 
poziom kultury osobistej i skłonność do nad-
używania alkoholu. Zakaz mówienia w gimna-
zjum po polsku spowowdował, że uczniowie w 

rozmowach miedzy sobą, posługiwali się łaci-
ną, doskonaląc mimochodem ten język. Ukry-
wano skrzętnie - grożące usunięciem ze  szko-
ły – polskie książki i zakazane utwory polskich 
poetów, przepisywane ręcznie do zeszytów. 
W kajetach St. Dąbrowskiego, zatytułowanych 
„Poesie” i „Wiersze różne” znajdujemy utwory 
dopisywane tam w różnym czasie. Stanowiły 
one kanon poezji budującej postawy młodzieży 
z końca XIX w., próbującej na przekór otaczają-
cej niewoli, wypracować dla siebie inną przy-
szłość. Tytuły wierszy i nazwiska ich autorów, 
wyraźnie zarysowują kierunek owych dążeń: 
„Do młodych”- Adam Asnyk (absolwent ka-
liskiej szkoły z 1853 r.), fragmenty „Ksiąg na-
rodu i pielgrzymstwa polskiego”, „Do Matki 
Polki” – Adam Mickiewicz, „Język Ojczysty”, 
„Klątwy” i.in. – Cyprian Kamil Norwid, m.in. 
„Pamięci Bohdana Zaleskiego” – Maria Konop-
nicka, „Głos Pański w więzieniu” – Narcyza 
Żmichowska, „Tatry”, „Lecą liście z drzewa” – 
Wincenty Pol, „Orzeł, „Cień Chopina” – Kazi-
mierz Przerwa Tetmajer - a także teksty Jerze-
go Żuławskiego, prekursora polskiej literatury 
fantastyczno-naukowej czy poety węgierskie-
go Sándora Petöfi ego. Jest też wiersz Henryka 
Sienkiewicza – „Upiór Litewski (1898).

Do samodzielnego poszukiwania i pozna-
wania tekstów dotyczących literatury i historii 
polskiej – zachęcał Stefan January Giller (brat 
Agatona, członka Rządu Narodowego w czasie 
powstania styczniowego). Prowadził bardzo 
popularne wśród polskich uczniów, nadpro-
gramowe lekcje języka polskiego – po 1889 r.  
równouprawnionego z językami zachodnioeu-
ropejskimi. Uważany za wzór patrioty i rzecz-
nika polskiej kultury - szykanowany za to przez 
władze zaborcze, „uhonorowany” został prze-
wrotnie odznaczeniem za uśmierzenie polskie-
go buntu. Do grona szkolonych autorytetów 
zaliczyć należy także matamatyka - Apolinare-
go Klonowskiego, prefekta - ks. Józefa Szafnic-
kiego oraz weterana powstania styczniowego, 
geografa - Bronisława Gałczyńskiego, za przy-
czyną którego Stanisław Dąbrowski mógł w do-
brze wyposażonej pracowni kontynuować swą 
pasję zapoczątkowaną w kolegium jezuickim – 
obserwując zjawiska astronomiczne przez lu-
netę oraz wykazując dużą biegłość w obsłudze 
teleskopu. Pracował też w tym czasie w stacji 
meteorologicznej.
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Największą „polską”, a więc sfi nansowaną ze 
środków społecznych inwestycją edukacyjną w War-
szawie w XIX w. był zespół gmachów szkoły Wawel-
berga i Rotwanda przy ul. Mokotowskiej 2/4. Budowę 
kompleksu rozpoczęto w czerwcu 1896, a zakończo-
no w październiku 1897 r. Budynki wzniesiono na 
działce przy ul. Mokotowskiej 2–4, wg projektu Jana 
Hinza. 

Od czasu Powstania Styczniowego do 1898 r. 
w Królestwie Polskim nie było wyższej uczelni tech-
nicznej, a średnie szkoły tego typu należały do wy-
jątków. Uruchomienie więc szkoły technicznej, for-
malnie średniej, ale o poziomie niewiele niższym niż 
na politechnikach, było wielkim sukcesem społeczeń-
stwa polskiego, a konkretnie dwóch fi nansistów: Hi-
polita Wawelberga (1843–1901) i Stanisława Rotwan-
da (1839–1916). 

Na podst. Wikipedia                      

Gmach Szkoły Wawelberga i Rotwanda w Warszawie w 1897 r.  
Fot. Wikimedia Commons

Dąbrowski ukończył w terminie kaliskie gim-
nazjum. Był jednym ze 150 absolwentów (spo-
śród 1850), którzy podjęli trud powołania ka-
płańskiego.

Wybór życia konsekrowanego nie było dla 
niego oczywistym. Po wielu przemyśleniach 
i wewnętrznej walce z plejadą zaskakujących 
pomysłów na dalsze życie (planował ucieczkę 
do Afryki - wyprawę na Czarny Ląd, zapew-
ne pod wpływem lektury Rudyarda Kiplinga), 
zapragnął spokoju. Być może uległ na moment 
młodopolskiemu dekadentyzmowi, choć wśród 
jego ulubionych poetów nie było przedstawicie-
li tego kierunku: Stanisława Przybyszewskiego 
czy Zenona Przesmuckiego. W przyszłości od-
niósł się do tego okresu swego życia słowami:

Uśmiecha się Niebo
na ten Stasia głos
bo inny dla niego
Bóg zgotował los.

W 1897 r. Dąbrowski podjął studia w wyższej 
szkole technicznej w Warszawie. Najprawdopo-
dobniej była to Szkoła Mechaniczno-Techniczna 
Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda, 
założona w 1895 r. Zakończył studia po pierw-
szym roku, uznając że zrusyfi kowana, a do tego – 
techniczna szkoła w Warszawie nie jest dla nie-
go. W wieku 25 lat, postanowił wstąpić na dro-
gę życia konsekrowanego 

Stanisław Dąbrowski miał siedmioro ro-
dzeństwa: trzech braci i cztery siostry. Praw-
dopodobnie najstarszy z rodzeństwa Bronisław 
zmarł w dzieciństwie. Kolejną była Teresa Ma-

Siostry Stanisława Dąbrowskiego – Teresa, Helena, Zofi a i Maria, Archiwum Dąbrowskich

jewska (1867-1911), która owdowiała bardzo 
szybko i w 1910 r. przyjechała do Michałowic 
ze Lwowa wraz trojgiem swych dzieci: 14-let-
nim Janem Tadeuszem, 12-letnim Tadeuszem 
Adamem i 9-letnią Marią. Zmarła w ciągu roku, 
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zaś dzieci pozostały pod opieką babki (Marii 
z Rostworowskich Dąbrowskiej), siostry (He-
leny Dąbrowskiej) i brata (Tadeusza Dąbrow-
skiego).

Pozostałe dziewczęta z tej rodziny wybrały 
drogę powołania zakonnego – były to kolejno: 
najmłodsza – Maria Izabela (1880–1948), na-
stępnie najstarsza z nich – Helena (1872–1953) 
i jako ostatnia – Zofi a (1878–1944). Wszystkie 
były dobrze wykształcone – ukończyły Wyższe 
kursy dla kobiet im. A. Baranieckiego w Krako-
wie. 

Adrian Baraniecki (1828–
1891) – polski lekarz i działacz 
społeczny. Absolwent studiów 
medycznych w Kijowie, Mo-
skwie i Francji. Współzałożyciel 
Towarzystwa Paryskiego Leka-
rzy Polskich. Dyrektor krakow-
skiego – utworzonego na własny 
koszt Muzeum Techniczno-Prze-
mysłowego oraz organizator – od 

1868 Wyższych Kursów dla Kobiet – pierwszej formy 
kształcenia uniwersyteckiego dostępnego wówczas 
dla pań, a także kursów handlowych dla młodzieży 
i rzemieślników. Członek Akademii Umiejętności, 
inicjator pierwszego ogólnopolskiego zjazdu lekarzy 
polskich, uczestnik powstania styczniowego. Wyż-
sze Kursy dla Kobiet posiadały wydziały: historycz-
ny, literacki, przyrodniczy, artystyczny, gospodarczy 
i handlowy – były dostępne dla kobiet w wieku od 
16 lat. Uczęszczało na nie w niektórych latach do 
200 słuchaczek, pochodzących z Galicji i z zaboru ro-
syjskiego. Wykładali tam m. in. Jan Matejko, Stanisław 
Wyspiański czy Lucjan Rydel. W roku 1894 Uniewrsy-
tet Jagielloński dopuścił kobiety do grona studentów.

Na podst. Wikipedia                   

Adrian Baraniecki

Obdarzona talentem plastycznym Zofi a – po-
głębiała swe zainteresowania na wydziale pla-
stycznym - pięknie haftowała, a ściany domowej 
kaplicy w michałowickim dworze przyozdobiła  
motywem wijącego się krzewu winnego. Dwie 
pozostałe siostry - Maria Izabela oraz Helena – 
wybrały wydział historyczno-literacki. Lekcje 
literatury prowadził tam Lucjan Rydel, historii – 
prof. UJ. Wiktor Czermak, zaś wykłady z za-
kresu historii etyki i historii Kościoła – o. Adolf 
Bakanowski – prowincjał zmartwychwstańców.

Można przypuszczać, że postać o. A. Baka-
nowskiego mogła wpłynąć na wybór wspólno-
ty zakonnej przez dwie Dąbrowskie.

Najmłodsza – Maria Izabela, w sprawach 
duchowych radziła się u swego starszego bra-
ta Stanisława – wówczas paulina br. Czesława, 
który jako pierwszy w rodzinie przecierał szlak 
życia zakonnego. To on zwrócił jej uwagę na 
żywot św. Marii Małgorzaty Alacoque – propa-
gatorki kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa.

O. Adolf Sykstus Baka-
nowski (1840–1916) – za-
konnik zmartwychwstaniec. 
Kształcił się w Kamieńcu 
Podolskim i w Akademii 
Duchownej w Petersburgu; 
był kapelanem wojskowym 
w  powstaniu styczniowym; 
od roku 1866 pełnił posłu-
gę w osadzie Panna Maria 
w Teksasie; w 1870 przenie-
siny do Chicago na 3 lata, 
po czym udał się do Europy 

(Rzym, Paryż, Londyn). Od 1880 osiadł ostatecznie 
w kraju – początkowo we Lwowie.

W Krakowie został przełożonym zgromadzenia 
zmartwychwstańców, a od 1897 r. – prowincjałem no-
wej polsko-austriackiej prowincji w Wiedniu, a także 
dyrektorem „Dzieci Maryi” – stowarzyszenia dziew-
cząt z internatu nazareńskiego w Krakowie. Od 1902 r.– 
przełożony domu i rektor kościoła św. Krzyża 
w Wiedniu; od 1908 r.– przełożony domu we Lwowie, 
gdzie w katedrze ormiańskiej w maju 1913 r. święto-
wał jubileusz 50-lecia kapłaństwa, w czasie którego 
kazanie wygłosił abp Józef Teodorowicz.

Znakomity rekolekcjonista i wychowawca mło-
dzieży zakonnej – zmarł w Krakowie 22 maja 1916 r.

Na podst: Ojciec Adolf Bakanowski CR – 
Szkic biografi czny, Michał Szlachciak CR 

i Marcin Paca CR 

O. Adolf Sykstus Bakanowski

Św. Małgorzata Maria Ala-
coque (1647–1690), w wieku 
24 lat wstąpiła do zakonu 
wizytek w miejscowości Pa-
ray-le-Monial (Burgundia – 
Francja). Habit zakonny 
przywdziała w 1671 r. W la-
tach 1685–1687 była mistrzy-
nią nowicjuszek, a dwukrot-
nit asystentką przełożonej. 

Najważniejszym momen-
tem pobożnego życia św. Mał-
gorzaty Marii było objawie-
nie jej  przez Zbawiciela Na-

bożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jak  
sama napisała: „Ogromną łaskę wyświadczył mi 
Boski Oblubieniec, której ja zupełnie nie  jestem god-

Małgorzata Maria Alacoque. 
Fot: forum Tradycji Katolickiej – 

WordPress.com
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Tadeusz Jerzy Dąbrowski niechętnie odnosił 
się do perspektywy zatrzaśnięcia furty klasztor-
nej za kolejną już, tym razem najmłodszą latoro-
ślą rodziny.

Po odbyciu rekolekcji na Jasnej Górze pod 
kierunkiem przyjaciela br. Czesława – o. Piusa 
Przeździeckiego, ktory nie znalazł w Marii Iza-
beli oznak powołania, przedstawiona została 
matce Antoninie Sołtan – zmartwychwstance, 
a ta zainteresowała ją nauczaniem o. Piotra Se-
menenki.  

na, że pozwolił mi spoczywać na swym Sercu wraz 
z umiłowanym uczniem i podarował mi to Serce wraz 
z krzyżem swoim i swoją miłością”. 

Zmarła w opinii świętości 17 października 1690 r. 
roku. 

Beatyfi kacja Małgorzaty w 1864 r. przez papieża 
bł. Piusa IX oraz jej kanonizacja w 1920 r. przez pa-
pieża Benedykta XV – były ostateczną aprobatą nabo-
żeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Na podst. 
Św. Małgorzata Maria Alacoque – apostołka 

Najświętszego Serca Pana Jezusa – 
PCH24+ – Polonia Christiana.                                                                                                

Matka Antonina Sołtan C.R.

Matka Antonina Sołtan C.R. 
(1857–1931) – Druga Przełożo-
na Generalna Zgromadzenia 
Sióstr Zmartwychwstania Pana 
Naszego Jezusa Chrystusa. 
„Wytworna, o wielkiej kultu-
rze, subtelnych uczuciach, po-
siadała nie tylko roztropność 
życiową, która ją czyni tak bli-
ską nam wszystkim lecz nadto 
Duch Święty wzbogacił ją swo-
im darem mądrości, nim oświe-

cona wybrała najlepszą cząstkę opitmam partem (Łu-
kasz X, 420), oddając siebie samą bez reszty służbie 
Chrystusa Zmartwychwstałego.” Zmarła w Kętach 
21.4.193 r. 

Fot. i tekst:
Archiwum fotografi i – 
Dynamiczny Herbarz 

Rodzin Polskich.  

Ojcec Piotr Semenenko 
(1814–1886) – współzałożyciel 
i pierwszy przełożony gene-
ralny Zgromadzenia Zmar-
twychwstania Pańskiego, jeden 
z najwybitniejszych polskich 
teologówXIX stulecia.

Matka Celina Borzęcka 
(1833–1913), córka zamożnej 
rodziny ziemiańskiej z Białoru-
si, po śmierci męża – który za-
świadczył w testamencie, o mi-
łości, bohaterstwie, odwadze 
i roztropności swej żony, poma-
gającej ubogim i wspierającej 
powstańców styczniowych – 
wraz dwiema córkami: Celiną 
i Jadwigą wyjechała do Rzymu. 
Tam pod  wpływem generała 
zmartwychwstańców ks. Piotra 

Semenenki, wraz z córką Jadwigą, założyła w 1891r. 
żeńską gałąź tego zgromadzenia, którego zadaniem 
było nauczanie i chrześcijańskie wychowanie dziew-
cząt. Za życia założycielki powstały 22 wspólnoty 
w Polsce i za granicą. W 1906 r. nieoczekiwanie  zmar-
ła jej córka i najbliższa współpracownica – Jadwiga, 
namaszczona na nastepczynię i kontynuatorkę dzie-
ła. Celina odeszła siedem lat później w wieku 80 lat. 
Obydwie pochowano w Kętach. 

Beatyfi kowana w Rzymie 27 października 2007 r. 
przez papieża Benedykta XVI. 

Matka Jadwiga Borzęcka 
(1863–1906) współzałożycielka 
Zgromadzenia Sióstr Zmar-
twychwstania Pańskiego, córka 
Celiny Borzęckiej. 

17 grudnia 1982 r. Jan Paweł II 
ogłosił dekret o heroiczności jej 
cnót. Obecnie trwa jej proces 
beatyfi kacyjny. 

Matka Celina Borzęcka ideę 
powołania nowej wspólnoty 
zakonnej w pierwszej kolejno-
ści zrealizowała w Polsce. 

Do wyboru otrzymała trzy 
lokalizacje: Kęty, Wieliczkę i Wadowice. Słowa 
ks. Semenenki, który swego czasu o Kętach powie-
dział: „Tu będą kiedyś zmartwychwstanki” – potrak-
towała jak testament. 

W październiku 1891 r. zakupiła w Kętach kawa-
łek gruntu pomiędzy kościołem parafi alnym a klasz-
torem franciszkanów. W formalnościach pomagał jej 
mąż starszej córki, Celiny, Józef Haller – stryjeczny 
brat generała Józefa Hallera. Na zakupionej działce, 
w starej, ponad stuletniej chacie – zamieszkały pierw-
sze zmartwychwstanki. 

Budynek klasztoru stanął jesienią 1893 r., a w opusz-
czonej przez zakonnice chacie powstało przedszkole, 
dla osiemdziesięciorga dzieci. 

W momencie śmierci jego założycielki – dwadzie-
ścia lat później, klasztor w Kętach zamieszkiwało po-
nad 30 sióstr.

Fot. i tekst na podst. Nasza ARKA – 
Miesięcznik Rodzin Katolickich nr 11/2007

oraz Wikipedia     

O. Piotr Semenenko; 
Fot: Str. Par. rzym.-kat.

 MB Anielskiej w Radości

Matka Celina Borzęcka; 
Str. Siostry Zmartwychwstan-

ki – prow. warszawska

Matka Jadwiga Borzęcka; 
Fot. Wikipedia
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Dostosowując się do woli ojca i ukrywając 
swe postanowienie aż do uzyskania pełnolet-
ności, 21-letnia Maria Izabela przybyła do Kęt 
28 IX 1901 r. Złożyła dwa lata później śluby za-
konne i przyjęła imię Małgorzata. Pełniła rolę 
mistrzyni nowicjatu, a w czasie I wojny świato-
wej (od 1914 r.) kierowała domem zgromadzenia 
sióstr zmartywychwstanek w Kętach. W 1917 r. 
zorganizowała nowy dom zgromadzenia we 
Lwowie – wspierany przez o. Klemensa. Pomoc 
miała wymiar zarówno materialny, jak i ducho-
wy – praski benedyktyn głosił siostrom rekolek-
cje. Posługę duchową powtarzał wielokrotnie 
w latach trzydziestych XX w. oraz na początku 
II wojny światowej. Zmartwychwstanki lwow-
skie doświadczały wówczas także pomocy abpa 
ormiańskiewgo Józefa Teodorowicza. Jako jego 
sekretarka, s. Małgorzata – dzięki swym zale-
tom intelektualnym – redagowała medytacje 
i przemówienia polityczne biskupa, pozwalając 
sobie niejednokrotnie na krytyczne uwagi. Od 
1918 r. prowadziła Kongregację Ziemianek za-
łożoną przez niego. W latach 1926-1938, przez 
dwie kadencje, była przełożoną generalną zgro-
madzenia.

Dlaczego zmartwychwstanki?

W XIX w. następuje odnowa i rozwój życia reli-
gijnego świeckich oraz zakonnego na ziemiach pol-
skich pod zaborami, ale także na emigracji – zwłasz-
cza we Francji po upadku powstania listopadowego.                                                                                    
Szkoła duchowości zmartwychwstańczej powstała na 
emigracji w Paryżu, na bazie odrodzenia religijnego 
wśród rodaków. U jego kolebki stanął Adam Mickie-
wicz, który gromadził wokół siebie świeckich katoli-
ków, którzy założyli Towarzystwo Braci Zjednoczo-
nych o charakterze religijnym i apostolskim celu. 

Z inicjatywy A. Mickiewicza i Bogdana Jasińskie-
go, zawiązuje się w roku 1835, Bractwo Służby Na-
rodowej – wielopłaszczyznowa organizacja duchow-
nych i świeckich. Wkrótce po  śmierci B. Jasińskiego 
w roku 1840, najbliżsi jego współpracownicy powo-
łują kongregację zmartwychwstańców, mającą na 
celu realizowanie programu Mistrza. Na szczególną 
uwagę zasługują ks. Piotr Semenenko, ks. Hieronim 
Kajsiewicz, a później ks. Paweł Smolikowski. 

Zmartwychwstańcy wywarli wielki wpływ na 
ruch religijny kobiet w Polsce. W zasięgu oddziaływa-
nia kongregacji znalazły się przyszłe zgromadzenia 
zakonne, jak: nazaretanki, felicjanki i służebniczki, 
a przede wszystkim niepokalanki i zmartwych-
wstanki. 

Można powiedzieć, że cała koncepcja życia du-
chowego – stworzona wokół myśli pozostawionych 

przez Bogdana Jasińkiego – kształtuje wzór wycho-
wania duchowego oparty na doskonałym oddaniu 
się Bogu i tajemnicy paschalnej Jezusa. Innymi 
słowy, stanowi  bardzo konkretną i jasną propozy-
cję osobistego rozwoju życia duchowego, poprzez 
świadome, aktywne uczestnictwo w Misterium Pas-
chalnym Jezusa. Znaczenie doktryny wykracza da-
leko poza konkretną sytuację, w jakiej przyszło żyć 
jej  twórcom. Stanowisko, które wówczas  sformuło-
wali w wielu zagadnieniach, jest aktualne również 
dzisiaj. Stworzyli oryginalną szkołę duchowości 
zmartwychwstańczej, która jest duchowością typo-
wo polską. 

Bogdan Jasiński (1807–1840) – 
działacz Wielkiej Emigra-
cji, założyciel Zgromadzenia 
Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz Sługa Boży Kościoła Ka-
tolickiego. Pragnął wolności 
dla ojczyzny, nie szczędził sił, 
by zaprowadzać między roda-
kami nowy, chrześcijański po-
rządek. Wierzył w możliwość 
braterstwa i jedności wśród lu-
dzi, bez względu na orientacje 

polityczne. Istotą jego działalności była głęboka wiara 
w Zmartwychwstanie, które uczynił myślą przewod-
nią stworzonego później Zgromadzenia. 

Stolica Apostolska zatwierdziła działalność wspól-
noty 10 marca 1888 r. a ks. Piotr Semenenko został 
pierwszym przełożonym generalnym zakonu. 

Na podst. – ks. St. Urbański – 
Polska szkoła duchowości zmartwychwstańczej – 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie (Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR 

i zmartwychwstańcza szkoła duchowości – 
materiały z sympozjum, Kraków 2011) 

oraz Wikipedia. 

Bogdan Jasiński (1807–1840). 
Fot. Wikipedia

Zarówno matka Małgorzata, jak i o. Klemens 
kładli nacisk na przestrzeganie wewnętrznej 
karności i wierność duchowej ascezie. Oboje 
szukali harmonii pomiędzy życiem duchowym 
i czynnym – miłość prawdy przedkładając nad 
dobroć serca, podkreślając wagę  wartości pa-
triotycznych w życiu zakonnym.

Ostatnie lata życia m. Małgorzaty Dąbrow-
skiej, to posługa przełożonej prowincji war-
szawskiej (1938-1946).  Zmarła w opinii święto-
ści w Kętach w 1948 r.

Zachowana, bogata korespondencja między 
siostrami Heleną i Marią Izabelą (m. Małgo-
rzatą) Dąbrowskimi pokazuje, że proces przy-
gotowania do życia zakonnego starszej z sióstr 
przez młodszą, choć rozwijał się dość długo – 
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nie do końca rozwiewał wątpliwości Heleny co 
do meritum sprawy: „czy powinnam zostać za-
konnicą - czy jestem tego godna?” Tu także w 
sukurs kolejnej siostrze przychodzi o. Klemens 
argumentując, że powołanie można  ocenić w 
kategorii łaski i przyjąć jako nagrodę za trud po-
święcony matce w czasie jej długiej choroby, zaś 
czas formacji w nowicjacie, a potem wyzwania 
i obowiązki życia zakonnego pomogą odnaleźć 
się i okrzepnąć w tym postanowieniu.

Helena Dąbrowska (1872–1953) do zgroma-
dzenia zmartwychwstanek wstąpiła w 1928 r., 
mając 56 lat. O wyborze drogi powołania za-
konnego myślała już dużo wczesniej (od 1911 
r.), jednak opieka, jaką roztoczyła nad trojgiem 
nieletnich dzieci swej zmarłej siostry Teresy 
Majewskiej, a później także nad chorą matką, 
powstrzymywały ją przed urzeczywistnieniem 
tej decyzji. W roku 1914 przyjęła status siostry 
zjednoczonej.

Stowarzyszenie, pierwotnie pod nazwą „Sio-
stry Zjednoczone”, powstało przy Zgromadzeniu 
Sióstr Zmartwychwstanek niemal bezpośrednio 
po jego założeniu. Według najstarszej reguły dla 
Sióstr Zjednoczonych, która pochodzi z 1902 r., (...) 
są to osoby po większej części w świecie żyjące, którym 
społeczne położenie lub inne przeszkody nie pozwalają 
związać się ślubami z naszym Zgromadzeniem, lecz któ-
re    mają ten sam cel, co i ono, i ten sam koniec, pragną 
być z nami w Bogu, sercem jednym i duszą jedną razem 
żyć i razem pracować. Obecnie obowiązuje zatwier-
dzona przez Kościół Reguła dostosowana do wska-
zań Soboru Watykańskiego II, dotyczących roli 
i zadań katolików świeckich. 

Na podst. 
Str. Zgromadzenie Sióstr 

Zmartwychwstanek – 
Prowincja Warszawska 

Jednocześnie studiowała pedagogikę, zaś jej 
podopieczna – siostrzenica Maria Majewska, 
jako nauczycielka prowadziła ochronkę – ucząc 
także okoliczną młodzież w Michałowicach – 
być może w ramach Polskiej Macierzy Szkol-
nej. Niespełna dwa miesiące po śmierci matki 
(21 XII 1927 r.) Helena rozpoczęła nowicjat (14 II 
1928 r.). Jej śluby zakonne przyjęła m.in. młod-
sza siostra – w tym czasie przełożona generalna 
zgromadzenia – m. Małgorzata. Ojciec Klemens 
nieobecny na uroczystości, zajęty obowiązkami 
„lubińskimi” – uczestniczył dopiero w profesji 
wieczystej siostry, zorganizowanej w klaszto-
rze na Żoliborzu w Warszawie (16 VII 1934 r.)                                                                                                                                      

S. Maria Clemensa (bowiem takie imię zakonne 
przyjęła Helena Dąbrowska) pełniła rolę prze-
łożonej w Mocarzewie (od 1936 r.) i w Chrząsto-
wie (od 1938 r.) - gdzie w czasie II wojny zajmo-
wała się prowadzeniem biblioteki, a wcześniej 
opieką nad chorymi w szpitalu. Była siostrą 
pracowitą, pokorną, gotową nieść pomoc in-
nym. Charakteryzowała ją wysoka kultura oso-
bista i głęboka - mimo żywego usposobienia - 
duchowość.

Zofi a Dąbrowska (1878–1944), która wraz 
z Heleną opiekowała się chorą matką, prawie 
dokładnie rok po niej (2 III 1929 r.), wstąpiła 
do Zgromadzenia Sióstr św. Józefa we Lwowie 
w wieku 51 lat (mając za sobą wcześniejsze próby 
podjęcia życia konsekrowanego u zmartwych-
wstanek). Śluby wieczyste złożyła w 1935 r., 
przyjmując imię zakonne Symplicja.

Duchowość Zgromadzenia Sióstr św. Józefa zw. 
„józefi tkami” koncentruje się wokół tajemnicy Miło-
ści Miłosiernej Boga, objawionej w misterium Wcie-
lenia, Krzyża i Eucharystii. Siostry, naśladując Jezusa 
Chrystusa ubogiego, pokornego i posłusznego Ojcu 
oraz niosącego miłosierdzie wszystkim potrzebu-
jącym, łączą tę drogę z posługą miłosierdzia wobec 
ubogich braci. Na tej drodze patronuje Zgromadzeniu 
Święty Józef, od którego Siostry uczą się bezgranicz-
nego zawierzenia Bogu, dyspozycyjności wobec Jego 
zamierzeń oraz pokornej i cichej służby innym. Mi-
łość miłosierna stanowi dla sióstr istotę charyzmatu 
przekazanego przez Założyciela – św. Ks. Zygmunta 
Gorazdowskiego. 

Duchowość Sióstr zakorzeniona jest w tradycji 
franciszkańskiej, a ustawodawstwo opiera się na re-
gule św. Franciszka z Asyżu. Siostry żyją we wspól-
nocie Kościoła i Zgromadzenia, pielęgnując ducha 
rodzinności, braterstwa, prostoty i wdzięczności, któ-
ry wyraża się między innymi przez wspólnotę modli-
twy, pracy i ofi arnej służby. 

Ks. Zygmunt Gorazdow-
ski (1845–1920) uczestnik 
powstania styczniowego, 
przerwał studia prawnicze 
we Lwowie i wstąpil do Se-
minarium Duchownego tam-
że;  sprowadził w 1882 r. do 
Lwowa kilka tercjarek fran-
ciszkańskich, zwanych „sio-
strzyczkami ubogich”, aby 
zaangażować je do prowa-
dzenia założonych przez 
siebie dobroczynnych dzieł 
chrześcijańskiego miłosier-

dzia. Tercjarki dały początek Rodzinie Zakonnej Sióstr 
św. Józefa. 

Ks. Zygmunt Gorazdowski. 
Fot. Wikipedia
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Współzałożycielką Zgromadzenia i najbliższą 
współpracowniczką ks. Z. Gorazdowskiego była Mat-
ka Salomea Danek, pierwsza przełożona generalna.

Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfi kował Z. Go-
razdowskiego 26 czerwca 2001 r., zaś we Lwowie - 
23.X.2005 r. papież Benedykt XVI dokonał jego kano-
nizacji.

Za historyczną datę powstania Zgromadzenia 
przyjmuje się 17 lutego 1884 r. 

Obecnie dom generalny józefi tek znajduje się 
w Krakowie. 

Siostry służą ubogim, samotnym, cierpiącym 
w szpitalach i domach prywatnych, opiekują się 
dziećmi i młodzieżą, prowadzą pracę katechetyczną 
i działalność misyjną – zgodnie z dewizą: „serce przy 
Bogu – ręce przy pracy”. 

Na podst. 
Str. Zgromadzenie Sióstr św. Józefa CSSJ  

oraz kapucyni.pl       

Rodzeństwo martwił fakt surowych obycza-
jów panujących u józefi tek – ubolewli nad  ogra-
niczoną możliwością spotkań i kontaktów kore-
spondencyjnych z siostrą, ale s. Symplicja była 
zakonnicą radosną i uczynną, chętnie niosącą 
pomoc potrzebującym. Może nieco zamknięta 
w sobie, utalentowana plastycznie lubiła ma-
lować kwiaty, a także wizje abstrakcyjne. Za-
chwycały haftowane przez nią ornamenty na 
konopeach (zewnętrzna osłona tabernakulum 
z jedwabiu albo lnu – przyp. red.). Jej uzdolnie-
nia sięgały jeszcze dalej – była autorką wierszy 
dla dzieci oraz tłumaczką z języków francuskie-
go i włoskiego. 

S. Symplicja posługiwała w domu zgroma-
dzenia w Klikawie koło Puław (od 1934 r.), we 
Lwowie (w 1939 r.) i w Bogumiłowicach koło 
Tarnowa (od 1949), gdzie mocno schorowana, 
odmawiając pomocy lekarskiej – zmarła tuż 
przed Wigilią Bożego Narodzenia – 22 XII 1944 r. 
Na pogrzeb w Wierzchosławicach nie zdołał 
przyjechać nikt spośród jej rodzeństwa. Wszak 
trwała wojna, a zima była wyjątkowo mroźna... 

W tym czasie w Michałowicach gospodarzył 
Tadeusz Dąbrowski (1873–1961) – brat wyżej 
wymienionych – wraz ze swą małżonka Jadwi-
gą z Majewskich. Rodzeństwo łączyły serdecz-
ne relacje. Tadeusza cenionego za dobroć, po-
godę i hart ducha – kiedy tylko mógł odwiedzał 
w Michałowicach o. Klemens.

Stefan Dąbrowski (1868–1932) – kolejny i naj-
mniej znany spośród braci Dąbrowskich, któ-
ry „za wywrotowe poglądy”, na życzenie ojca 
opuścił dom, a zesłany – podobno – jako rewo-
lucjonista na Syberię, ostatecznie wyjechać miał 
do San Francisco, zaś od czasu pogrzebu matki, 
po załatwieniu spraw spadkowych, wiecej się 
nie pojawił... 

Antoni Maziarz 
Instytut Historii Uniwersytet Opolski 

Fot. pochodzi z Matka Małgorzata Dabrowska C. R.
1880–1948 – s. B. Żulińska,                            

ROMA 1967 – Drukarnia Watykańska 
„POLIGLOTTA”. 

Dąbrowscy h. Radwan – zakonne rodzeństwo z michałowickiego dworu (druga poł. lat trzydziestych) – od lewej: Maria – m. Małgorzata, zmartwychwstanka; 
Helena – s. Maria Clemensa, zmartwychwstanka; Stanisław – o. Klemens, benedyktyn; Zofi a – s. Symplicja, józefi tka
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Mnich wierny i niepokorny. Ojciec Klemens Dąbrowski (1875–1953)
Do grona wybitnych mieszkańców Michało-

wic z pewnością możemy zaliczyć pierwszego 
polskiego benedyktyna doby pokasacyjnej, czy-
li o. Klemensa Dąbrowskiego (1875–1953). Syn 
Tadeusza Jerzego i Marii z Rozwadowskich Sta-
nisław Józef Jan przyszedł na świat w Pruszczy-
nie (gm. Wyszogród) 13 III 1875 r. W tym sa-
mym roku Dąbrowscy przeprowadzili się 
z Mazowsza na teren Małopolski. Z Michałowi-
cami Stanisław łączył miłe wspomnienia bez-
troskiego dzieciństwa. Wesołemu i energiczne-
mu chłopcu zdarzało się uciekać z domowych 
lekcji „zacnego Królickiego”, ale czy możemy 
dziwić się, że wraz z bratem Tadeuszem wolał 
wspinać się po drzewach, niż przesiadywać nad 
kajetami? Nie znaczy to, że młodzi Dąbrowscy 
stronili od edukacji. Z domu wynieśli świetną 
szkołę zarówno w zakresie wiedzy, jak i postaw 
patriotycznych. Podobnie, jak ich starsi krew-
ni Henryk Sinkiewicz, czy Joachim Lelewel, 
potomkowie Dąbrowskich chłonęli opowieści 
o chwalebnym udziale przodków w dziejach oj-
czystych. Do legend o Zawiszy Czarnym docho-
dziły wspomnienia z działalności konspiratora 
Artura Zawiszy (1809–1833), publicznie powie-
szonego za miłość do Polski na warszawskim 
placu kaźni, dziś noszącym jego imię. Powstanie 
listopadowe młodzi Dąbrowscy poznawali po-
przez pryzmat wspomnień przekazanych przez 
dziadka Józefa Wacława Dąbrowskiego (1792–
1862), ofi cera w powstaniu listopadowym. Ich 
ojciec Tadeusz Jerzy (1829–1903) wprawdzie do 
powstania styczniowego nie poszedł (był jedy-
nym opiekunem matki Marianny z Zawiszów 
Czarnych Dąbrowskiej), ale czynnie wspierał 
powstańców, co przypłacił więzieniem w Mo-
dlinie. Uczestnikiem zrywu był wuj Jan Ro-
stworowski (brat Marii Dąbrowskiej). Za jego 

sprawą dzieci poznawały motywy i przebieg 
walk. Poza ramy galicyjskiego „patriotyzmu 
rocznicowego” wychodzili zapewne nauczycie-
le Stanisława ze słynnej szkoły jezuitów w Chy-
rowie, do której uczęszczał w latach 1889–1892. 
Później już było znacznie gorzej. Przedstawiciel 
pokolenia o „rodowodzie niepokornym” został 
poddany rusyfi kacyjnej presji nocy apuchti-
nowskiej. Każdy, kto czytał „Syzyfowe prace” 
poznał realia ówczesnej szkoły kieleckiej. Sta-
nisław Dąbrowski kończył ją zaledwie kilka lat 
po Stefanie Żeromskim. Podobną presję wywie-
rano nań w Męskim Gimnazjum Klasycznym 
w Kaliszu, do którego nasz bohater uczęszczał 
w latach 1894–1897. Zasiadał w tych samych 
ławach co Adam Asnyk, czy późniejszy prezy-
dent Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechow-
ski. Z tego czasu Dąbrowski zachował pięknie 
oprawiony zeszyt z klasyką polskiej poezji – ze 
swymi ulubionymi twórcami: Marią Konop-
nicką, Adamem Mickiewiczem, Kazimierzem 
Przerwą-Tetmajerem i wieloma innymi. Ci wy-
chowawcy narodu byli o wiele bardziej skutecz-
ni w kształtowaniu ducha młodego Stasia, niż 
edukatorzy państwowi, aczkolwiek trzeba za-
uważyć, że także wśród nich znajdowali się pro-
fesorowie odważni i wierni ojczyźnie. Wśród 
nich np. Stefan January Giller, brat Agatona Gil-
lera – członka władz powstania styczniowego, 
wspominany z wdzięcznością za zaszczepianie 
fascynacji polską literaturą patriotyczną. Wraż-
liwy młodzieniec poszukiwał własnej drogi ży-
ciowej. Wyobraźnia obfi cie zaopatrzona przez 
pisarza Rudyarda Kiplinga i odkrywcę Davida 
Livingstona snuła naiwne wizje wypraw pośród 
pustkowi i dzikiej przyrody Afryki. Stanisław 
był przekonany, że tam wreszcie zazna, czym 
jest wolność. Zamiast na Czarny Ląd, pewnie 

Jasna Góra – sanktuarium, zespół klasztorny zakonu paulinów w Częstocho-
wie. Jedno z ważniejszych miejsc kultu maryjnego oraz najważniejsze centrum 
pielgrzymkowe katolików w Polsce, ze znajdującym się tam cudownym obrazem 
Matki Bożej Częstochowskiej. Początki istnienia klasztoru sięgają dnia 22 czerwca 
1382 r., kiedy to do Polski zostali sprowadzeni paulini z macierzystego klasztoru 
św. Wawrzyńca pod Budą na Węgrzech przez księcia Władysława Opolczyka.

Szczególne znaczenia dla Polaków miejsce to nabrało podczas potopu szwedz-
kiego gdy król Jan II Kazimierz Waza złożył śluby lwowskie, a następnie 16 marca 
1657 r. przybył na Jasną Górę i tam modlił się o uratowanie Rzeczypospolitej przed 
wojskami szwedzkimi. Obrona Jasnej Góry przede wszystkim była triumfem 
w wymiarze religijno-symbolicznym.

Klasztor Jasnogórski w Częstochowie (widoczny – 
zniszczony w 1917 r. – pomnik cara Aleksandra II, 
wzniesiony w 1889 r. na Jasnej Górze z dobro-
wolnych składek chłopów, doceniających wagę 
uwłaszczenia włościan w Królestwie Polskim na 
mocy dekretu carskiego w 1864 r.) Fot. polska-org.
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pod presją ojca, trafi ł na warszawską wyższą 
szkołę techniczną(poprzedniczka Politechniki 
Warszawskiej). Szybko wywnioskował, że to 
nie jest miejsce dla niego – urodzonego huma-
nisty. Ku oburzeniu ojca podjął decyzję o wstą-
pieniu do zakonu. W 1899 r., a więc w wieku 
25 lat, spełnił wymogi zaborcy, który w ra-
mach limitów i ograniczeń przyjęć do zakonów 
ustanowił taką właśnie dolną granicę wieku 
kandydatów. Wyboru Stanisław nie miał zbyt 
wielkiego. Po kolejnych falach kasat zakonów, 
z supresją z 1864 r. na czele, jednymi z nielicz-
nych zakonników w tz w. Kongresówce byli 
jasnogórscy paulini. Do tego dochodził nimb 
opiekunów najważniejszego polskiego sanktu-
arium maryjnego (kult Maryi pozostał do końca 
życia jednym z najważniejszych elementów du-
chowości o. Dąbrowskiego), bronionego w do-
bie zaboru szwedzkiego przez dzielnego prze-
ora o. Augustyna Kordeckiego, a tak plastycznie 
opisanego przez wuja Henryka Sienkiewicza 
w „Potopie” (pierwsze wydanie w 1886 r.). De-
cyzję młodszego z synów akceptowała matka, 
ojciec oponował, ale Stanisław postawił na swo-
im. O wiele mocniej swą dezaprobatę Tadeusz 
Jerzy wyrażał wobec najmłodszej córki Marii 
Izabeli, która kilka lat później poinformowała 
rodziców, że idzie w ślady brata. Pod jego wpły-
wem wybór padł na zmartwychwstanki, szcze-
gólnie mocno akcentujące w posłudze zakonnej 
treści patriotyczne. Zachowana korespondencja 
między o. Dąbrowskim a jego siostrami dowo-
dzi bliskich, prawdziwie rodzinnych relacji. W 
listach przeważają treści duchowe, ale poja-
wiają się też wątki rodzinne. Równie serdecz-
ne kontakty łączyły go z bratem Tadeuszem 
(1873–1961), dziedzicem Michałowic po śmierci 
ojca. Cenił go za dobroć, pogodę i hart ducha. 
Ciepło wypowiadał się o jego żonie Jadwidze 
Majewskiej (1881–1964). Nic więc dziwnego, że 

kiedy tylko mógł, chętnie odwiedzał rodzinne 
Michałowice. Czy Stanisław miał sentyment 
do pałacu zaprojektowanego dla Dąbrowskich 
przez Teodora Talowskiego? Inwestycję reali-
zowano w latach 1891–1897, a więc sfi nalizowa-
no ją w czasie, gdy Stanisław kończył edukację. 
Budowę mógł obserwować tylko podczas wizyt 
wakacyjnych, jednak po latach opisując Łazy 
(przeorat klasztoru staniąteckiego) porówny-
wał to miejsce do Michałowic – panowała tam 
podobna cisza, niepokoje koił szum rzeczki 
Gróbki, porównywanej do Dłubni. Michałowice 
okazywały się azylem przy kolejnych jego „ży-
ciowych zakrętach”, a tych nie brakowało.

W pierwszych latach formacji zakonnej brat 
Czesław, bo takie imię przyjął Stanisław Dą-
browski w Zakonie św. Pawła Pierwszego Pu-
stelnika, został posłany do Włocławka, gdzie 
przygotowywał się do święceń kapłańskich. 
Diakonem został 28 III 1903 r. Od tego czasu 
mógł m.in. rozdzielać Komunię św., a jedną 
z pierwszych osób, do której poszedł z Chry-
stusem Eucharystycznym był jego ciężko cho-
ry ojciec. Miesiąc później jechał do Michałowic 
ponownie – tym razem na pogrzeb ojca, zmar-
łego 30 kwietnia. Mszę św. prymicyjną, odpra-
wioną nazajutrz po święceniach kapłańskich 
(29 VI 1903 r.), sprawował w intencji o zba-
wienie duszy Tadeusza Jerzego. Ze względu 
na stosowanie rytu zdwojonego miał na sobie 
czerwony ornat, co miało zapowiadać, że „całe 
jego kapłaństwo będzie cichym męczeństwem”. 
Kilka dni później (5 lipca) odprawił swą pierw-
szą mszę przy ołtarzu w kaplicy Obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej. Miał na sobie stułę wy-
haftowaną przez siostrę Zofi ę. Redakcja często-
chowskiego miesięcznika wyraziła wówczas 
opinię, że „piękne przymioty umysłu i duszy 
Młodego Ojca wróżą, że zostanie on dobrym 
siewcą miłości Matki Bożej wśród naszego spo-

Kilkadziesiąt lat później, decyzją papieża Klemensa XI - 8 września 1717 r. dokonano pierwszej na ziemiach pol-
skich ustanowionej dekretem papieskim koronacji wizerunku Matki Bożej z Dzieciątkiem, poza Rzymem.

26 sierpnia 1956 przy udziale około miliona wiernych złożono Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, zredago-
wane przez uwięzionego przez władze komunistyczne prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz modlono się o jego 
uwolnienie, zaś 3 maja 1966 odbyły się centralne uroczystości religijne millenium chrztu Polski.

Na podst. Wikipedia
..................................................................................................................................................................

O. Euzebiusz Rejman (1856 Wieluń–1927 Rzym) – przeor Jasnej Góry (1895–1910). Śluby zakonne złożył na 
Jasnej Górze (1881), zaś święcenia kapłańskie przyjął we Włocławku (1885). W tym czasie wojsko rosyjskie stacjo-
nowało w budynkach klasztornych – mieszkało tu 120 żołnierzy carskich, były też magazyny dla dwu innych regi-
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łeczeństwa”. Kolejną mszę prymicyjną odpra-
wiał dla matki w nowootwartej kaplicy pałacu 
w Michałowicach. Stamtąd udał się w podróż 
po Polsce. Odwiedził m.in. dawne opactwo be-
nedyktynów na Świętym Krzyżu i Kazimierz 
Dolny nad Wisłą. 

Poczucie szczęścia wypływającego z blisko-
ści Matki Bożej w jej jasnogórskim wizerunku 
niestety zacieniała troska o kondycję wewnętrz-
ną tamtejszego konwentu. Ówczesny przeor 
o. Euzebiusz Rejman (1856–1927), skądinąd za-
służony dla rozwoju sanktuarium jasnogórskie-
go, za co był hołubiony przez ówczesne polskie 
elity, przyczynił się jednocześnie do duchowe-
go upadku wspólnoty. Młodsi paulini, wśród 
nich o. Czesław, a także o. Pius Przeździecki 
(generał zakonu w latach 1931–1942) i kilku 
innych zakonników, upominali się o reformę 
wewnętrzną, zmierzającą przede wszystkim do 
przestrzegania reguł zakonu. To wymagałoby 
ukrócenia niesubordynacji starszych mnichów, 
na co przeor nie zdobył się. Ojciec Czesław kon-
sekwentnie upominał się o zaostrzenie dyscy-
pliny, a kiedy apelacje kierowane na ręce prze-
łożonego pozostały bez spodziewanego efektu, 
zwrócił uwagę na sytuację wewnętrzną wizyta-
torowi klasztoru i ordynariuszowi miejsca – bi-
skupowi Stanisławowi Zdzitowieckiemu. Jedy-
nym efektem było uznanie gorliwego paulina 
za niegodnego złożenia ślubów wieczystych, 
a następnie zarządzono jego sekularyzację. 
Szybko okazało się, że napomnienia o. Cze-
sława nie były na wyrost. Po kradzieży koron 
i kosztowności z Obrazu Matki Bożej (22/23 X 
1909) doszło do zbrodni zabójstwa dokonane-
go przez o. Damazego Macocha, o którym mó-
wiono w całej Europie. Świętować mogła policja 
carska, bo wszelkie niejasności wokół tej spra-
wy rzucały złe światło nie tylko na wspólnotę 
paulinów, ale wręcz na cały Kościół katolicki. 

Zbulwersowany biskup Zdzitowiecki groził 
paulinom odebraniem opieki nad sanktuarium. 

W tym czasie ks. Stanisław Dąbrowski był za-
ordynowany do pracy w parafi i Sokolniki koło 
Wielunia. Stamtąd niebawem przesunięto go 
do posługi przy kolegiacie kaliskiej. W katego-
riach prezentu imieninowego możemy trakto-
wać zgodę, jaką 8 V 1909 r. biskup Zdzitowiecki 
wystawił księdzu Stanisławowi na opuszcze-
nie szeregów kleru diecezjalnego i przystąpie-
nie do ojców benedyktynów. W konsekwencji 
wcześniej wspomnianych supresji, na ziemiach 
polskich nie działał żaden klasztor duchowych 
synów św. Benedykta. Najbliższy był w Pradze, 
a że jeszcze w okresie paulińskim dotarły doń 
przychylne opinie na jego temat, to tam posta-
nowił skierować swe kroki. Przed rozpoczęciem 
kolejnego etapu życia czas jakiś spędził u mamy 
i rodzeństwa (Tadeusza i Zofi i) w Michałowi-
cach. 

Niewątpliwie praski klasztor Emaus dał mu, 
czego szukał: kontemplację Boga w zaciszu i we 
wspólnocie, która przestrzega przyjętych za-
sad. Odtąd celem życia o. Dąbrowskiego, zgod-
nie z hasłem ujętym w Regule św. Benedykta 
było „Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony”. 
Imię zakonne przyjął na cześć św. Klemensa 
Dworzaka Hofb auera (1751–1820) – Morawia-
nina, redemptorysty, który w trakcie insurekcji 
kościuszkowskiej zyskał miano „apostoła War-
szawy”. Kanonizowany był zaledwie pięć lat 
wcześniej, kult więc promieniował świeżością 
przekazu. 

Niedługo po wstąpieniu Dąbrowskiego do 
Emaus światem wstrząsnął wybuch Wielkiej 
Wojny. Do Pragi napłynęła rzesza kilkudziesię-
ciu tysięcy polskich, żydowskich i rusińskich 
uchodźców, uciekających ze wschodniej Gali-
cji przed nawałą wojsk rosyjskich. O. Klemens 
włączył się w wielowymiarową pomoc dla ro-

mentów zakwaterowanych w mieście. Zachowanie żołnierzy, zaczepianie pielgrzymów (zwłasz-
cza kobiet), kąpiel publiczna i pranie bielizny w klasztornych sadzawkach, ćwiczenia wojskowe 
w pobliżu Kaplicy Cudownego Obrazu, śpiewy, żołnierskie żarty i bezustanna penetracja Sank-
tuarium — były nie do zaakceptowania. W 1898 r. o. Rejman doprowadził do usunięcia wojska – 
co uznano z nowy „cud obrony Jasnej Góry”. Przyczynił się do odnowienia, odbudowy i roz-
budowy jasnogórskiego sanktuarium. Za jego kadencji skradziono korony z cudownego obra-
zu Matki Boskiej - nowymi, ufundowanymi przez papieża Piusa X, koronuje o. Rejman obraz 
w maju 1910 r., zaś w czerwcu przestaje pełnić rolę przeora. W  lipcu dochodzi na Jasnej Górze  
do zbrodni bratobójstwa. Mordercą jest o. Damazy Macoch.

Na podst. Życie i służba o. Euzebiusza Rejmana, przeora Jasnej Góry, Biuro Prasowe Jasnej Góry, 2010.
O. Euzebiusz Rejman. 

Fot. – Str. Biuro Prasowe 
Jasnej Góry
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daków. Wyrazem uznania dla przedsiębior-
czego czarnego mnicha było powierzenie mu 
funkcji prezesa Komitetu Uchodźców Polskich 
w Pradze. Swą energią przekonywał do siebie 
zarówno benefi cjentów pomocy, jak i podmioty 
jej udzielające ze słynnymi wówczas KBK czyli 
Książęco Biskupim Komitetem Pomocy dla Do-
tkniętych Klęską Wojny biskupa Adama Stefa-
na Sapiehy oraz komitetem z Vevey (Szwajcar-
ski Komitet Generalny Pomocy Ofi arom Wojny 
w Polsce) utworzonym przez Henryka Sien-
kiewicza i Jana Ignacego Paderewskiego. Za 
sprawą środków tych dwóch komitetów oraz 
zasobów klasztoru o. Klemens mógł uchodzić 
u polonii czeskiej za „potentata fi nansowego”. 
Pozyskiwał też pieniądze od przychylnie na-
stawionych Czechów – głównie księży i ludzi 
kultury. Środki przekazywał na potrzeby szko-
ły polskiej, sklepu, na zakup książek. Niemała 
część trafi ała do głodujących w Pradze polskich 
dzieci. O. Klemens doceniał otwartość Czechów, 
ale nie krył też pretensji do braci Słowian, któ-
rzy głośno sarkali na – w ich opinii – leniwych 
Polaków, korzystających z darmowego chleba. 
Takie krzywdzące opinie mocno poruszały Dą-
browskiego, a w 1918 r., kiedy coraz głośniej 
mówiono o polsko-czechosłowackich konfl ik-
tach granicznych (Zaolzie, Spisz i Orawa) nasz 
benedyktyn przyjmował ton zdecydowanie an-
tyczeski. Zdecydowanie mocniej artykułował 
krytyczne opinie o Niemcach. W swej kronice 
z czasów I wojny światowej z bólem pisał, że 
w towarzystwie współbraci niemieckich, a sta-
nowili oni w Emaus większość, stale musiał 
„zakładać tłumik na polski patriotyzm”. Nie ro-
zumiał modlitw Niemców w intencji CK armii 
Franciszka Józefa i radości z powodu sukcesów 
np. Kriegsmarine. Z oburzeniem przyjmował 
informacje o zbrodniach dokonywanych na cy-
wilach belgijskich i serbskich, o losie Kalisza, 

o głodzie panującym na terenach okupowanych 
przez Niemców i Austro-Węgry.

Stale skrywana tęsknota za Ojczyzną wzbie-
rała na sile w drugiej połowie 1918 r., a więc od 
czasu, kiedy wyczekiwany kres wojny był wy-
raźniej dostrzegalny. Po upadku Austro-Węgier 
uprosił opata o. Albana Schachleitera, by ten zgo-
dził się na jego wyjazd do Polski (21 V 1919 r.). 
Dla Emaus był to czas przełomowy. Czesi, pa-
miętając sympatię konwentu dla Niemców, 
zagrozili likwidacją klasztoru (niemieccy bene-
dyktyni przenieśli się do dolnośląskiego Grüs-
sau, czyli współczesnego Krzeszowa). Miejsco-
wi socjaliści wręcz grozili śmiercią zakonnikom, 
toteż polski mnich opuszczał opactwo w prze-
braniu, na które składała się m.in. czerwona ko-
szula… 

Czechosłowację opuszczał ze strofami wiesz-
cza w sercu: 

Jak bajeczne żurawie na dzikim ostrowie
Nad zaklętym pałacem przelatując wiosną
I słysząc zaklętego chłopca skargę głośną,
Każdy ptak chłopcu jedno pióro rzucił 
On zrobił skrzydła i do swoich wrócił.

Rzeczywiście – pierwsze kroki skierował do 
swoich – do Michałowic. Tam zostawił majątek 
wywieziony z Pragi, czyli książki (odebrano je 
w 1923 r.). 

Ku jego wielkiemu rozczarowaniu malow-
nicze obrazki zmurszałych mostków i pochy-
lonych wierzb przeplatały się z widokiem nie-
subordynowanych żołnierzy podziwianego 
przezeń generała Józefa Hallera. W szeregach 
„Błękitnej Armii” byli wojacy wykazujący prze-
moc wobec Żydów, niektórzy z nich bardziej 
przypominali rzezimieszków i „plugawych 
rozpustników”, niż honorowych żołnierzy. 
Miał wszak świadomość, że obserwowani prze-

O. Damazy – Kacper Macoch (1874–1916), w związku z ekspresowym – po trzech zaledwie 
miesiącach nowicjatu – otrzymaniem praw zakonnika (1906) na Jasnej Górze, podejrzewany był 
o agenturę na rzecz rosyjskiej ochrany. Wkrótce, wraz ze wspólnikami okazał się autorem kra-
dzieży koron i wyszywanej perłami sukni z jasnogórskiego obrazu (1909), uczestniczył także 
w okradaniu klasztornego skarbca. Na koniec, w celi zamordował swego kuzyna Wacława Ma-
cocha, fi kcyjnego (dla zatuszowania związku) męża swojej kochanki... Prasa pruska i rosyjska 
wykorzystywały sprawę Macocha do ataków na duchowieństwo i polski Kościół Katolicki.

Na podst. Wikipedia

O. Pius (Józef) Przeżdziecki (1865-1942) – Generał Zakonu Paulinów (1931–1941), uprzed-
nio profesor Wyższego Seminarium Diecezjalnego we Włocławku, w Zakonie św. Pawła 

O. Damazy Macoch 
Fot. Wikipedia 
(Archiwum Państw. 

w Piotrkowie Trybunalskim)
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zeń wojacy nie reprezentują całej armii polskiej. 
Większość, wraz ze swym dowódcą, budziła 
jego szczery zachwyt i wdzięczność. Odważ-
nych, głównie młodych, żołnierzy przeciwsta-
wiał „wrogom wewnętrznym”, dybiącym na 
młodą państwowość polską. Do nieprzyjaciół 
zaliczył kosmopolitycznych i bezbożnych socja-
listów oraz nastawionych wyłącznie na własny 
zysk Żydów. Z czasem do grona tego, znowu 
z bólem serca, zaliczył rodaków, którzy nie po-
trafi li sprostać wymaganiom wolności. Byli to 
niekompetentni urzędnicy, niewiarygodni poli-
tycy, a także tchórzliwi mężczyźni w wieku po-
borowym, uchylający się od służby wojskowej 
w okresie wojny z bolszewikami. 

Uderzyliśmy tu w tony pewnego malkontenc-
twa naszego mnicha, a należy podkreślić, że 
pierwsze miesiące pobytu w Ojczyźnie przede 
wszystkim napawały go radością i dumą. Był 
przekonany, że wolne państwo przywita be-
nedyktyna-tułacza z otwartymi ramionami 
niczym pierwsi Piastowie, którzy w poczuciu 
troski o rozwój cywilizacyjny kraju fundowali 
klasztory w Tyńcu, Mogilnie, Lubiniu, na Świę-
tym Krzyżu. Benedyktyni zniknęli w dobie 
niewoli narodowej, oczywistym więc było, że 
wracają po to, by odzyskać utracone dziedzic-
two i rozwijać je w oparciu o nowe metody. 
A wszystko to ku chwale Boga i Ojczyzny. 

Początki obecności w kraju zdawały się po-
twierdzać te oczekiwania. Politycy opcji naro-
dowodemokratycznej zapewniali o przychyl-
ności dla jego starań o odzyskanie któregoś ze 
skasowanych klasztorów. W sukurs przyszedł 
o. Jozafat Ostrowski (1890-1939) – syn hrabiego 
Juliusza Karola Ostrowskiego i Marii z Tyszkie-
wiczów, współdziedzic (wraz z bratem Janem 
Krystynem) niemałej fortuny założycieli m.in. 
Tomaszowa Mazowieckiego. W rachubach 
tych odrzucono Tyniec z racji daleko posunię-

tej ruiny obiektu. Pozyskanie wielkopolskiego 
Lubinia lub Mogilna łączyło się z konieczno-
ścią objęcia dużych parafi i (każda po ok. 8 tys. 
wiernych), z kolei osiedlenie się na kresach 
wschodnich (Mołodów) niosło za sobą groźby 
wynikające z prowincjalnego położenia tych te-
renów. Pozostawał więc Święty Krzyż. Szybko 
doświadczono dwuznaczności tej nazwy. Nęcił 
splendor sanktuarium relikwii Drzewa Krzyża 
Świętego i pamięć wielowiekowej tradycji obec-
ności benedyktynów na Łysej Górze. Niczym 
Napoleon, który w 1798 r. przed bitwą pod pi-
ramidami uświadamiał swym żołnierzom, że 
patrzy na nich 40 wieków historii, o. Klemens 
chciał odzyskać dla zakonu i Kościoła miejsce, 
które przez stulecia było świadkiem chwały 
i upadku Polski. Po pierwszych entuzjastycz-
nych powitaniach szybko ujawniły się przeszko-
dy. Pierwszą stanowiło więzienie usytuowane 
w poklasztornych murach przez Rosjan w 1881 r., 
drugą były zniszczenia wojenne dokonane na 
początku Wielkiej Wojny przez armię rzekomo 
ultrakatolickich Habsburgów (Austriacy wysa-
dzili wieżę kościoła świętokrzyskiego 31 X 1914 r. 
po to, by pozbawić Rosjan punktu obserwacyj-
nego, odbudowano ją dopiero po stu latach). 
I wreszcie ostatnią, ale decydującą przeszkodą 
była postawa polityków i urzędników, którzy 
nie dotrzymali słowa i więzienia na Świętym 
Krzyżu nie zlikwidowali do 1939 r. 

Przez kilka lat prowadził jednak upartą ba-
talię o dziedzictwo benedyktynów świętokrzy-
skich. Środków na utrzymanie musiał szukać 
w kręgu osób najbliższych. Pieniądze na dwa 
konie, uprzęż i bryczkę o. Klemens otrzymał od 
brata Tadeusza Dąbrowskiego w ramach spad-
ku po rodzicach. Pomoc deklarował ordyna-
riusz miejsca, czyli biskup sandomierski Marian 
Ryx, ale oprócz niewielkich datków i odezwy 
do wiernych z prośbą o wsparcie odradzają-

O. Pius Przeżdziecki. 
Fot. NAC – Gazeta 

Warszawska

Pierwszego Pustelnika od 1892 r. Doświadczenia - pastoralne i związane z życiem zakon-
nym nabyte wcześniej w klasztorze św. Andrzeja Zakonu Jezuitów w Karyntii (południowa 
Austria) i wzbogacone podczas wymuszonego przez władze carskie pobytu we Francji i w 
Rzymie (1903–1905), gdzie spotykał się ze świeckimi przedstawicielami inteligencji angażu-
jącymi się w działalność społeczną w duchu nauczania Kościoła – przenosił na teren Jasnej 
Góry i Polski.

Wybrany (1931) Przełożonym Generalnym Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika, zaan-
gażował swój autorytet w propagowanie intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Na podst. Generał Paulinów O. Pius Przeźdzecki propagator Intronizacji. 
fronda.pl



19

cego się klasztoru, nie mógł zrobić nic więcej. 
Do tego okazało się, że o. Klemens został sam 
w walce o klasztor. Przełożony o. Jozafata – opat 
Maredsous bł. o. Kolumba Marmion (1858–1923) 
nakazał mu powrót do Belgii. O. Jozafat ominął 
tę decyzję w ten sposób, że w sierpniu 1920 r. 
wstąpił do Wojska Polskiego w roli kapelana. 
W trakcie służby ciężko zachorował, tak więc 
w następnych latach częściej przebywał na re-
konwalescencji (i w klasztorze Maredsous), niż 
na Świętym Krzyżu. Także o. Klemens nie był 
pewny swej przyszłości w Polsce. Wprawdzie 
nowy przeor Emaus o. Ernest Vykoukal był 
z nim zaprzyjaźniony, ale też oczekiwał szyb-
kiej decyzji, czy Święty Krzyż będzie przekaza-
ny na cele zakonne, czy jednak pozostanie tam 
więzienie. W tym drugim przypadku polski 
benedyktyn powinien wrócić do macierzystego 
klasztoru, a takie rozwiązanie było dlań nie do 
przyjęcia z powodów narodowych. 
Święty Krzyż z racji warunków tam panują-

cych, czyli częstych wichur i ostrych zim, zy-
skał miano „polskiego Sachalinu”. W trudnych 
latach powojennych osadzeni głodowali. Umie-
rali na gruźlicę i zapalenie okostnej wywołane 
wszechobecną wilgocią i przeciągami, toteż 
śmiertelność wśród więźniów była zatrważa-
jąca. Wydana drukiem kronika o. Klemensa 
z tych lat świetnie przybliża nie tylko jego zabie-
gi o odzyskanie klasztoru, ale daje też oryginal-
ny, nieznajdujący odzwierciedlania w innych 
źródłach, obraz relacji wewnętrznych w najcięż-
szym więzieniu II RP. Na uwagę zasługuje opis 
relacji między kapelanem a naczelnikami zakła-
du. Za konstatację panujących tam (nie)porząd-
ków może posłużyć stwierdzenie o. Klemensa, 
że niektórzy pracownicy więzienia (zarówno 
z zarządu, jak i wartownicy) powinni być osa-
dzeni razem ze swymi „podopiecznymi” – 
w zakładzie panowała bowiem korupcja, zło-

dziejstwo mienia państwowego, przemoc wo-
bec więźniów. Mnich oczywiście nie pochwalał, 
ale też nie dziwił się temu, że jedynym celem 
osadzonych jest ucieczka. „W poprzek koryta-
rzy były jeszcze tu i ówdzie kraty do sufi tu. Po-
mimo to uciekali. Mieli czas do obmyślania pla-
nów, na mozolne przygotowania. Trudno one 
idą, bo narzędzi brak, a kontrola częsta. Ale po-
trzeba matką wynalazków: z warsztatu ślusar-
skiego, gdzie niektórzy pracują, zginie czasem 
pilnik i wnet się zaczyna praca w celi: przecina-
nie kraty okiennej. Robota powolna, cierpliwa, 
ostrożna, bez hałasu i tylko w przerwach, gdy 
dozorca korytarzowy oddali się od drzwi. Nad-
piłowane miejsce zalepia się chlebem, gdy trze-
ba robotę przerwać. Niespodzianie przychodzi 
rewizja celi, znajduje ukryty w kącie pilnik, 
śledztwo, przeprowadzka wszystkich do innej 
celi. Po pewnym czasie, gdy czujność dozorców 
się w ścianie otwór, łączący celę z otworem do 
wybierania sadzy. Droga do wolności gotowa 
i dozorca przybywszy rano do celi nie może się 
doliczyć dwóch bezterminowych, czyli jak ich 
zwą, »wieczniaków«. Znikli bez śladu. Pozosta-
li »o niczym nie wiedzieli«, »spali, jak zabici«. 
Najczęściej zdarzają się ucieczki przy pracy, 
szczególnie w lesie”.

„Walkę o byt” prowadzili nie tylko więźnio-
wie, ale i ich kapelan. Mieszkał w zalewanej 
przez deszcz, pozbawionej szyb celi. Śmieszne 
było jego uposażenie. Za miesiąc posługi dusz-
pasterskiej otrzymywał 3600 marek polskich. 
W tym czasie tyle kosztował funt masła, a tylko 
nieco mniej 1 kg cukru. Pewne wsparcie okazy-
wały rodziny Dąbrowskich i Ostrowskich, ale 
nie mogły one brać się na siebie całkowitych 
kosztów funkcjonowania placówki zakonnej. 
O. Klemens nie czekał biernie na spełnienie 
rzuconych przez polityków obietnic. Próbował 
pozyskać poparcie społeczne, w tym celu odno-

Bp Kazimierz Zdzitowiecki (1854–1927) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny 
włocławski w latach 1902–1927 (do 1925 r. kujawsko-kaliski).

Uczestniczył w przygotowaniu reorganizacji polskiej administracji kościelnej po odzyskaniu 
niepodległości. Rozwinął w diecezji działalność wydawniczą i założył „Ateneum Kapłańskie”. 
Koronował w 1910 r. koronami papieskimi Piusa X obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.

Na podst. Wikipedia
......................................................................................................................................................

Katedra św. Mikołaja Biskupa w Kaliszu – kościół wzniesiony w latach 1253–1257 w stylu 
gotyckim z fundacji Bolesława Pobożnego. Przez prawie pięć wieków był kolegiatą zakonną 
(konwent kanoników laterańskich reguły św. Augustyna) – do 1810 r., kiedy to konwent rozwią-

Bp Stanisław 
Kazimierz Zdzitowiecki. 

Fot. Wikipedia
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wił działalność Komitetu Odbudowy Kościoła 
Świętokrzyskiego, zabiegał o wsparcie świę-
tokrzyskiego ziemiaństwa. Zachętą do wspo-
magania mnicha była zapowiedź utworzenia 
w odzyskanym opactwie szkoły rolniczej dla 
ziemiańskiej młodzieży na wzór takiej, jakie be-
nedyktyni prowadzili w Niemczech, Belgii, czy 
Francji. Także w tym przypadku, z wyjątkiem 
kilku rodzin z Wincentym Reklewskim na cze-
le, wstępne deklaracje poparcia nie znajdowały 
odzwierciedlania w działaniu. Wyraźnie ziry-
towany zakonnik skwitował aktywność tych 
„dwóch drabów” (przepraszam – miało być 
»obywateli«) stołecznego miasta Nowej Słupi”, 
którzy zasiadali w komitecie, jako bałamutną 
i całkowicie bezproduktywną. 

Po trzech latach zmagań o. Dąbrowski pod-
dał się. Było mu wstyd, że zawiódł oczekiwania 
bpa Ryxa, ale inni przedstawiciele episkopatu 
(bp Adama Stefan Sapieha, abp Józef Teodo-
rowicz) przekonali go, że dalsze upieranie się 
przy Świętym Krzyżu jest stratą czasu. Tym-
czasowym przystankiem do momentu uzy-
skania prawa do innego klasztoru, został pa-
łac Ostrowskich w Tomaszowie. „Klasztor w 
pałacu” – brzmiało dumnie. Obiekt był wyre-
montowany, a to doceniano po latach pobytu 
w zdewastowanych pomieszczeniach święto-
krzyskich. Ponownie z pomocą przyszli naj-
bliżsi. Ostrowscy, oprócz pałacu, przekazywali 
żywność, pewne wsparcie materialne napływa-
ło też z Michałowic. 

Niestety, także tu szybko okazało się, że bilans 
walorów i wad jest negatywny. Co tym razem 
było nie tak? Benedyktyni (ojcowie Klemens 
i Jozafat oraz kliku kandydatów do życia za-
konnego) nie byli jedynymi mieszkańcami pała-
cu. Maria Delfi na Ostrowska w swej dobroci tuż 
po wojnie, a więc w trudnym czasie, pozwoliła 
różnym osobom na zasiedlenie obiektu. Kilka 

z nich było rzeczywiście ubogich, ale inni okazali 
się cwaniakami wykorzystującymi serdeczność 
hrabiny. Lokatorów nie można było się pozbyć, 
a klasztor, w którym nie ma klauzury, trudno 
nazwać pełnowartościowym. Przy tej okazji 
o. Klemens dał ponownie upust krytycznej opi-
nii na temat lewicy, która de facto odbiera pra-
wo do swobodnego dysponowania własnością. 
Kiedy w dzień zaduszny 1923 r. do Tomaszo-
wa dotarła depesza od siostry o. Jozafata hra-
biny Ludwiki Żółtowskiej z wielkopolskiego 
Czacza z informacją, że abp gnieźnieński i po-
znański Edmund Dalbor przekazuje benedyk-
tynom administrowanie parafi i lubińskiej, nie 
było miejsca na wahania. Po doświadczeniach 
na Świętym Krzyżu i w Tomaszowie zniknęły 
zastrzeżenia dotyczące wielkości parafi i. Trze-
ba było tylko przekonać dotychczasowego pro-
boszcza lubińskiego do opuszczenia swej pla-
cówki. Po negocjacjach ks. Karol Kiełczewski 
opuścił Lubiń. 

Obaj benedyktyni z werwą podjęli się dusz-
pasterzowania parafi alnego, w którym zbyt 
wielkiego doświadczenia nie mieli. Dla o. Kle-
mensa formą przygotowania było wydanie 
drukiem książeczki „Co może dziś proboszcz 
uczynić?”, opartej na spostrzeżeniach bisku-
pa Malagi św. Emanuela Gonzaleza y Garcii. 
Tu trzeba dodać, że pokrewieństwo (ze strony 
matki) z Lelewelem, Sienkiewiczem, czy Ja-
dwigą Łuszczewską Deotymą zobowiązywało. 
O. Klemens jest autorem kilku kronik klasztor-
nych (w tym kroniki klasztoru jasnogórskie-
go). Benedyktyni, a raczej benedyktynki, które 
w przeciwieństwie do gałęzi męskiej przetrwały 
okres kasat, zawdzięczają mu polskie tłumacze-
nie Reguły św. Benedykta (dwa wydania z 1914 
i 1928 r.). Napisał też kilkanaście artykułów do 
prasy lwowskiej i benedyktyńskiego czasopi-
sma „Łącznik”. Niekiedy jego teksty łamią po-

Katedra św. Mikołaja Biskupa w Kaliszu – 1879 r. 
Fot. źródło: Kalisz - Fotopolska, fotopolska.eu

zano, a kościół wraz z parafi ą oddano duchowieństwu świeckiemu. W świątyni 
chrzest św. przyjął m.in. Adam Asnyk, a ślub wzięła Maria Konopnicka. W 1992 r. 
kościół podniesiony przez Jana Pawła II do rangi katedry diecezji kaliskiej.

Na podst. Wikipedia oraz Dawny Kalisz - www.kalisz.info
.......................................................................................................................................

Klasztor Emaus – klasztor benedyktynów w Pradze, zwany Na Slovanech 
lub Emauzy – założony na podstawie przywileju papieża Klemensa VI z 1346 r., 
poświęcony 29 kwietnia 1372 r. W czasie konsekracji odczytano fragment ewan-
gelii św. Łukasza mówiący o spotkaniu zmartwychwstałego Jezusa przez dwóch 
uczniów zdążających do Emaus, co wpłynęło na potoczną nazwę klasztoru. 
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rządek chronologiczny, bo wiele w nich aluzji 
i retrospekcji wykazujących obycie historyczne 
autora, ale wszystkie są pisane z polotem, a lek-
kości dodają im obfi cie zamieszczane anegdoty. 
Jak sam przyznawał, o. Dąbrowski „miał bzika 
na punkcie książek”, dlatego nie tolerował ich 
niszczenia. W kolekcjonowaniu interesujących 
starodruków, ale także nabywaniu interesu-
jących nowości wydawniczych, rywalizował 
z o. Jozafatem. Niestety, zgromadzona przez nich 
biblioteka została przetrzebiona przez Niem-
ców w okresie II wojny światowej. 

Po kilkunastu miesiącach życia zakonnego 
w Lubiniu zniknęły powody do dobrego hu-
moru. Na mocy decyzji o. Vykoukala przeorem 
klasztoru lubińskiego został Ślązak (z Pišt na 
Śląsku Opawskim) o zapatrywaniach germa-
nofi lskich o. Linus Prochaska. Ojcowie Kle-
mens i Jozafat byli niewątpliwie rozczarowani 
tą nominacją i to bynajmniej nie ze względu na 
urażone ambicje, ale z powodu postawy swego 
przełożonego. Nie rozumiał on zaangażowania 
polskich benedyktynów w sprawy narodowe. 
Z czasem pojawiły się zarzuty o nadużycia fi nan-
sowe i co najgorsze – także o złe prowadzenie 
się przeora. O. Klemens ponownie przeżywał 
dylematy znane mu z czasów paulińskich – 
jak pogodzić ślub posłuszeństwa, którego żad-
ną miarą nie podważał, z troską o duchową 
kondycję konwentu? Ponownie pojawiły się 
prośby o interwencję przełożonych, znowu bez-
skuteczne. Reakcją był wyjazd o. Dąbrowskiego 
do klasztoru Maredsous (1930–1931), a po po-
wrocie – duszpasterskie posługiwanie benedyk-
tynkom na wschodzie, głównie we Lwowie, ale 
także w Wilnie, Nieświeżu, Przemyślu. Pozo-
stawił po sobie opinię wzorowego kapelana, re-
kolekcjonisty, spowiednika, a także wizytatora. 
Jedna z kronikarek napisała, że jest to „zakon-
nik w sile wieku, poważny, wysoki, o wyglą-

dzie ascetycznym, wymowę ma łatwą, wypo-
wiada myśli głębokie, jędrne, dowcip cięty, ale 
zawsze wypowiedziany niemal bez uśmiechu, 
wzrok jasny, przenikliwy, cała postawa tchnie 
zakonnością i skromnością”. Nigdy nie był oka-
zem zdrowia. Już na początku dlatego szybko 
zrezygnował z pracy katechetycznej, którą pod-
jął był we Lwowie. 

Do Lubinia o. Dąbrowski wrócił po odwoła-
niu o. Linusa w 1938 r. Rok później ponownie 
wyjechał do Lwowa i szybko okazało się, że 
to uratowało mu życie. Z mnichów lubińskich 
czas okupacji niemieckiej przeżył tylko jeden. 
Trzech zginęło w obozie koncentracyjnym Da-
chau, dwóch poległo podczas działań wojen-
nych, kolejnego Niemcy zamęczyli w więzieniu 
we Wronkach. W tym czasie o. Klemens zmagał 
się we Lwowie z sowietami. W opinii świadków 
wykazywał wyjątkową odwagę. W 1940 r. jako 
jeden z nielicznych regularnie przynosił wodę 
i żywność Polakom przetrzymywanym w by-
dlęcych wagonach, oczekujących na transport 
na wschód. W kronice lwowskich sióstr sakra-
mentek czytamy: „Na kartach naszej historii 
[zapisał się – przyp. AM] o Klemens Dąbrow-
ski, benedyktyn z Lubinia, kapelan. Ten cichy 
i gorliwy mnich był opatrznościowym apo-
stołem żołnierzy, więźniów, rodzin nieszczę-
śliwych, doświadczonych. Sam pozbawiony 
wszystkiego, co wyżebrał, tym dzielił się na 
prawo i lewo. W zachowaniu się skromny, 
w udzielaniu braciom pełen męstwa i zapału. 
Gdzie tylko ktoś potrzebował pociechy, już tam 
był o. Klemens”. W listopadzie 1942 r. opuścił 
Lwów w towarzystwie o. Karola van Oosta (od-
nowiciela klasztoru tynieckiego) i resztę wojny 
spędził w klasztorze pod Krakowem. Pełnił tam 
funkcje intencjonariusza i kronikarza.

Ojciec Dąbrowski był patriotą. Z najgłęb-
szym szacunkiem wypowiadał się o powstań-

Klasztor Emaus XIX–XX w. – widok 
sprzed bombardowania, z neogotyckimi 

wieżami. Fot. Wikipedia

W zamyśle – miał być to ośrodek liturgii słowiańskiej, nawiązującyej do działalno-
ści św. św. Cyryla i Metodego.

W latach 1419–1589 w klasztorze urzędowali  husyci, następnie – katolicy, zaś 
w 1636 r. objęli go benedyktyni z katalońskiego klasztoru w Montserrat, któ-
rych w 1880 r. zastąpili zakonnicy z Niemiec. W 1920 r. przywrócono tu sprawo-
wanie liturgii słowiańskiej.

W latach 1908–1918 opatem klasztoru był Alban Schachleiter (1861–1937), 
utrzymujący w przyszłości ścisłe kontakty z NSDAP i proszony przez Hitlera 
o odprawienie dla niego mszy św. przed inauguracją Reichstagu w marcu 1933 r., 
do czego ostatecznie nie doszło. Zespół klasztorny, odbudowany po zniszczeniach 
z czasów II wojny światowej – przez benedyktynów, którzy powrócili z wygnania – 
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cach. W trakcie pobytu na Świętym Krzyżu 
zbierał relacje świadków na temat powstania 
styczniowego w tym rejonie. Podobnie w Lu-
biniu – dokumentował dokonania powstańców 
wielkopolskich 1918-1919 r. Innym przejawem 
przywiązania do spraw Ojczyzny było zaanga-
żowanie w sprawy polityczne. Na ubieganie się 
o mandat poselski nie miał czasu, co więcej – 
stosownie do wskazań episkopatu, nie promo-
wał w świątyni żadnych list wyborczych, ale 
podczas kazań przypominał, jakie są priorytety 
społecznego nauczania Kościoła. W rodzinnych 
Michałowicach wygłosił płomienną zachętę do 
wzięcia udziału w pierwszych wolnych wybo-
rach do Sejmu Ustawodawczego (26 I 1919 r.). 
„Pamiętajcie, że może się już w życiu waszym 
nie powtórzy taka chwila, gdy możecie głoso-
waniem waszem wiele dobrego – albo też wiele 
złego zrobić (…). W przyszłą niedzielę musi się 
każdy z was opowiedzieć, czego chce: czy sil-
nego sprawiedliwego, zbożnego rządu w Pol-
sce, czy też rewolucji, krwawych przewrotów 
i bolszewizmu”. Sprzyjał Związkowi Narodo-
wo Ludowemu, wchodzącemu w skład endecji. 
Podobne poglądy polityczne reprezentowało 
jego rodzeństwo. Siostra Małgorzata ubolewa-
ła nad sporym poparciem dla lewicowego PSL 
Wyzwolenie w Michałowicach w 1922 r.

Jak wyżej zaznaczono o. Dąbrowski był prze-
ciwnikiem socjalizmu, a pierwsze lata odrodzo-
nej Polski zdystansowały go też do demokracji. 
Uważał, że rządzenie i decydowanie o tym, kto 
ma sprawować władzę, to zbyt poważne zada-
nie, by powierzyć je osobom nieprzygotowanym. 
Drażnił go populizm, szczególnie w wykonaniu 
lewicowych radykałów, w tym ks. Eugeniusza 
Okonia – twórcy Republiki tarnobrzeskiej. Ubo-
lewał nad marginalizowaniem społecznej roli 
inteligencji, która w jego opinii zabezpieczała 
i kontynuowała dziejowe dziedzictwo Polski. 

O deprecjonowanie jej roli oskarżał Józefa Pił-
sudskiego („Za króla Olbrachta wyginęła szlach-
ta, za Józefa Oblubieńca wyginie inteligencja”). 
W 1926 r. postawę antypiłsudczykowską Wiel-
kopolan uznał za przejaw ich dojrzałości poli-
tycznej. W kolejnych latach wchodził w głęboki 
spór z miejscowym środowiskiem sanacyjnym, 
m.in. głośno zwalczał, także z ambony, człon-
ków Związku Strzeleckiego. Podczas pobytu 
w Belgii zmienił zapatrywania. W dobie wiel-
kiego kryzysu ekonomicznego dostrzegał za-
grożenia dla świata, jakie może przynieść 
załamanie gospodarcze. Zaniepokojony na-
rastaniem znaczenia nazistów i komunistów 
uznał, że jedynym ratunkiem dla Polski jest jed-
ność i konsolidacja wokół rządu. Ta wolta była 
na tyle silna, że w korespondencji z siostrami 
pozwalał sobie na krytykę znanego z poglądów 
antysanacyjnych abpa Teodorowicza. Metro-
polita ormiański był przyjacielem rodziny – 
o. Klemens miał z nim bliskie kontakty osobiste, 
a siostra Małgorzata pełniła funkcję sekretarki 
hierarchy. Reprezentowanie polskiej racji sta-
nu – było jednym z jego najwyższych priory-
tetów, dlatego, pomimo bezkompromisowego 
antykomunizmu, po wojnie potrafi ł docenić do-
konania ministra Ziem Odzyskanych czyli Wła-
dysława Gomułki, który jako jeden z nielicz-
nych rzeczywiście starał się o integrację nowych 
terenów z resztą Polski. Z sekretarzem PPR łą-
czyła go też zdecydowana antyniemieckość. 
Nowy ład polityczny, zaprowadzony w Polsce 
przez komunistów po 1944 r., nie zaskakiwał 
go. Hasła i metody władzy „ludowej” poznał 
w okresie sowieckiej okupacji Lwowa w latach 
1939-1941. 

W maju 1945 r. opuścił Tyniec i wrócił do Lu-
binia. Pełnił funkcje przeora, ale szybko wrócił 
do zadań pełnionych przed wojną, czyli do ka-
pelańskiej posługi siostrom benedyktynkom. 

w roku 1950 r. upaństwowiono i przekazano Czechosłowackiej Akademii Nauk (Zakład Historii), co spowodowało 
emigrację części zakonników do Włoch (sam opat znalazł się w radzieckim łagrze). Wieże kościoła, pierwotnie 
gotyckie, potem zbarokizowane, a nastepnie neogotyckie – po alianckim bombardowanieu w 1945 r., odbudowano 
w końcu lat 60., nadając im współczesną formę, wzbudającą liczne  kontrowersje. Po 1989 r. benedyktyni odzyskali 
kościół i klasztor.

Na podst. Wikipedia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Klemens Maria Hofb auer (Klement Maria Dvořák) (1751–1820) – austriacki i polski duchowny katolicki, re-
demptorysta. Dwa lata po święceniach kapłańskich (jako redemptorysta o imieniu zakonnym Klemens Maria), 
w roku 1787 przybył do Warszawy, gdzie jego chwilowy postój przemienił się w pobyt trwający 21 lat (do 
1808 r.). Utrzymanie kościołów – św. Benona i kościoła  pojezuickiego przy katedrze, a także sierocińca i szko-
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Nadzór nad klasztorem lubińskim sprawował 
z Tyńca jego kuzyn o. Piotr Rostworowski 
(1910-1999), w zakonie św. Benedykta od 1930 r. 
Jako ceniony rekolekcjonista, potrafi ący łączyć 
głębię przekazu z lekkością formułowania my-
śli o. Klemens był wyczekiwanym gościem 
w Łazach, Staniątkach, Krzeszowie, Ząbkowi-
cach Śląskich. Ceniono go za gruntowną znajo-
mość Reguły, ale przede wszystkim – za wia-
rygodność głoszonych nauk. W jego ujęciu nie 
była to tylko teoria, ale przede wszystkim prak-
tyka. Ojciec Klemens był mnichem wymagają-
cym, ale siostry nie uskarżały się na jego uwagi 
i zastrzeżenia, bo wiedziały, że są uzasadnione, 
artykułowane przez mnicha o niepodważalnym 
autorytecie. 

Ostatnie lata życia o. Klemensa przypadły na 
najczarniejszy okres stalinizmu. Z bólem obser-
wował likwidację Caritasu w 1950 r., zniesienie 
seminariów zakonnych w 1952 r. Nie znajdo-
wał usprawiedliwienia dla brutalnej rozprawy 
z polskimi patriotami, w tym także duchowny-
mi. Niezmiennie wierzył jednak, że Polska do-
czeka wolności, bo zło może odnosić sukcesy, 
ale nie zwycięży. Warunkiem upadku komuny 
jest wierność Bogu, a w odpowiedzi na politykę 
rządu duchowni, czy szerzej – ludzie Kościoła 
– powinni stać się… „bolszewikami, tj. maksy-
malistami w wypełnianiu swych obowiązków”. 
W swej krytyce totalitarnej władzy bywał nie-
ostrożny. W liście do siostry Małgorzaty zamie-
ścił swój wierszyk, który można zaśpiewać na 
melodię krakowiaka i co istotniejsze w tamtej 
rzeczywistości – trafi ć do ubeckich kazamatów:

Tramtadrata, tromtadrata,
Jestem sobie demokrata.
Niech mi się sprzeciwi który,
Pokażę mu wnet pazury. (…)
Tak nam powtarzają z góry:

Mniejsza o to czy z ochotą,
Masz słuchać ciemna hołoto!
Niech no się sprzeciwi który,
Dozna skutków dyktatury. 
Albośmy to jacy tacy,
Dobra nasza, wszystko cacy!
Danaż, moja dana,
Pepeer kochana! hu! ha!

Zmarł 10 III 1953 r., a więc nazajutrz po po-
grzebie Stalina. Na śmierć był dobrze przygo-
towany. O odchodzeniu pisał już w latach trzy-
dziestych – zawsze były to słowa pełne ufności, 
że trafi  do lepszego świata, zaludnionego przez 
rzesze świętych. Studiowanie ich żywotów było 
jedną z ostatnich fascynacji leciwego benedyk-
tyna. Odnotowywał świętych nietuzinkowych, 
niepokornych, takich którzy przeszli przez noc 
zwątpienia, meandry niewiary, czy wręcz zwal-
czania Boga. Siostry przekonywał, że świętość 
nie jest ekskluzywnym wyjątkiem, ale obowiąz-
kiem każdego chrześcijanina. 

Ojciec Dąbrowski został usunięty z Jasnej 
Góry. W zakonie św. Benedykta nie pełnił tak 
eksponowanych stanowisk jak jego siostra Ma-
ria Izabela czyli matka Małgorzata w Zgro-
madzeniu Zmartwychwstanek. Jednak to on 
(oprócz o. Jozafata Ostrowskiego i o. Karola 
van Oosta) zadecydował o odrodzeniu się naj-
starszego zakonu w niepodległej Rzeczypospo-
litej. Doszedł do tego poprzez swój upór, kon-
sekwencję, ale przede wszystkim – w oparciu 
o wierność regułom ojców założycieli. Za życia 
musiał znosić wiele upokorzeń, bywał niedo-
ceniany, ale współcześni paulini i benedykty-
ni mogą być dumni właśnie z niego, bo to jego 
wierność stanowi wzór do naśladowania. 

Antoni Maziarz
Instytut Historii Uniwersytet Opolski 

ły rzemieślniczej, oddanych redemptorystom pod opiekę – wymagało znacznych nakładów. 
Klemens musiał żebrać, aby zdobyć niezbędne środki. Zaszedłszy po prośbie do karczmy, 
zwrócił się o datek do grających w karty. Wówczas, jeden z graczy miał  uderzyć go w twarz, 
na co Święty odpowiedział: „To dla mnie, a co dla moich sierot?” Skruszeni kompani oddali 
całą wygraną. 

Prowadził działalność charytatywną, opiekował się służącymi w stolicy (ok. 11 tysięcy). 
Uruchomił drukarnię i wydawnictwo książek religijnych oraz stowarzyszenie dla pogłębiania 
wiedzy religijnej. W ten sposób powstała pierwsza placówka jego zakonu w Polsce. Był wy-
bitnym kaznodzieją, niezmordowanym także w konfesjonale. Rekrutował spośród chłopców 
przyszłych redemptorystów, kształcił ich i wychowywał – w roku 1808, kiedy opuszczał Pol-
skę, było ich 36.

Klemens Maria 
Hofb auer. 

Rys. K – Fundacja 
Św. Klemensa
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Dąbrowski Stanisław Józef Jan Stefan, Żądło 
(1875–1953) herbu Radwan O. Klemens OSB, 
benedyktyn. Ur. 30 III 1875 w Pruszczynie, pow. 
Wyszogród. Syn Tadeusza Radwana Dąbrow-
skiego (major, 1829–1903) i Marii Dąbrowskiej 
z Rostworowskich (1842–1927). Po urodzeniu 
się Stanisława, w tymże 1875 r., Dąbrowscy za-
kupili dwór w małopolskich Michałowicach od 
rodziny Hugona Kołłataja. Tadeusz Radwan Dą-
browski wybudował tam okazały pałac według 
projektu uznanego architekta krakowskiego 
Teodora Talowskiego. W nowym pałacu znaj-
dował się niewielka neogotycka kaplica. Religij-
ny duch panujący w rodzinie wpłynął na wybór 
drogi zakonnej przez dzieci Dąbrowskich. Spo-
śród ośmiorga dzieci Tadeusza i Marii czworo 
wstąpiło do zakonu. Oprócz Stanisława (o. Kle-
mens OSB), były to: Helena (1872–1953) zmar-
twychwstanka s. Maria Klemensa, Zofi a (1878–
1964) józefi tka s. Symplicja oraz najmłodsza – 
Maria Izabela (1880-1948) zmartwychwstanka 
s. Małgorzata. Stanisław w latach 1889–1891 
uczęszczał do renomowanej jezuickiej szkoły 
w Chyrowie, a nastepnie do kieleckiej szkoły re-
alnej (1992-1894). W latach 1897-1898 Wg o. Ma-
teusza Skibniewskiego, podjął studia w Wyż-
szej Szkole Technicznej w Warszawie. Wybrał 
jednak drogę powołania kapłańskiego i wstąpił 
do seminarium duchownego we Włocławku. 
Był tam założycielem Tajnego Stowarzyszenia 
Alumnów. Święcenia kapłańskie przyjął 29 VI 
1903 (udzielił ich bp włocławski Stanisław Zdzi-
towiecki). Zanim wstąpił do klasztoru benedyk-
tyńskiego, był paulinem na Jasnej Górze (9 VI 
1899 – 31 III 1908), przyjmując imię zakonne 

O. KLEMENS DĄBROWSKI, 
KOMITET UCHODŹCÓW POLSKICH (1916–1918) w Pradze,
KONFERENCJI PAŃ św. WINCENTEGO a PAULO w Pradze.* 

Czesław. Tamtejszą wspólnotę opuścił, po uzy-
skaniu zgody, w 1908 r. Decyzja podyktowana 
była konfl iktami wewnątrz konwentu, spowo-
dowanymi m.in. tolerowaniem łamania reguły 
zakonnej. Zapewne do wyjazdu z Częstochowy 
przyczyniła się też atmosfera polityczna: zraże-
nie nachalną rusyfi kacją i dozorem policyjnym 
nad klasztorem. Od 19 XII 1909 r. był członkiem 
benedyktyńskiej wspólnoty w Pradze, zwanej 
Emausem. 

W okresie Wielkiej Wojny zaangażował się 
w niesienie pomocy uchodźcom polskim. Patro-
nował stowarzyszeniu polskiej młodzieży aka-
demickiej Bratnia Pomoc w Pradze. Wspierał 
działania, założonej 5 X 1914 przez Ludwikę 
Męcinę Krzeszową, Konferencji Pań św. Win-
centego, w której pełnił funkcję dyrektora. 
21 VIII 1916 r. za jego sprawą powołano do ży-
cia Komitet Uchodźców Polskich. Pełnił w nim 
funkcję prezesa, kierował też Sekcją Zapomogo-

W roku 1904 papież Pius X wpisał Klemensa Marię Hofb auera do katalogu świętych, 
a Episkopat Polski włączył go do katalogu świętych polskich. Jest jednym z patronów War-
szawy, a także kelnerów i piekarzy.

Na podst: Internetowa liturgia godzin – Klemens Maria Hofb auer/www.brewiarz.pl/czytel-
nia/swieci/

.................................................................................................................................

O. Jozafat Ostrowski (1890–1939) – a właściwie Stanisław Ostrowski, syn hr. Juliusza 
Karola Ostrowskiego h. Rawicz, mnich w klasztorze benedyktyńskim Maredsous w Belgii. 
Święcenia kapłańskie przyjął w Anglii i w 1919 r. powrócił do kraju, z ideą odrodzenia be-
nedyktynów w Polsce (mając poparcie oraz znaczne fi nanse przeznaczone na ten cel przez 

O. Jozafat Ostrowski, 
Fot. publikacja – U Benedykty-

nóe w Lubiniu (pdf)



25

wą i Zdrowotną. Jako Szef KUP po żywność jeź-
dził m.in. do Brna, Wiednia, Krakowa, jak sam 
pisał: „moim departamentem było kołatanie po 
urzędach, pisywanie podań, wyjazdy”. W ra-
mach współpracy z innymi ośrodkami pomocy 
opiniował zasadność przydzielania dotacji 
wnioskodawcom. Blisko współpracował z Czer-
wonym Krzyżem, Polskim Związkiem Niewiast 
Katolickich, Szwajcarskim Komitetem General-
nym Pomocy Ofi arom Wojny w Polsce (z Hen-
rykiem Sienkiewiczem łączyły go więzy pokre-
wieństwa sięgające zasłużonej rodziny 
Cieciszowskich), a przede wszystkim z krakow-
skim Książęco – Biskupim Komitetem Pomocy. 
5 VI 1917 został delegatem KBK w Pradze. 
W gronie jego najbliższych współpracowników 
byli: oprócz L. Krzesz Męciny, prof. Stanisław 
Królikowski (prorektor Lwowskiej Akademii 
Weterynaryjnej), Franciszek Niewolak (dyrek-
tor gimnazjum w Brodach), Karol Schwann 
(urzędnik z Czerniowiec). Interweniował 
u przedstawicieli władz państwowych i miej-
skich w sprawie ciężkiego położenia Polaków 
osiadłych w Pradze, ale także umieszczonych w 
obozach dla uchodźców w Choceniu. Decyzję o 
powrocie do Polski podjął wiosną 1919 r. Cze-
chy opuścił 21 maja. Zabrał ze sobą 19 skrzyń 
wypełnionych książkami, ale także naczyniami 
liturgicznymi, obrazami. Na poczet skarbu pań-
stwa polskiego złożył 780 srebrnych koron. Ze 
względu na sekularyzację zakonów przeprowa-
dzoną w XIX w. przez wszystkich zaborców, 
był w tym czasie jedynym benedyktynem 
w Polsce. Ponownie do Emaus przybył na kilka 
tygodni jesienią 1922 r. (23 IX–16 X), by odbyć 
rekolekcje i odpocząć w atmosferze zakonnej. 
W wolnej Polsce chciał podjąć „duszpasterską 
pracę u podstaw”. Zatrzymał się w Borownie 
k. Częstochowy, gdzie znajomy proboszcz za-
proponował mu miejsce na plebanii. Tam zanu-

rzył się „z rozkoszą w polskich lasach, wśród 
polskich pól, tłukłem się po polskich drogach, 
po polskich mostkach, których często nie ma. 
Wszystko czarujące.” Wiosną 1920r., po spotka-
niu ojców Klemensa Dąbrowskiego, Jozefata 
Ostrowskiego i Belga Paschalisa Rexa (obaj 
ostatni z klasztoru w Maredsous), postanowio-
no odbudować wspólnotę zakonną na Św. Krzy-
żu, na bazie fundacji hr. Jana Ostrowskiego). 
3 III bp sandomierski Marian Józef Ryx powie-
rzył im obsługę parafi i świętokrzyskiej. O. Kle-
mens, jako rektor kościoła świętokrzyskiego, 
zamierzał uratować od kompletnej ruiny zde-
wastowany obiekt. Wykazał się wielkimi zdol-
nościami organizacyjnymi i pracowitością 
w tym dziele. Powołał Komitet Odbudowy Ko-
ścioła Świętokrzyskiego (został sekretarzem ko-
mitetu, przewodniczył mu ks. Kanonik Raj-
mund Mateuszczyk). W wymiarze duszpas-
terskim udzielał się jako kapelan więzienia 
funkcjonującego w budynkach poklasztornych 
od 1882 r. Pomimo intensywnej kampanii na 
rzecz odrodzenia opactwa benedyktyńskiego, 
klasztor świętokrzyski nie odrodził się, a zade-
cydował o tym przede wszystkim brak wspar-
cia ze strony państwa polskiego. Nie pomogło 
poparcie nuncjusza kard. Achillesa Ratt iego 
(późniejszego papieża Piusa XI) i wielu promi-
nentów świata politycznego (wojewody, po-
słów). Po opuszczeniu Św. Krzyża, w listopa-
dzie 1922 r., próbował wraz z ojcem Józefatem 
tworzyć klasztor w Tomaszowie Mazowieckim 
(fundacja Ostrowskich). Niemal rok później 
(12 XI 1923) przybył do Lubinia, gdzie objął 
klasztor benedyktyński zsekularyzowany przez 
władze pruskie w 1834 r. Z dniem 1 I 1924 r. 
o. Klemens uzyskał prawo administrowania pa-
rafi ą w Lubiniu (7 tys. wiernych – największa 
wiejska parafi a archidiecezji poznańskiej). Dwa 
miesiące później abp Edmund Dalbor wręczył 

zamożnych rodziców) – kapelan Wojska Polskiego, benedyktyn, który od 1923 r. służył w Lubiniu. Zapalony hi-
storyk, bibliofi l, prowadził bibliotekę klasztorną i muzeum. Jest autorem książki Biblioteka klasztoru benedyktynów 
w Lubiniu.

Jozafat Ostrowski,  zginął podczas bombardowania Warszawy we wrześniu 1939 r. Ironią losu, było ograbienie, 
niedługo potem, lubińskiej biblioteki przez Niemców

Na podst: U Benedyktynów w Lubiniu (pdf)
...................................................................................................................................................................

Pałac Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim – klasycystyczna letnia rezydencja o charakterze roman-
tycznym wzniesiona w 1812 r., przeznaczona dla założyciela miasta Tomaszów Mazowiecki hrabiego Antoniego 
Ostrowskiego (pradziada Jozafata) oraz jego rodziny i potomków.

                                                                                                                Na podst. Wikipedia
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mu dokument potwierdzający oddanie klaszto-
ru pierwotnym właścicielom czyli benedykty-
nom. Lubin opuścił 23 IX 1929. Przebywał w bel-
gijskim Klaszytorze św. Amdrzeja w Brugiio, 
gdzie m. in dokończył pisanie kroniki parafi al-
nej. W kolejnych latach wizytował klasztory be-
nedyktynek na wschoidzie: w Rydze, we Lwo-
wie (klasztor benedyktynek ormiańskich). 
Posługę kapłańską pełnil u zmartwychwstanek 
lwowskich, był proszony o pełnienie funkcji 
spowiednika w lwowskim seminarium. Spo-
wiednikiem i rekolekcjonistą był u lwowskich 
sióstr Sacré Coeor, józefi tek, karmelitanek, sera-
fi tek i benedyktynek łacińskich. Nauczał też 
w szkołach i garnizonach wojskowych. Ziemię 
lwowską opuścił 2 VII 1934 r. Odwiedzał m. in. 
Kraków, Warszawę, Wilno, Pińsk, Staniątki. Do 
Lubinia powrócił 21 XI 1935. Nadal często po-
dróżował, zarówno do pobliskiego Gostynia, jak 
i dalej: na Jasną Górę i do Staniątek. Wszędzie 
tam głosił rekolekcje. W 1938 przez trzy tygo-
dnie w benedyktyńskim (zniesionym) klaszto-
rze w Orłowej na Śląsku Cieszyńskim. Na po-
czątku II wojny światowej, w klasztorze lubińs-
kim Niemcy utworzyli obóz przejściowy dla 
księży. Wywieziono z niego do Dachau 150 du-
chownych, także benedyktynów lubińskich. 
O. Klemens uniknął aresztowania tylko dlatego, 
że przebywał u benedyktynek we Lwowie. Spę-
dził tam cały czas, przypadający na II wojnę 
światową. O. Klemens był zakonnikiem wrażli-
wym na nędzę ubogich. Przekazywał pomoc 
materialną wdowom, sierotom. Gdy w Toma-
szowie odwiedził go pierwszy ubogi, w kronice 
zapisał: „do naszego młodego klasztoru przy-
szedł dziś Pan Jezus”. W charakterystyce osobo-
wości o. Klemensa (autorstwa kronikarki bene-
dyktynek lwowskich) czytamy: „asceta, mistyk, 
który obk tego posiada jednak dużo roztropno-
ści, a nawet praktyczności życiowej: dowcipny 

i ciety, choć sam się nie śmieje, najwyżej lekko 
uśmiecha: miły w obejściu, zachowanie jego jest 
w całym tego znaczeniu zakonne”. Znany byl 
z poczucia humoru. Jego kroniki są obfi cie prze-
platane anegdotami, żarty spisywał w zeszycie 
„Recreationes”. Mnich chętnie odnosił się do 
kwestii politycznych. Analizie poddawał posta-
wy, poglądy. W okresie Wielkiej Wojny był kry-
tycznie nastawiony do państw centralnych, 
szczególnie Niemiec. Z wielką dezaprobatą 
przyjął Akt 5 listopada 1916 i postanowienia po-
koju brzeskiego (3 III 1918). W łączności z roda-
kami zorganizował 18 lutego protest polskiego 
środowiska w Pradze przeciw instrumentalne-
mu traktowaniu Polski. W poglądach zbliżony 
do Narodowej Demokracji, głównie na bazie an-
tyniemieckości,, jednocześnie wytykał przestęp-
stwa zaborcy rosyjskiego. Niechętnie nastawio-
ny do ideologii socjalistycznej, nie stronił jednak 
od pochlebnych opinii na temat konkretnych 
działań, np. posła Ignacego Daszyńskiego, gdy 
ten bronił polskich interesów narodowych. Po 
1926 krytyczny wobec Józefa Pilsudskiego (jak 
wielu Wielkopolan). W jednym ze swych opra-
cowań przytoczył powtarzaną wówczas dykte-
ryjkę „Za króla Olbrachta wyginęła szlachta, za 
Józefa Oblubieńca wyginie intelierncaj”. Na po-
czatku 1926 wszedł w ostry dyskurs z przedsta-
wicielami prosanacyjnego „Strzelca”. Gruntow-
nie wykształcony i oczytany, językami nie-
mieckim i francuskim władający jak ojczystym, 
jako tłumacz reguły św. Benedykta wyróżniał 
się „przywiązaniem do obserwy”. Chętnie zaj-
mował się badaniem przeszłości. Zbierał pa-
miątki, dokumenty, relacje – dotyczące zarów-
no zakonu, jak i parafi i, w których pracował 
(Św. Krzyż, Lubiń). Pozyskał informacje 
o 210 parafi anach poległych w I wojnie świato-
wej. Jego kroniki są świadectwem sporego 
kunsztu historycznego: daleko posuniętej szcze-

O. Aloysius Paschalis Rox (1857–1936) – Walończyk urodzony w 1857 r. w nadreńskim Lontz en. 
W 1882 r. przyjął święcenia kapłańskie w Liège. Profesję zakonną składał w 1901 r. w belgijskim 
klasztorze Maredsous i z tym opactwem był związany przez resztę życia. Zasłużony kierownik 
szkoły w Maredsous. W Polsce przebywał od listopada 1919 do lipca 1920 r. Jako wysłannik opa-
ta bł. o. Kolumby Marmiona miał przyjrzeć się warunkom panującym na miejscu. Był orędowni-
kiem rozwoju życia zakonnego w Polsce, ale w ówczesnej Belgii przeważyły opinie sceptyczne 
dla polskiej fundacji. Pozostawił po sobie dwa tomy pamiętników opisujących pobyt w naszej 
ojczyźnie. O. Klemens jawi się w nich jako mnich zaangażowany, ale też i osamotniony w dziele 

odnowy życia benedyktyńskiego nad Wisłą. Do końca życia (zmarł w 1936 r.) utrzymywał przyjazne kontakty 
z o. Klemensem.

Tekst: Antoni Maziarz
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gółowości i wrażliwości na przekaz źródłowy 
(oparcie tekstu na dokumentach, osadzanie wy-
darzeń w tle historycznym, odwoływanie się do 
konkretnych osób, powoływanie się na opinie 
i fakty dla niego niekorzystne, poszukiwanie 
przyczyn zjawisk). Wyrazem tych fascynacji 
było zainicjowanie Muzeum Ziemi Kościańskiej. 
Zafascynował się astronomią, chętnie obserwo-
wał niebo z wykorzystaniem lunet („nie mogę 
zrozumieć obojętności ludzkiej na piękno 
wszechświata”). W trakcie pobytu w klasztorze 
świętokrzyskim prowadził regularne obserwa-
cje pogody na zlecenie Państwowego Instytutu 
Meteorologicznego. Był bibliofi lem, w jego opi-
nii miał „szlachetnego fi ołka książkowego”, 
a bibliotekę nazywał „książkowym rajem”. 
W Pradze prowadził cztery wypożyczalnie dla 
Polaków; gromadził zbiory książnicy święto-
krzyskiej, a następnie lubińskiej. Z myślą o bi-
bliotece benedyktyńskiej zgromadził kilka tysię-
cy woluminów, które trafi ły do Lubinia. Inic-
jował badania wykopaliskowe w klasztorze lu-
bińskim. Ducha benedyktyńskiego potrafi ł za-
szczepić w postulantach. Uznawany był za 
świetnego rekolekcjonistę. Autor opracowania 
Święty Benedykt i jego dzieło: w najogólniej-
szym zarysie, Kraków 1923. Jest też autorem 
polskich tłumaczeń reguły św. Benedykta (1914, 
1928), a także kronik: Kronika klasztoru (jasnogór-
skiego – przyp. AM) napisana przez o. Czesława za 
rządów o. E. Rejmana; Z Wielkiej Wojny 28 VI 
1914 – 21 V 1919, Wspomnienia o polskich uchodź-
cach w Pradze czeskiej i indziej; Kroniki ze Świę-
tego Krzyża (z 1920 r.); Pierwsze lata Benedykty-
nów w Polsce Odrodzonej. Kronika – Pamiętnik 
od 21 V 1919 do23 IX 1929 oraz Kronika z parafi i 
w Lubiniu od 1921. Głos miał cichy, z ambony 
ledwie słyszalny. Był słabowitego zdrowia. 
11 listopada 1934 zapisał: „ Na granicy lepszego 
świata. Oleje święte, doktór, dwa zastrzyki i od-

roczenie do…”. Okazało się, że do 10 III 1953 r., 
kiedy to zmarł w klasztorze lubińskim.

Komitet Uchodźców Polskich (1916–1918) 
w Pradze – gremium powołane do życia w okre-
sie I wojny światowej przez Polaków szukają-
cych schronienia w Pradze (10,7 tys. w 1917 r.). 
Społeczność azylantów wywodziła się głów-
nie spośród mieszkańców Galicji, uciekających 
w panice przed wojskami rosyjskimi. Uchodź-
cami byli też mieszkańcy miejscowości znisz-
czonych w trakcie przygotowań do obrony, np. 
z bezpośredniego sąsiedztwa Krakowa czy 
twierdzy Przemyśl. Jak zawsze w takich sytu-
acjach, większość z nich szybko dotknął głód. 
W Pradze państwową zapomogę pobierało 
ok. 3 tys. wysiedleńców, kolejne 6 tys. benefi -
cjentów, to rodziny urzędników galicyjskich. 
Zasiłek rządowy wynosił początkowo 70 hale-
rzy dziennie, następnie 2 korony, ale kwoty te 
dalece odbiegały od potrzeb. W Wiedniu pomoc 
koordynowały: Centrala do Opieki nad Uchodź-
cami oraz społeczny Komitet Uchodźców 
Wszystkich Narodowości i Wyznań z Galizji 
i Bukowiny (kierownik – Juliusz Twardowski). 
Kontakty nie układały się pomyślnie – uchodźcy 
nie ufali rządowi, władze natomiast niechętnie 
patrzyły na rozdrobnienie komitetów narodo-
wych. Wobec rosnących potrzeb, tworzono ko-
lejne inicjatywy dobroczynne. W Pradze azyl dla 
130 osób stworzono w obiekcie na ul. Mlynář-
skiej. Większy (300–500 osób) usytuowano na 
Petřinie, w dawnych wojskowych magazynach 
soli – ponurych, wilgotnych, pelnych robactwa. 
Z tego względu w 1915 r. obozowisko to zlikwi-
dowano, a uchodźców przeniesiono do obozów 
w Choceniu i Gmund (w czerwcu 1916 r. z Cho-
cenia przysłano grupę uchodźców do Pragi). 
We wspieranie rodaków włączyli się Polacy od 
dawna mieszkający w Pradze. Dużą aktywność 
wykazywała np. Maria Bogucka – długoletnia 

Wincenty Sebastian Reklewski h. Gozdawa (1875–1939) – ziemianin sandomierski; 
ukończyl gimnazjum w Radomiu oraz wydz. rolniczy UJ. Odznaczał się głęboką religijno-
ścią, „modlił się starannie i bardzo pobożnie każdego dnia rano i wieczorem przy swoim 
łóżku”. Regularnie czytał Pismo św. Codziennie brał udział we mszy św., nierzadko do 
niej służąc. W każdą pierwszą niedzielę adwentu jeździł z pielgrzymką na Jasną Górę. 
W każdy piątek pościł o chlebie i wodzie. Wspierał klasztory na Św. Katarzynie i Św. Krzy-
żu oraz kościół w Waśniowie. Znany z dobroczynności - fundował kolonie dla biednych 
dzieci i stypendia na naukę dla młodzieży wiejskiej. Służył radą i pomocą okolicznym 

Brama przed kościołem w Waśniowie - miejsce śmierci Wincentego Sebastiana Reklewskiego - znajdujący się na niej tekst 
przypomina o tym wydarzeniu. Fot. Gesat blog (Monika M. Bryła - Mazurkiewicz) gesta.uh@wp.pl
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primadonna tamtejszej opery, a w czasie wojny 
działaczka Komitetu Dobroczynnego.

*   *  *
W akcję zaangażowała się żona polskiego 

malarza Józefa Męciny Krzesza – Ludwika Ma-
ria (z domu Barat), inicjatorka i przewodniczą-
ca Konferencji Pań św. Wincentego a Paulo 
w Pradze – stowarzyszenia założonego 5. X. 
1914 r., którego dyrektorem został o. Klemerns 
Dąbrowski. Ludwika Męcina Krzeszowa do-
świadczenie w pracy charytatywnej zdobyła 
wsześniej w krakowskiej Konferencji św. Win-
centego a Paulo. W Pradze, jej zastępczyniami 
zostały: Zofi a Trzecieska, następnie Anna Stor-
chówna i Karolina Tretiakówna. Sekretariatem 
kierowały kolejno: Bronisława Preidlowa i Hali-
na Kopciowa. Sekcja szpitalną zawiadywała Ja-
dwiga Borowiecka, potem Helena Romaniszyn; 
sekcją oświatową panie – Ramułtowa i Bergru-
nowa; tanią kuchnią: Kropaczkowa i Michal-
kowa; szwalnią: Szpinderowa. Oprócz nich do 
konferencji należało 49 kobiet – Czeszek i Polek. 
Siedziby przy ul. Křemencowej 4 udzielił hra-
bia Josef Nostitz . Stowarzyszenie interesowało 
się losem uchodźców umieszczonych w obozie 
w Choceniu – wysyłano tam paczki z żywno-
ścią, dotacje pieniężne. Wspierano Polaków 
mieszkających w barakach praskich: na Pořiči, 
na ul. Mlynářskiej i na Petřínie. Stowrzyszenie 
koncenytrowało się na rozdawaniu żywności. 
Dofi nansowywano posiłki wydawane w taniej 
kuchni (obiad kosztował 30 halerzy, kolacja – 
20). Dziennie wydawano tam ok. stu obiadów, 
z czego połowę – bezpłatnie. Rozdawano odzież 
i obuwie. To ostatnie stanowiło szczególnie palą-
cy problem. W styczniu 1915 r. na Petřínie prze-
bywało 323 osoby, spośród których zaledwie 
40 miało obuwie, nadające się do użytku. Stara-
no się wspierać chorych. W tym celu konferencjs 

pozyskała do współpracy dr. C. Waligórskiego, 
który leczył podopiecznych ‚konferencji za mi-
nimalne stawki. Do dyspozycji ubogich był też 
dentysta. Konferencja opłacała recepty. Waż-
ne miejsce zajmowała działalność wspierająca 
oświatę polską w Pradze. Dzieci uczęszczające 
do bezpłatnej szkoły ludowej (ok. 300 uczniów) 
dzięki konferencji otrzymywały śniadanie — 
dla wielu podstawowy posiłek w ciągu całego 
dnia. Wspierano bursę „ Johanneum” (dopłaty 
do obiadów wydawanych w taniej kuchni, pra-
nie i przekazywanie nowej bielizny, przyrzą-
dów higienicznych takich jak grzebień, szczo-
teczka do zębów). Członkinie sekcji szpitalnej 
(30 pań) odwiedzały szpitale, pośredniczyły 
w wysyłaniu listów, przekazywały żywność, 
uzupełniały braki w bieliźnie. Działaczki sto-
warzyszenia miały też na względzie cele kultu-
ralne. Służyła temu polska herbaciarnia, gdzie 
można było poczytać polskie gazety i książki. 
W związku ze sporym zainteresowaniem taką 
formułą przeniesiono siedzibę biblioteki do 
pomieszczeń taniej kuchni. Po zgromadzeniu 
pokaźnych zbiorów książek uruchomiono wy-
pożyczalnię przy ul. Hopfenstocka 15. Książ-
ki wysyłane były do Polaków osadzonych 
w obozach dla uchodźców. Tylko sekcja szpital-
na w ciągu roku rozdała prawie 12 tys. gazet, 
566 książek, 230 modlitewników. Przysyłały je 
do Pragi czołowe polskie księgarnie: św. Woj-
ciecha i Żupańskiego z Poznania, wydawnictwa 
krakowskie: ojców jezuitów, Gebethnera, Frie-
dleina i S-ki oraz Steinbrennera z Warszawy. 
W gronie osób zasłużonych w dzieło wspiera-
nia konferencji wymieniono m.in. gubernato-
ra księcia Franza von Thun und Hohenstein, 
namiestnika ks. Maksimiliana Coudenhove, 
hr. J. Nostitz a, ministra Leona Bilińskiego, posła 
Zygmunta Lasockiego, prof. Karla Hilgenreine-
ra, księży: Josefa Tichowskiego, Jana Nepomuka 

chłopom. Zginął 27 grudnia 1939 r. na plebanii w Waśniowie, zastrzelony przez rabusiów, gdy próbował obronić 
proboszcza. 

Na podst. Gesat blog (Monika M. Bryła-Mazurkiewicz) gesta.uh@wp.pl
....................................................................................................................................................................

Opactwo Tynieckie – powstało około 960 lat temu. Ograbione przez Szwedów 
w czasie „potopu” z wielu wartościowych dzieł, zostało zniszczone w czasie konfe-
deracji barskiej w 1769 r., kiedy  inżynierowie wojskowi zamienili klasztor w główną 
twierdzę konfederatów. Wojska rosyjskie pod dowództwem A. Suworowa w 1771 r. 
przypuściły szturm na klasztor, a trwające wokół Tyńca, przez kilkanaście miesię-
cy walki -  zamieniły go w ruinę. Cesarz Austrii Franciszek I zadekretował kasatę 
benedyktynów w Tyńcu (1816–1817). Klasztor  przez ponad 120 lat był opuszczony, Opactwo Tynieckie - odbudowa z ruin. 

Fot. str. główna – benedyktyni.pl
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Ríhanka, Karla Jandę, Antoniego Petra. Wzrost 
wpływów środków fi nansowych był zasługą 
o. Dąbrowskiego (od lutego 1915 r.) oraz po-
zyskanie dotacji Komitetu Pomocy Krajowej, 
której L. Męcina Krzeszowa była członkinią. Na 
dochody konferencji (32 451, 87 koron) złożyły 
się przede wszystkim: datki przekazane na ręce 
o. Klemensa (11,1 tys.), dotacje Komitetu Po-
mocy krajowej (8,7 tys.), policji (4 tys.), Szwaj-
carskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofi a-
rom Wojny w Polsce (2,8 tys.). Mniejsze kwoty 
pochodziły z namiestnictwa, ministerstwa fi -
nansów, indywidualnych darów (bpa Bandur-
skiego, hr. Szołdrskiej, dr. Fuhricha). Po stronie 
wydatków — największe kwoty pochłonęły: za-
pomogi pieniężne (7,2 tys.), żywność (4,9 tys.), 
reperowanie odzieży (3,5 tys.), reperowanie 
i zakup obuwia (2,5 tys.). Z innych pozycji war-
to wymienić: dary dla żołnierzy, dofi nanso-
wanie ochronek krakowskich, oświaty sierot, 
głodujących w Warszawie. Szersza aktywność 
konferencji wygasła w końcu 1915 r. wraz z wy-
jazdem wielu aktywistek. Ich zadania przejęły 
Czeszki pracujące w taniej kuchni, a także Ko-
mitet Uchodźców Polskich, powołany 21 VIII 
1916 r. przez o. K. Dąbrowskiego. 

*   *  *
Ukonstytuował się też Komitet Wychodźców 

Galicyjskich (KWG), ten jednak nie podejmował 
współpracy ze środowiskiem skupionym wo-
kół o. Klemensa. Relacje utrudniało bezpraw-
ne określenie siebie, jako „Męska Konferencja 
św. Wincentego”. Przeciwko temu w prasie 
zaprotestowała L. Męcina Krzeszowa. Druga 
strona w odpowiedzi nie omieszkała podkre-
ślić, że Krzeszowa jest z pochodzenia Fran-
cuzką (Louise M. Barat), co w okresie wojny 
mogło zakrawać na denuncjację. KWG nieroz-
winął szerszej aktywności, a jego miejsce zajął 

Komitet Uchodźców Polskich (KUP). Zebranie 
organizacyjne dbyłosię 21 VIII 1916 r. Współ-
założycielem, a nastepnioe prezesem KUP zo-
stał o. Klemens. Wspierali go m. in.: prorektor 
lwowskiej Akademii Weterynaryjnej Stanisław 
Królikowski (przewidywany do objęcia funkcji 
kierowniczych, do czego nie doszło ze względu 
na stan zdrowia prof. Królikowskiego), dyrek-
tor gimnazjum w Brodach Franciszek Niewolak 
(obaj – zastępcy przewodniczącego). Sekreta-
rzował sumienny urzędnik z Czerniowiec Karol 
Schwann, skarbnikiem był student Politechniki 
Praskiej Aleksander Maresz. Do Komisji Rewi-
zyjnej zaproszono ks. Franciszka Wójcika z Ko-
łomyi (przez krótki czas zastepował o. Klemen-
sa na funkcji dyrektora), lwowskiego adwokata 
Emila Lateinera i Zbigniewa Miedzińskiego. 
Z czasem wyłoniły się sekcje: Zapomogowa 
i Zdrowotna, Szkolna, Oświatowo – Towarzy-
ska, Mieszkaniowa, Żywnościowa. Rezydowa-
no w siedzibie Kuchni Polskiej, usytuowanej 
w dzielnicy Praha II, przy ul. Vaclavská 16, nie-
daleko od benedyktyńskiego klasztoru Emaus.

Celem KUP było niesienie pomocy wszyst-
kim Polakom, niezależnie od granic zabor-
czych. Dzieciom i młodzieży (ok. 800 osób) 
z zasobów Komitetu wydawano śniadania 
w siedmiu szkołach, w tym w funkcjonującej od 
1. XII. 1914 r. szkole polskiej przy ul. Hopfenstoc-
ka 15, prowadzonej przez konferencję św. Win-
centego. Dystrybuowanie żywności usprawniło 
zorganizowanie polskiego „Konsumu”, zasi-
lanego m. in. przez wojenną Centralę zbożo-
wą (wydatną pomoc okazywał pracujący tam 
dr Aleksander Raczyński). „Konsum” wspierał 
Kuchnię Polską. Zabiegi o żywność stanowiły 
główny przedmiot troski KUP i o. Klemensa. 
Benedyktyn jeżdził po nią do Wiednia, Brna, 
Chocenia, starał się sprowadzać żywność z ziem 
polskich. Zdobycze, niestety często były rozkra-

ulegając ciągłej dewastacji. W maju 1939 r. arcybiskup Adam Sapiecha, książę metropolita krakowski, przekazał 
dawne tereny benedyktyńskie – kościół, zabudowania klasztorne – jego prawowotym właścicielom, kiedy  zostali 
ponownie sprowadzeni do Tyńca w lipcu 1939 r.

Po drugiej wojnie światowej odremontowano uszkodzone dachy i wieże kościelne oraz pomieszczenia miesz-
kalne dla mnichów.

Na podst. Odbudowa biblioteki oo. benedyktynów w Tyńcu zwanej Wielką Ruiną www.inzynirbudownictwa.pl
....................................................................................................................................................................

Klasztor oo. benedyktynów w Lubiniu powstał ok. 1075 na fali fundacji benedyktyńskich po najeździe Brzety-
sława i rebelii pogańskiej (Tyniec, Mogilno, Lubiń). Jego historia wiąże się ściśle z dynastią Piastów oraz potężnym 
w średniowieczu wielkopolskim rodem Awdańców – (z których Michał Awdaniec posiadał pod Krakowem wieś 
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dane. Dzięki zachowanemu przez o. Klemensa 
protokołowi, możemy bliżej poznać charakter 
sekcji Zapomogowej i Zdrowotnej. Jej pierwsze 
posiedzenie miało mejsce 22. VIII. 1916. „Za-
daniem Sekcji ma być badanie stosunków ma-
terialnych i ratowanie, w miarę znajdowanych 
funduszów, co najbiedniejszych wśród polskich 
wygnańców wojennych. W zakresie zdrowot-
nym zaś, pomoc w usuwaniu niehigienicznych 
warunków ochronek i mieszkań, względnie in-
terpelacje do władz odnośnie o usunięcie tego.” 
Sekcji przewodniczył o. Klemens Dąbrowski, 
członkinie to: Kazimiera Królikowska, Walbur-
ga Michalkowa, Jadwiga Klorowa, Maria Cho-
róbska, Kamila Durowa, Karolina Jastrzębska, 
Kazimiera i Józefa Tichówny oraz panowie: Hie-
ronim Gardowski, Edward Schindler i ks. Fran-
ciszek Wójcik. Członkowie zobowiązali się do 
pełnienia dyżurów, odwiedzania miejsc pobytu 
uchodźców, zbierania środków na pomoc dla 
nich. Odnotowano już podjęte interwencje. KUP 
rozdawał odzież i obuwie, których posiadanie 
było warunkiem dopuszczenia do szkoły, toteż 
w ostateczności, gdy brakowało innych, zaopa-
trywano dzieci w drewniaki. W trosce i higie-
nę, zadaniem Komitetu było też przygotowanie 
kąpieli dzieci i pranie ich odzieży. KUP starał 
się, by dziatwa doświadczona okropieństwami 
wojny, miała swoje chwile radości. Takim był 
piknik majowy, zorganizowany nad Wełtawą. 
Ważną rolę spełniała Kuchnia Polska, oferująca 
posiłki po minimalnych cenach, a w dużej czę-
ści – bezpłatnie. Pracowały tam głównie człon-
kinie konferencji św. Wincentego. Dofi nanso-
wanie wysyłano także poza Pragę. Przykładem 
jest wielodzietna rodzina Anieli Gieruszyńskiej 
spod Stanisławowa, która wyprosiła w KUP do-
tacje dla osmiorga swych dzieci. Pomoc kiero-
wano tez do Polakjów umieszczonych w obozie 
w Choceniu. Innym przykładem wychodzenia 

z pomocą poza Pragę było wsparcie przekaza-
ne przez o. Klemensa szkole w Brevnowi koło 
Pragi. Ze środków KUP zakupiono okulary dla 
polskich dzieci uczących się w tamtejszej pla-
cówce. KUP nie ograniczał się do udzielania 
pomocy materialnej. Do głównych zadań, kie-
rowanej przez F. Niewolaka sekcji Oświatowo – 
Towarzyskiej zaliczono: działalnośc oświato-
wą dla dfzieci i młodzieży, tworzenie kursów 
dla analfabetów (zapisało sie 57 osób w wieku 
18–65 lat), stworzenie przedszkola, opraco-
wanie planu odczytów (m. in. spotkanie z Lu-
cjanem Rydlem), prowadzenie biblioteki, do 
której woluminy przesłało m. in. krakowskie 
Towarzystwo Szkoły Ludowej. Ważne miejsce 
zajmowała aktywność kulturalna i narodowa. 
W duchu patriotycznym zorganizowano ob-
chody rocznicy uchwalenia konstytucji Majo-
wej (3. V. 1915 r.). Części religijnej przewodził 
bp lwowski Władysław Bandurski, po południu 
swój odczyt przedstawił prof. Tadeusz Gra-
bowski. O. Klemens oburzony wydźwiękiem 
pokoju brzeskiego, zorganizował 18. II. 1918 r. 
spotkanie praskiej polonii, podczas którego pło-
miennie przemawiał przeciwko łamaniu praw 
narodu polskiego. 

Komitet interweniował z pomoca prawną, 
potrzebną z racji sporej ilości nadużyc ze strony 
organów władzy. W imieniu KUP wystosował 
do Prezydium Parlamentarnego Koła Polskie-
go protest przeciwko austriackim rekwizycjom, 
prowadzonym na terenie Galicji. O. Klemens 
zapewniał opiekę duchową: głosił polskie ka-
zania, spowiadał, prowadził nieszpory i reko-
lekcje. Z reguły gromadziły one rzesze polskich 
wiernych. W opinii o. Dąbrowskiego, z grona 
współpracowników KUP na upamietnienie za-
służyli: porzedsiębiorczy i szlachetny Hieronim 
Gardowski (ekonomista, zajmował się magazy-
nami zywności), Helena Raminiszyn (udzielała 

Michałowice, nazwaną tak od jego imienia - przyp. red.). Klasztor ufundował 
król Bolesław Szczodry, zaś fundację odnowili Bolesław Krzywousty z żoną 
przy wsparciu Awdańców. Lubiń pełnił rolę książęcej nekropolii. Kościół 
klasztorny był także miejscem pochówku rodziny Awdańców i wszystkich 
opatów lubińskich. Po najazdach, wojnach, kasatach i zniszczeniach

benedyktyni powrócili tu po wyzwoleniu 24 stycznia 1945 r.

Na podst. Wikipedia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Świętokrzyskie opactwo – wg tradycji benedyktyńskiej – fundowane przez 
Bolesława Chrobrego (1600), wyposażone w budynek klasztorny i romański 

Klasztor Benedyktynów w Lubiniu. Fot. Danuta 
Witkowska, absolwentka ASP w Poznaniu. 

Zdjęcie udostępnione przez Kurię Metropolitalną 
w Poznaniu. Region Wielkopolska
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się w Sekcji Szpitalnej), rzetelna i pracowita Ja-
dwiga Klorowa z Baru, Jerzy Koufal z Wołynia, 
neofi tka Zosia Kreutz erówna (pielęgniarka), 
pochodzące z Bukowiny Würfl ówny – „naje-
nergiczniejsze pracownice, zwłaszcza, gdy cho-
dziło o organizowanioe życia towarzyskiego”. 
Jednocześnie narzekano na brak chętnych do 
wypełniania prostych zadań na rzecz uchodź-
ców. KUP cieszył się uznaniem krakowskiego 
Książeco-Biskupiego Komitetu Pomocy dla Do-
tkniętych Klęską Wojny (KBK) – pozyskiwano 
stamtą pomoc dla podopiecznych KUP, m.in. 
transport skondensowanego mleka. 5. VI. 1917 r. 
o. Klemens został delegatem KBK w Pradze. 
Pokrewieństwo z Henrykierm Sienkiewiczem 
pomagało w pozyskiwaniu wsparcia Szwajcar-
skiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofi arom 
Wojny w Polsce. Dotacje płynęły z Czerwone-
go Krzyża i Polskiego Związku Niewiast Ka-
tolickich. Współpracowano też z Komitetem 
Berneńskim i Komitetem Opieki nad Inter-
nowanymi Królewiakami. KUP pośredniczył 
w przekazywaniu pomocy konkretnym osobo – 
np. Laurze Wygrzywalskiej, którą wesprzeć za-
mierzał nowojorski Polish Victims Relief Fund. 
Dodać należy, że KUP dzielił się swoimi środ-
kami z innymi podmiotami – m.in. krakowska 
Bursa Przemysłowa otrzymała 300 koron dla 
osieroconych dziewcząt, 500 koron wysłano 
komitetowi wspierającemu głodujących war-
szawiakółw (za pośrednictwem ks. Józefa Lon-
dzina z Cieszyna). W prace KUP zaangażowan 
byli czescy przyjaciele Polaków: tłumacz dzieł 
H. Sienkiewicza, E. Orzeszkowej, B. Prusa – Ja-
roslav Rozvoda (m. in. tłumaczył na czeski pety-
cje KUP do miejscowych władz), zasłużony dla 
Kuchni Polskiej sekretarz w urzedzie namiest-
nikowskim dr Karl Šafranek (ceniony przez Po-
laków, także jako kurator konwiktu polskiego) 
i księgarz František Hovorka, a spośród du-

chownych: Antonin Petr (Louny), Ludomir 
Petr, Ludomir Mačí, Josef Švejcar, František 
Ohera. Dotacje duchowieństwa czeskiego sta-
nowiły jedno z ważniejszych źródeł dochodów 
KUP. Przychylność okazywali przedstawiciele 
czeskich organów władzy, np. prezydent Pragi 
Gros. Dzięki innym prominentom KUP mógł 
nabywać towary po bardzo korzystnych cenach. 
W pierwszych miesiącach wojny życzliwość 
przybyszom okazywała rodzima społeczność 
Pragi. Panie zrzeszone w Soziale Hilfe i Frauen 
Verein niosły pomoc Polakom przebywajacym 
na Petřínie (odzież, chleb). W oparciu o środki 
pozyskane od Czechów i Niemców, możliwe 
było przygotowanie dla polskich dzioeci pre-
zentów na gwiazdkę 1914 roku. Wspomniany 
wyżej księgarz, dziennikarz i wydawca polskiej 
literatury F. Hovorka (1858-1917) kierował se-
kretariatem Czesko-Polskim przy ul. Ritirskiej 
18. Pomoc organizował też Czesko-Polski Ko-
mitet Stanisława Strzembosza. Z czasem nasta-
wienie prażan uległo jednak zmianie. Wobec 
głodu, jaki w okresie wojny trapił Czechów, 
uchodźcy polscy (a tym bardziej żydowscy) ra-
czej nie mogli już liczyć na wsparcie społeczne. 
Pojawiały sie nawet oskarżenia, że to ludność 
napływowa odpowiada za niedobory. Piętrzyły 
się konfl ikty, szczególnie w relacjach z niena-
wykłymi do życia wielkomiejskiego Podolaka-
mi. Komitet starał się interweniowć w tych sy-
tuacjach Ocena zaangażowania prażan nie była 
pochlebna, wg o. Klemensa „Podczas Wielkiej 
Wojny łatwiej było w Czechach o piękne frazesy 
i efektowne gesty, niż o rzeczywistą, praktycz-
ną pomoc”. Podkreślano jednak wdzięczność 
tym Czechom, którzy okazali przyjaźń Pola-
kom. W tym celu 23. IX. 1917 r. opublikowa-
no w czasopiśmie „Světozor” artykuł „Prascy 
Polacy Czechom”, w którym zapisano m.in. 
„Wkrótce opuści Pragę ostatnia niemal garst-

kościół prze Bolesława Krzywoustego (1102–1138), otrzymało z rąk Władysława Ło-
kietka relikwie drzewa Krzyża Świętego (1306).

W 1882 r. roku rząd carski urządził tu „Więzienie Ciężkie Święty Krzyż”.
W 1914 r. roku cofające się wojska austriackie skradły blachę miedzianą z dachu ko-

ścioła i dzwonnicy i wysadziły w powietrze wieżę – wybuchł pożar, który pochłonął 
organy i wiązania dachu. Popadając w coraz większą ruinę kościół trwał przez całą 
I wojnę, aż do 1918 r., gdy tymczasowo nakryto dachy gontem.   

W 1819 r. roku skasowano opactwo i urządzono licytację ruchomości, a benedyk-
tyni opuścili to miejsce, by nigdy już doń nie powrócić. W 1936 r. objęli je Misjonarze 

Oblaci Maryi Niepokalanej. Po remoncie generalnym zabudowań w 1938 r. – we wrześnu roku  1939, niemieckie 
bomby dotknęły krużganki i północne skrzydło opactwa.

Klasztor świętokrzyski, bez wieży 
zniszczonej podczas I wojny świato-

wej, Fot. źródło: Na Łysej Górze – Wrota 
Świętokrzyskie www.świętokrzyskie.pro
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ka rodaków naszych, których wojenna zawie-
rucha z ojczyzny wyrzuciła. Setki tysięcy ich 
rozbiły się po świecie, opuszczając umiłowaną 
nade wszystko Ojczyznę, która stała się areną 
bezprzykładnych w dziejach bojów. Zostawili 
w niej spalone miasta i wioski, zniszczone do-
mostwa, zrabowane – nieraz doszczętnie – mie-
nie. Zaczęła się tułaczka i doznawanie u obcych 
często niezasłużonyuch upokorzeń i przykro-
ści. Wszystkim wprawdzie dokuczała ta bar-
barzyńska wojna, ale najdotkliwiej odczuwał ją 
prosty, wiejski lud polski, zmuszony żyć wśród 
obcej i wrogo usposobionej ludności. Walka 
o byt przybierała – wobec klęski głodowej – co-
raz brutalniejsze formy, a w tej ponosili natu-
ralnie najcięższe ofi ary niezaradni i wykolejeni. 
Tym żywsza jest nasza wdzięczność względem 
tych szlachetnych przedstawicieli czeskiego 
narodu, którzy okazali czynną pomoc i tyle do-
brego serca i współczucia”. Szeroko przedsta-
wiono zasługi m. in. F. Hovorki, prof Jaroslava 
Bidlo oraz K. Šafranka i jego żony. Narastające 
konfl ikty między azylantami a mieszkańcami 
Pragi skłoniły rząd do podjęcia decyzji o wy-
słaniu 8 tys. uchodźców na teren uwolnionej 
od rosyjskiej okupacji zachodniej Galicji (Rawa, 
Lanckorona, Kalwaria). Do powrotu nakłaniano 
uchodźców z tych powiatów, w których nie to-
czyły się działania wojenne. Mieszkańcy wska-
zanych powiatów tracili w pierwszej kolejności 
tracili prawo do zasiłku w Pradze, co spowodo-
wało, że do końca października 1917 r. więk-
szość Polaków ze wschodniej Galicji opuściła 
stolicę Czech (w rozpporządzeniu namiestni-
ka wskazano datę 20. IX. 1917 r., jako termion 
wyjazdu z Pragi). Ostatni transport wyjechał 
31 października 1917 r. Była to przede wszyst-
kim zasługa ówczesnego sekretarza KUP – Jana 
Zabłockiego. 1 XII zaprzestano wypłacania za-
pomóg dla uchodźców. 5 XI 1918 r. o. Klemens 

Dąbrowski w imieniu KUP przekazał Zgro-
madzeniu Narodowemu gratulacje dla brat-
niego narodu i wyraził nadzieję na kontnuację 
przyjacielskich relacji. Tydzień później odbyło 
sie ostatnie posiedzenie Komitetu. Zostało ono 
zakończone wezwaniem młodych Polaków do 
wstępowania w szeregi wojska polskiego. Od-
powiedź była jednogłośna. W końcu listopada 
powstała jeszcze jedna petycja – do rządu pol-
skiego, w której KUP postulował zajęcie się pol-
skimi jeńcami – nadal przetrzymywanymi na 
terenie Czechosłowacji. Zwracano też uwagę na 
stanowisko sił politycznych w kwestiach zapal-
nych między Polską a Czechosłowacją.

 Tekst niniejszy jest przedrukiem z: 
* Maziarz Antoni, Dąbrowski Stanisław Józef 

Jan Stefan, Żądło (1875-1953), w: Leksykon Pola-
ków w Republice Czeskiej i Republice Słowac-
kiej. T. 3, red. Zenon Jasiński, Bogdan Cimała, 
Opole 2013, 88-92 

 * Maziarz Antoni, Komitet Uchodźców Pol-
skich (1916-1918), w: Leksykon Polaków w Repu-
blice Czeskiej i Republice Słowackiej. T. 3, red. 
Zenon Jasiński, Bogdan Cimała, Opole 2013, ss. 
189-194; 

* Maziarz Antoni, Konferencja Pań św. Win-
centego a Paulo w Pradze, w Leksykon Polaków 
w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. 
T. 3, red. Zenon Jasiński, Bogdan Cimała, Opole 
2013, ss. 189-194; ss. 194-195:

* W wersji oryginalnej tekst został opatrzony 
aparatem naukowym – przypisami i bibliogra-
fi ą.

*   *  *

Więzienie znajdowało się na terenie opactwa aż do 1939 r. Za okupacji w 1941 r. Niemcy 
urządzili tu obóz jeniecki, w którym 6000 radzieckich jeńców zmarło śmiercią głodową. Po 
wojnie w 1945 r. obóz zlikwidowano, a w 1970 r.  odbudowano zniszczone krużganki.

Na podst. Na Łysej Górze – Wrota Świętokrzyskie www.świętokrzyskie.pro
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bp Marian Józef Ryx (1910–1930) – ukończył gimnazjum w Radomiu, Seminarium Du-
chowne w Sandomierzu i Akademię Duchowną w Petersburgu. Wyświęcony w 1879 r., został 
profesorem w seminarium w Sandomierzu, a w 1895 r. jego rektorem. W 1910 r. mianowany 
przez papieża  św. Piusa X – biskupem sandomierskim. Konsekracja odbyła się  w Petersburgu, 
zaś sakrę przyjął z rąk arcybiskupa Wincentego Kluczyńskiego z Mohylewa. W 1918 r. udzielił 

Bp Marian Józef Ryx. 
Fot. Wikipedia

Wraz z wybuchem wojny Ignacy Jan Paderewski 
(1860-1941) wraz z Henrykiem Sienkiewiczem (1846-
1916) utworzyli w 1915 r. Szwajcarski Komitet Ge-
neralny Pomocy Ofi arom Wojny w Polsce , którego 
działalność polegała na udzielaniu wsparcia tysiącom 
Polaków walczących na różnych frontach, wspoma-
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sakry biskupowi pomocniczemu sandomierskiemu Pawłowi Kubickiemu. Również w tym roku 
podejmował w Sandomierzu Wizytatora Apostolskiego w Polsce Achillesa Ratt i.  Zorganizował 
Niższe Seminarium, wznosząc dla niego odpowiednie budynki. (1926-1929).

Na podst. Nota biografi czna Mariana Józefa Ryxa 
na dawnej stronie diecezji sandomierskiej. 

sandomierz.opoka.org.pl (arch.). [dostęp 2015-12-31].
....................................................................................................................................................................

O. Kolumba Marmion, również Kolumban Józef Marmion, właśc. Joseph Aloysius Mar-
mion (1858 r. w Dublinie Irlandia – 1923 r. w opactwie Maredsous Belgia) – irlandzki mnich 
benedyktyński (OSB), pisarz, opat w Maredsous (od 1909 r.), założyciel klasztoru Mont-César 
w Lowanium, błogosławiony Kościoła rzymskokatolickiego – beatyfi kowany przez papieża 

Jana Pawła II w dniu 3 września 2000 r. Tragiczna w swych skutkach I wojna światowa spowodowała napięcia 
także we wspólnotach klasztornych w Belgii, Niemczech i Jerozolimie, ponieważ miejscowe władze sprzeciwiały 
się obecności na własnym terytorium przedstawicieli wrogich państw. Wobec silnych nastrojów antyniemieckich 
po wojnie, Kolumba odłączył opactwo Maredsous od kongregacji w Beuron (Niemcy) i zorganizował belgijską 
kongregację Zwiastowania NMP, pisząc dla niej konstytucję.

W trylogii: Chrystus życiem duszy (1917), Chrystus w swoich tajemnicach (1919) oraz Chrystus jako wzór dla 
mnicha (1922), zawarł wykład swych poglądów w zakresie teologii i ascezy. Był jednym z największych au-

O. Kolumba Józef Mar-
mion. Fot. /www.brewiarz.

pl/czytelnia/swieci/

Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) Fot. dzieje.pl oraz Henryk Sienkiewicz 
(1846-1916) Fot. Wikimedia Commons

ganie rannych, chorych, bezdomnych, głodujących 
i bezrobotnych rodaków. Przedstawiciele Komite-
tu organizowali zbiórki w Paryżu, Londynie i USA. 
Ostatecznie Komitet przyjął nazwę Polish Victims 
Relief Fund. W tę akcję Paderewski wkładał ogrom-
ne pieniądze oraz wiele zabiegów i starań dyploma-
tycznych. W maju 1915 r. przybył do USA i rozpoczął 
intensywną kampanię, mobilizując społeczność polo-
nijną, na rzecz pomocy Polsce. W 1918 r. koncertował 
ponad 140 razy i wygłosił ponad 340 przemówień na 
rzecz Polski – odbywając podróże po całych USA od 
wybrzeża do wybrzeża. Zaprzyjaźnił się z doradcą 
prezydenta Wilsona pułkownikiem Edwardem Man-
dell House – nazywanym drugim Wilsonem, który 
spowodował uruchomienie administracji amerykań-
skiej na rzecz pomocy w Polsce. Prezydent Wilson 
proklamował dzień nowego roku 1916, jako dzień 
zbiórki funduszy na pomoc ofi arom wojny w Polsce. 
W marcu 1916 r., Paderewski otrzymał zaproszenie 
do Białego Domu, gdzie dał koncert dla prezydenta 
i dyplomatów oraz wyższych urzędników admini-
stracji. Zaproszony ponownie, gdzie oprócz prezy-
denta czekało na niego wielu senatorów i kongres-

Niewielkie szmaciane lalki z czasem stały się sym-
bolem pomocy niesionej przez Polski Biały Krzyż 
polskim żołnierzom rannym podczas wojny i ich ro-
dzinom. Organizację tę powołali w lutym 1918 roku 
w Nowym Jorku Ignacy Jan i Helena Paderewscy, a 
Helena została jej prezydentem. Fundusze na rzecz 
Polskiego Białego Krzyża zbierała podczas kwest i 
koncertów charytatywnych organizowanych w Ame-
ryce Północnej, na których grał jej mąż – m.in sprzeda-
jąc lalki-szmacianki ubrane w stroje z różnych regio-
nów Polski. Każda zaopatrzona była w następujący 
napis: Zdrowia i szczęścia Tobie miłośniku lalek. Bio-
rąc do swego domu jedną z moich małych lalek – sierot 
z Polski – karmisz głodujące matki i dzieci z tej smut-
nej Ziemi. 

Helena Paderewska wraz z kolekcją lalek ratujących życie, 1918, 
Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum I. Paderewskiego; 

HISTORIA:POSZUKAJ – portal edukacyjny.

menów, wspominał potem: „okazali się nadzwyczaj 
łaskawi i zachęcający i byłem już uważany za przed-
stawiciela Polski”. Uznano wówczas Paderewskiego 
za przywódcę Polonii, co zaakceptowało kierownic-
two Wydziału Narodowego Polskiego. Szybko zyskał 
sławę i uznanie na całym świecie. Za sławą przyszły 
pieniądze, którymi Paderewski chętnie się dzielił. 

 Na podst. elity.com.pl/ignacy-jan-paderewski/ (przyp. red) 
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Z Kroniki o. Klemensa Dąbrowskiego (...) 

Nasz Komitet U.P. był w ustawicznej łączności z innemi o podobnych celach. Było to koniecznem już 
z tego tylko względu, że różni „naciągacze” zwracali się kolejno do wszystkich komitetów. W roku 1916, rząd 
austrjacki chciał je wszystkie połączyć w jedno, bez względu na wyznanie i narodowość. Nie ufając rządowi, 
trzymaliśmy się osobno. Berneński komitet, zapytany przeze mnie, przysłał nam informacje, które dołączam 
na koniec (str. 132–133). Nad obywatelami Rosji czuwał specjalnie wiedeński „Komitet Opieki nad Inter-
nowanymi Królewiakami” (Wolnerstrasse 1. A). Byli oni przez czas jakiś „inwigilowani”. Należeli do nich 
i niektórzy z naszych Bratniaków. Za naszem staraniem otrzymywali oni po 300 kor[on] zapomogi rządowej. 

Najżywsze stosunki mieliśmy z Sienkiewiczowskim komitetem z Vevey. Szczególnie się do tego przyczy-
niło moje pokrewieństwo z samym Sienkiewiczem. Był on dla mnie „w randze” wujaszka, jako bliski kuzyn 
mej matki. Najczęściej korespondowałem z jego żoną, Marją, dla wzajemnego informowania się o różnych 
uchodźcach, którzy się i tu i tam zwracali. Sam „Jowisz” raz tylko dał mi znać o sobie przez położenie podpi-
su na dowód otrzymania mego listu poleconego (...). Za pośrednictwem Vevey komunikowałem się również 
z moją siostrą Zofi ą, którą wojna zaskoczyła we Włoszech. Odcięta od rodziny znalazła się w wielkiej biedzie. 
Posyłaliśmy i dla niej zapomogi przez czas jakiś. Potem wyćwiczyła się w pielęgnowaniu rannych i znala-
zła zajęcie w lazaretach. Przez komitet Vevey’ski starałem sie pomóc naszemu o. Wolfgangowi Czerninowi 
w jego ciężkiej niedoli i niewoli. Powracając z Miedzynar[odowego] Kongresu Euchar[ystycznego] w Loudes, 
nie zdążył przejechac granicy, gdy wybuchnęła wojna. Był uwięziony najpierw w Marsylji, poytem przewie-
ziono go na Korsykę. Wiele wybitnych osobistości ze świata duchpownego i z arystokracji rodowej poruszało 
wszystkie sprężyny, by go uwolnić. To umocniło władze francuskie w mniemaniu, że musi on być osobistością 
bardzo znaczną i tem pilniej go strzegli, tyem bardziej, ze był bratankiem austrjackiego premiera hr. Czerni-
na. Henryk Soienkiewicz usiłował przez swe liczne stosunki przyjść więźniowi z pomocą. Zwrócił się też o to 
do syna Adama Mickiewicza, Władysława, który został wezwany przez Ministerstwo francuskie do zwiedza-
nia więzień i obozów internowanych dla wyszczególnienia Polaków. Była wiec nadzieja, że bedzie mógł cos 
uczyunić i dla Ojca Wolfganga. Mickiewiczwna, wnuczka poety, starała sie o to podobnież. Widzimy więc, 
że największe w Polsce nazwiska były wśród tych, co chcieli pomóc Ojcu W. Czerninowi. Czy stryj jego, 
premier, wiedział o tem?W każdym razie nieszczególnie odwdzięczył się Polsce – przez usiłowanie nowego 
Jej rozbioru (Pokój Brzeski!) – Prócz (...) załączonych dwóch kart od Sienkiewiczowej (patrz poniżej – przyp. 
red.), dodaję (...) korespondencję jej z Komitetu Vevey’skiego. – Listy przechodziły przez cenzurę austrjacką, 
która je po przeczytaniu zaklejała ostemplowaną karteczką. (...) 

....................................................................................................................................... 

Korespondencja Marią Sienkiewiczową 

Vevey 16. II, [1]916 
Wielebny Ojcze i kochany Kuzynie. Domyślając się jak bedziecie zniepokojeni o Zosię, postarałam sie 

o widomości, któtre brzmią zupełnie pomyślnie. Nie uległa ona żadnemu wypadkowi, a przesyłkę pieniężną 
drugą już otrzymała. Niedawno wysłałam list z różnemi prośbami, z których te tylko proszę załatwić, które 

torytetów teologicznych i duchowych ówczesnej Europy. Swoją duchowość zbudował wokół osoby Jezusa 
Chrystusa, zwracając szczególną uwagę na posłuszeństwo i modlitwę. Popularność swych dzieł tłumaczył 
prosto: „Przyczyną takiego sukcesu jest to, że w owych pracach nie ma praktycznie niczego, co pochodziłoby 
ode mnie”. 

Na podst. Internetowa liturgia godzin - Błogosławiony Kolumban Józef Marmion, 
prezbiter /www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opactwo w Maredsous (Belgia) – było jedną z pierwszych fundacji (1872) Kongregacji 
Beuron, wobec której benedyktyńskie arcyopactwo św. Marcina w Beuron (Niemcy) – zało-
żone w 1863 r. – posiadało status opactwa macierzystego.

Na podst. Wikipedia.
Opactwo Maredsous w Belgii
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się okażą istotnie naglące. Już po wysłaniu był list od hr. Kowalskiego, który tu chce kończyć lekarski wydział 
o ile zostanie zwolniony. (...). 

Vevey 1. V. [1]916 
Wielebny Ojcze i kochany Kuzynie, Dawno już Wam nie dokuczałam, więc przychodzę obecnie z prośbą 

o zajęcie się p. Tymowską / Praga II ul. Stepanska 27 IIp/. Jest to żona znajomego mego męża, emeryturę jej 
płacić zaprzestano i jakoby bida wielka. Proszę tej pani łaskawie przyjść w pomoc stu koronami tymczasem 
i powiedzieć mi jak rzeczy stoją. Jeżeli w kasie pusto, to zwróci moja Sekcyja z podziękowaniem. Prawdopo-
dobnie więcej tam przesłać będzie należało. Miewam od Zosi częste wiadomości. Zdaje się zdrowa i bardzo 
zajęta pielegniarstwem. Bardzo serdecznie polecam modlitwie kochanego Ojca zdrowie mego męża, które nie 
jest dobre i moją stroskaną duszę. Łączę wyrazy poważania, 

Henrykowa Sienkiewiczowa 

Vevey 6. IX. [1]916 r. 
Wielebny Ojcze i kochany Kuzynie. Zanim z nowemi wystąpię prośbami, co do moich petentów – śpieszę ze 

sprawą prywatną. Otóż miałam kartkę od Zosi prędzej niż można się było spodziewać. Jest ona zdrowa i pisze, 
że na razie niczego jej niepotrzeba, obiecując zawiadomić zanim będzie „in extremis” i dziękując serdecznie 
za troskliwość. (...). 
.......................................................................................................................................... 

Kronika o. Klemensa Dąbrowskiego c.d. 
Dnia 1 . V. 1916 donosi mi ciotka, że martwi ją zły stan zdrowia Henryka. W listopadzie tegoż roku otrzy-

muję dodatkowe zawiadomienie o jego zgonie. Kartę z d. 1. V. załączam obok, poniżej (czyt. powyżej – przyp. 
red.); klepsydrę zaś – przy str. 121. W tydzień po śmierci Henryka moja matka zakomunikowała mi treść 
depeszy, jaką Sienkiewiczowa przesłała do rodziny: „Światło naszych oczu zgasło nagle po godzinnem ko-
naniu. Zmarł opatrzony Śś. Sakramentami, odmawiając „Pod Twoją Obronę” i wyrażając żal, że już nigdy 
nie ujrzy Polski Niepodległej”. Pod wrażeniem tej śmierci napisałem do mej ciotki list, który tu zamieszczam 
w odpisie: „Emaus 30. XI. 1916. (fragment) – Wielce Szan[owna] i kochana Kuzynko! Trudno mi wyrazić, 
jak mnie boleśnie uderzyła żałobna wiadomość, która całą Polskę smutkiem okryje; tembardziej, że straciliśmy 
największego z Polaków, gdy możnaby niejednej wskazówki na tych rozstajnych drogach od Niego oczekiwać. 
Przeczytawszy, że najdroższy i najszlachetniejszy Wujaszek umarł na udar serca, skombinowałem w myśli 
ten tragiczny fakt z datą 5. XI. Bez wątpienia to szlachetne i nawskroś polskie serce głęboko odczuć musiało 
zdarzenia dni ostatnich, tak głęboko, że aż bić przestało! – Niech Mu Pan Bóg wynagrodzi wszystko, co dla 
naszej Polski uczynił, a przedewsz[ystkim] tę wielką czynną miłość dla cierpiących rodaków, jaką w ostatnich 
latach okazał. – (...)”. 

Tekst niniejszy – zaczerpnięty z kroniki autorstwa o. Klemensa Dąbrowskiego „Wspomnienia 
z Wielkiej Wojny 1914–1919” wraz z fragmentami jego korespondencji z Marią z Babskich Sienkie-
wiczową – przepisano z zachowanioem oryginalnej pisowni. 

Archiwum oo. benedyktynów w Lubiniu. (red.) 

Kard. Adam Stefan ks. Sapieha herbu Lis (1867–1951) – polski duchowny rzymskokatolicki, 
biskup diecezjalny krakowski  (1911–1951), kardynał prezbiter od 1946 r., senator I kadencji 
w II Rzeczypospolitej Polskiej (1922–1923). Nazywany Księciem Niezłomnym. W 1906 r. powo-
łany do Rzymu na stanowisko szambelana papieskiego  papieża Piusa X z poleceniem pełnienia 
misji nieformalnego ambasadora spraw polskich przy Stolicy Apostolskiej. Do jego zadań nale-
żało doradzanie w sprawach Kościoła polskiego na terenie zaborów. Była to realizacja pomysłu 
lwowskiego arcybiskupa ormiańskiego Józefa Teodorowicza, z którym Sapiehę łączyła wielolet-

nia przyjaźń. Wiele lat później – w 1946 r. kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił na kapłana w kaplicy Pałacu 
Arcybiskupiego w Krakowie Karola Wojtyłę, przyszłego metropolitę krakowskiego – w przyszłości papieża św. 
Jana Pawła II.   

Na podst. Wikipedia

Kard. Adam Sapieha. 
Fot. Wikipedia
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Akt 5 listopada 1916 – W wyniku konferencji w Pszczynie wła-
dze niemieckie i austro-węgierskie wydały proklamację, zawie-
rającą obietnicę powstania Królestwa Polskiego, pozostającego 
w niesprecyzowanej „łączności z obu sprzymierzonymi mocar-
stwami”. Nie określono w nim granic przyszłej monarchii, a jej sta-
tus wyrażało słowo „samodzielne” zamiast „niepodległe”, co nie 
satysfakcjonowało polskich działaczy narodowych, uważających 
ogłoszenie tego aktu za działanie pozorne. Dokument ten zawie-
rał natomiast sformułowania dotyczące utworzenia armii polskiej. 
(...) Powstanie zależnego od Niemiec państwa polskiego i zbudo-
wanie polskiej armii, mogło dać Niemcom zwycięstwo na froncie 
wschodnim. (...) Wydanie aktu wiązało się z faktem, że przedłuża-

jąca się I wojna światowa zmusiła państwa centralne do próby wykorzystania – na swoją rzecz – zasobów mobili-
zacyjnych Królestwa Kongresowego. 

Akt 5 listopada wywołał sprzeciw państw Ententy oraz rządu rosyjskiego, który 15 listopada 1916 r. zaprote-
stował przeciw rozporządzaniu Królestwem Polskim przez okupantów oraz ponowił uroczyście przyrzeczenie 
stworzenia Polski złożonej z wszystkich ziem polskich, która po zakończeniu wojny otrzyma prawo samodzielne-
go urządzenia swojego życia narodowego, kulturalnego i gospodarczego pod berłem panujących rosyjskich – na 
zasadzie jedności państwowej. 2 grudnia Rosja oświadczyła, że ziemie odwiecznie polskie poza granicami Rosji 
zostaną odzyskane, a cała Polska w granicach etnografi cznych będzie wolna w nierozerwalnym związku z Rosją. 
Jednakże w grudniu 1916 r. za niepodległością Polski wypowiedział się parlament Włoch, zaś w styczniu 1918 r., 
wkrótce przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do wojny, zrobił to także prezydent W. Wilson.(...) 

Choć sam akt 5 listopada nie dawał Polakom pewnej i konkretnej wizji przyszłej niepodległej Polski, to wywołał 
on na świecie tak szeroki oddźwięk, że jego ogłoszenie było kluczowym czynnikiem w polskich staraniach o odzy-
skanie niepodległości. 

Na podst. Wikipedia (przyp. red). 

Ogłoszenie Aktu 5 listopada z balkonu Pałacu Sandomierskiego 
w Radomiu. Fot. Wikipedia

Abp Józef Teodorowicz (1864–1938) polski arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego, teo-
log, polityk, poseł na Sejm Ustawodawczy, a następnie senator I kadencji w II RP.

W 1901 r., po śmierci arcybiskupa Isakowicza, w wieku 37 lat został mianowany arcybiskupem 
lwowskim obrządku ormiańskiego.

Prowadził ożywioną działalność społeczną i polityczną – m.in. w 1917 r.  na forum wiedeńskiej 
Izby Panów ogłosił, że celem Polaków jest restytucja integralnej Polski. Od początku listopada 
1918 r. brał aktywny udział w pracach nad organizowaniem państwowości polskiej.

Wikipedia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Abp Edmund Dalbor (1869–1926) – polski biskup rzymskokatolicki, arcybiskup metropolita 
gnieźnieński i poznański oraz prymas Polski w latach 1915–1926, kardynał prezbiter od 1919 r. 
Odznaczony Orderem Orła Białego (kanclerz pierwszej historycznej Kapituły tego orderu) oraz  
francuskim Krzyżem Wielkim Orderu Legii Honorowej.

W 1923 r. przekazał benedyktynom ich dawny ośrodek w Lubiniu, przy którym osiadła kil-
kuosobowa gromadka, mająca za zadanie pracę duszpasterską w rozległej parafi i, odbudownie 
klasztoru w sensie materialnym, a także  pomnożenie kadry i odrodzenie życia benedyktyńskiego 
w Polsce

Na podst. Wikipedia oraz Opactwo - Historia - Odnowa (wiek XX) – 
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O. Ernest Vykoukal OSB (1879–1942 – w obozie koncentracyjnym w Dachau), był czeskim bene-
dyktynem i przeorem – a od 1925 r. opatem w klasztorze Emaus w Pradze. Po 1919 r. dokonał wiel-
kiego wkładu w duchową i moralną odnowę Opactwa Emaus i czeskiego katolicyzmu.

 3 V 1928 r. opat Vykoukal z Pragi poświęcił kamień węgielny pod nowy klasztor w Lubiniu, który 
zaprojektował architekt L. Weichert z Poznania. Robota, fi nansowana ponoć przez Ostrowskich, szła 
szybko; w listopadzie 1929 r. zgromadzenie mogło się  przenieść do nowego budynku.

 
Na podst. Wikipedia oraz Opactwo - Historia - Odnowa (wiek XX) - Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

Abp Józef Teodorowicz. Fot. Wikipedia

Edmund Dalbor. 
Fot. Wikipedia

O. Ernest 
Vykoukal, 

Fot. Wikiedia
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Środowisko polskich uchodźców w Pradze okresu Wielkiej Wojny 
(1914–1918).*

W dotychczasowej literaturze przedmio-
tu narracja dotycząca relacji polsko-czeskich 
w dziejach najnowszych została zdominowana 
przez punkty zapalne. W dobie upadku mo-
narchii Habsburgów oraz kształtowania się 
państwowości narodów Europy Środkowej do 
najważniejszych należały konfl ikt o Śląsk Cie-
szyński oraz stosunek obu narodów do Ro-
sji. Głosy nawołujące do współpracy, owszem 
były słyszalne, ale nie odgrywały wiodącej roli 
w dyplomacji. W cieniu tej wielkiej polityki, 
ogniskującej uwagę analityków, toczyły się 
mniej spektakularne, ale przecież równie istot-
ne, losy „zwykłych ludzi”. Okres Wielkiej Woj-
ny – oprócz niespotykanych dotąd zmagań 
zbrojnych - był niewątpliwie czasem spraw-
dzianu solidarności międzyludzkiej, weryfi kacji 
przyjaźni, okazją do świadczenia miłosierdzia. 

Polska społeczność w Pradze doby Wielkiej 
Wojny jest słabo prezentowana w dotychczas 
prowadzonych badaniach historycznych, wię-
cej uwagi poświęcono prezentacji polskiego 
środowiska w Wiedniu. Dobrym przykładem 
na potwierdzenie tej tezy jest cenne opracowa-
nie posła hr. Zygmunta Lasockiego (1867–1948), 
który udokumentował swe zabiegi na rzecz 
polskich uchodźców z czasów Wielkiej Woj-
ny. Autor pominął Polaków przebywających 
wówczas w Pradze. Kwestię oświaty polskich 
uchodźców, także na terenie Pragi, podejmują 
Zenon Jasiński i Kazimierz Rędziński. Wobec 
skromności informacji o Polonii praskiej okresu 
I wojny światowej dużej wagi nabiera niepu-
blikowana kronika benedyktyna o. Klemensa 

Dąbrowskiego (1875–1953), który lata I wojny 
światowej spędził w praskim klasztorze Emaus, 
a większość czasu poświęcił na koordynację po-
mocy udzielanej rodakom. Jego relacja jest tym 
cenniejsza, że zawiera dużą ilość dołączonych 
dokumentów i fotografi i.

Przed 1914 r. polska społeczność w Pradze 
była nieliczna, składała się głównie z przedsta-
wicieli inteligencji oraz studentów tamtejszych 
uczelni wyższych. Po wybuchu wojny większość 
młodzieży zmobilizowano do wojska. Pozostali 
przedstawiciele środowiska artystycznego, któ-
re tworzyli malarze: uczeń Jana Matejki – Józef 
Męcina Krzesz, ponadto ceniony w Wiedniu 
i Paryżu krakowianin Wlastimil Hofman oraz 
Jerzy Karszniewicz (przed wojną współpracow-
nik Jacka Malczewskiego). W kręgu literatów 
widzimy poetów: prof. Witolda Bunikiewicza 
i Marię Szarecką oraz publicystki: Helenę Fil-
chowską i Irenę Broniatowską (obie pisały także 
po czesku). Dużą aktywność społeczną wykazy-
wała Maria Bogucka – długoletnia primadonna 
tamtejszej opery, a w czasie wojny działaczka 
Komitetu Dobroczynnego (zajmował się ranny-
mi legionistami, hospitalizowanymi w praskich 
lazaretach). Podobnie angażowała się Kamila 
Durowa – żona Tadeusza Dura, tenora w pra-
skim Národním Divadle. Najbardziej aktywną 
była żona J. Męciny Krzesza – Ludwika Maria. 
Na bazie doświadczeń z pracy w krakowskiej 
Konferencji św. Wincentego á Paulo analogicz-
ne stowarzyszenie zorganizowała w Pradze 
(pocz. października 1914 r.). Dyrektorem kon-
ferencji został o. Dąbrowski, a L. Krzeszowa – 

O. Linus Prochaska (1887–?) – Czech, święcenia kapłańskie – 1913 r. Pierwszy – po odzyskaniu przez benedyk-
tynów klasztoru – przeor, rządca parafi i  benedyktynów w Lubiniu – do 1938 r.

Na podst. Wikipedia.
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O. Karol Filip van Oost OSB (1899–1986), belgijski benedyktyn, mnich opactwa św. Andrzeja 
na przedmieściach Brugii (Zevenkerken),  przeor wznowionego opactwa tynieckiego (1939–1951), 
odnowiciel życia benedyktyńskiego w Polsce. Pierwsze śluby zakonne złożył wobec bł. Kolumby 
Marmiona w 1918 r. Posłuszny woli przełożonych pełnił gorliwie rozmaite funkcje zarówno w rodzi-
mym klasztorze, jak i poza jego murami (m.in. posługiwał jako: nauczyciel w szkole przyklasztornej, 
misjonarz, wizytator klasztorów żeńskich, dyrektor internatu, refektariusz). Był cenionym rekolek-
cjonistą i kaznodzieją. Dzieło jego życia stanowi tyniecka fundacja, której rozwój, po zakończeniu 

przełożeństwa, śledził z wielką troską. Odznaczał się głębokim wyczuciem życia wspólnotowego i charyzmatem 
duchowego ojcostwa.

Na podst. Wikipedia
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przewodniczącą. Jej zastępczynie to Zofi a Trze-
cieska, następnie Anna Storchówna i Karolina 
Tretiakówna. Sekretariatem kierowały kolejno: 
Bronisława Preidlowa i Halina Kopciowa. Sek-
cją szpitalną zawiadywała Jadwiga Borowiecka, 
potem Helena Romaniszyn; sekcją oświatową 
panie: Ramułtowa i Bergrünowa, tanią kuchnią: 
Czeszki Kropačkova i Michalikova, natomiast 
szwalnią: Špinderova. Oprócz nich do stowa-
rzyszenia należało 49 innych kobiet. Zgodnie 
z charakterem konferencji – jej główne zadania 
koncentrowały się na rozdawaniu żywności 
(na kwotę 9,5 tys. koron), przekazywaniu zapo-
móg fi nansowych (7,2 tys.), naprawie obuwia 
(2,5 tys.), reperowaniu (3,5 tys.) oraz zakupie 
odzieży (za 2,4 tys. koron). Wsparcie fi nansowe 
kierowane było głównie do polskich uczniów. 
Konferencja podkreślała pomoc bezinteresow-
nie udzielną rodakom przez doktora Czesława 
Waligórskiego. Siedziby przy ul. Křemencovej 
4 udzielił prezes praskiej konferencji – hr. Josef 
Nostitz . 

Istotną rolę w organizacji pomocy polskim 
uchodźcom odegrali duchowni. Ważną misję 
spełniał ksiądz Franciszek Wójcik – nauczy-
ciel gimnazjum w Kołomyi, współpracownik 
krakowskiego Książęco-Biskupiego Komitetu 
Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny (KBK), 
organizator popularnych wśród Polonii nabo-
żeństw w kościele sióstr urszulanek. Biskupa 
krakowskiego w Pradze (i Wiedniu) reprezen-
tował także ks. Leopold Schweiger. Ponadto 
posługę duchową nieśli księża: Jędrzej Nogaj, 
Józef Makłowicz, Władysław Olbrycht, Hen-
ryk Ogarek, Kazimierz Dutkiewicz oraz czte-
rej zakonnicy: trzech redemptorystów (ojcowie 
Feliks Krajewski, Antoni Graba, Wojciech Sty-
ka) i karmelita trzewiczkowy o. Klemens (brak 

nazwiska). Funkcje kapelanów polskiej spo-
łeczności w Pradze pełnili ks. Juliusz Knopp 
i ks. Edward Tichy. Opiekę duchową zapew-
niał też o. Klemens, który głosił polskie kaza-
nia, spowiadał, prowadził nieszpory i rekolek-
cje. Zabiegał, by podczas nabożeństw śpiewano 
polskie pieśni. Ich wykonanie ćwiczono na spe-
cjalnie aranżowanych w tym celu spotkaniach. 
Świątynią, z której korzystali Polacy był kościół 
pw. św. Trójcy (ul. Spálená). Od 24 I 1915 r. na-
bożeństwa odbywały się w obszerniejszym ko-
ściele akademickim św. Klemensa. Za zgodą 
miejscowego metropolity stypendia mszalne 
mogły być przekazywane na potrzeby polskiej 
społeczności, szczególnie dzieci.

Inicjatyw dobroczynnych nie brakowa-
ło, ale potrzeby stale rosły. W sierpniu 1914 r. 
w Pradze znalazło się 1600 polskich uchodźców. 
Z każdym tygodniem ich liczba powiększała 
się. W listopadzie przebywało 3776 Polaków. 
Po sukcesach wojsk austriackich na froncie ga-
licyjskim (lato 1915 r.) wielu tułaczy wróciło do 
domów, ale ofensywa gen. Aleksieja Brusiłowa 
(4 VI-20 IX 1916) wywołała nową falę ucieczek. 
Jesienią 1916 r. w Pradze przebywało ok. 5 tys. 
Polaków. W następnym roku, pomimo niechęci 
do przyjmowania nowych uchodźców, liczba ta 
miała wzrosnąć do ponad 10 tys.. Gros uchodź-
ców stanowili galicyjscy chłopi, była też nieokre-
ślona liczba Polaków z Królestwa Polskiego. Ci 
mieli najgorszą sytuację, bo nie przysługiwał im 
zasiłek państwowy, przeznaczony jedynie dla 
obywateli cesarstwa austrowęgierskiego.

Jedna z pierwszych partii galicyjskich 
uchodźców trafi ła do obiektu Na Pořiči. Była to 
„opuszczona rudera, przeznaczona do rozbiór-
ki”. Zdaniem o. Dąbrowskiego, w porównaniu 
do innych azyli praskich, stosunkowo najlepsze 

O. Piotr Wojciech Rostworowski OSB / EC, właśc. Wojciech Jan Rostworowski herbu 
Nałęcz (1910–1999) – polski duchowny, początkowo benedyktyn, następnie kameduła, 
tłumacz Pieśni nad pieśniami w Biblii Tysiąclecia.

W latach 1951–1959 został pierwszym po wojnie polskim przeorem tynieckiego klasz-
toru, zastępując ojca przeora Karola van Oosta OSB.

W 1968 r., na prośbę braci z zakonu kamedulskiego, którym doskwierały braki per-
sonalne, objął funkcję przeora ich klasztoru w krakowskich Bielanach, a 4 kwietnia 1972 
r. złożył profesję kamedulską - obejmując funkcję przeora eremów w Noli we Włoszech 
(1983–1986), Envigado w Kolumbii (1986–1992) oraz we włoskim Pascelupo (1992) i ko-
lumbijskim Santa Rosa (1993). W 1984 r. mianowany przez papieża Jana Pawła II konsul-
torem Świętej Kongregacji do Spraw Zakonnych.

Na podst. Wikipedia
O. Piotr Wojciech Rostworowski na okładce książki M. Jarosza – Modlitwa w życiu i pismach 
Piotra Wojciecha Rostworowskiego (1910–1999), Tyniec 2017. Fot: Dyskont książkowy aros
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warunki stworzono w budynku na ul. Mlynář-
skiej, choć i ta była określona jako „stara ru-
dera miejska” (siedlisko ok. 130 najuboższych 
uchodźców). Większość usytuowano na Petří-
nie, w dawnych wojskowych magazynach soli – 
ponurych, wilgotnych, pełnych robactwa. 

Warunki, w jakich mieli mieszkać Polacy, 
oburzały benedyktyna. Niemal urażony pisał: 
„Królewska Złota Praga nie zdobyła się na nic 
lepszego dla nieszczęśliwych tułaczy”. Gwoli 
sprawiedliwości należy dodać, że znacznie za-
możniejszy Wiedeń, po oskarżeniu uchodźców 
o wywołanie drożyzny i epidemii chorób, 10 XII 
1914 zamknął swe granice dla uciekinierów ze 
wschodu, określanych jako „przybłędy i darmo-
zjady” (dodać trzeba, że w tym czasie w stolicy 
miało przebywać ponad 200 tys. uchodźców). 
Galicjanom zarzucano tchórzostwo i zdradę, co 
było tym bardziej niesprawiedliwie, że więk-
szość opuszczała domy wbrew swej woli. Na 
tym tle słowiańskie Czechy postrzegano, jako 
przychylniejsze przybyszom. Jednak i tam takie 
miasta jak Brno i Hradec Králové zamknęły swe 
podwoje dla wojennych tułaczy. 
Środki na potrzeby uchodźców (niestety, nie-

wystarczające) przekazywał minister fi nansów 
i prezes Koła Polskiego w austriackiej Radzie 
Państwa Leon Biliński, który już we wrześniu 
1914 r., walnie przyczynił się do powstania Ko-
mitetu Uchodźców Wszystkich Narodowości 
i Wyznań z Galicji i Bukowiny. Jego praskim 
oddziałem kierował dr Karel Šafranek. O. Kle-
mens miał zastrzeżenia polityczne do tego gre-
mium – „nie ufaliśmy rządowi i trzymaliśmy 
się na uboczu”. Komitet Wychodźców Galicyj-
skich – skłócony z innymi polskimi środowiska-
mi w Pradze - nie rozwinął szerszej aktywno-

ści, a wraz z wyjazdem większej części polskich 
uchodźców w 1915 r. jego struktury padły. Za-
brakło najbardziej aktywnych działaczy takich 
jak ks. Juliusz Knopp, krakowski prof. Tade-
usz Grabowski, czy dr Władysław Bachowski 
z Lwowa. Rozwiązaniu uległy polskie szkoły 
średnie (pozostała młodzież polska rozproszyła 
się po placówkach czeskich i niemieckich). Od 
czasu do czasu Polacy gromadzili się w jednej 
z praskich kawiarni, bądź restauracji. W tym 
czasie ciągłość pracy zachowała jedynie Kuch-
nia Polska, założona przez żeńską Konferencję 
Towarzystwa św. Wincentego a Paulo. W lo-
kalu Kuchni zbierały się członkinie Sekcji Szpi-
talnej Pań Polskich. Zreorganizował ją o. Kle-
mens. Przewodniczącą została pani Choróbska 
z Żywca, sekretarką pani Jastrząb z Trembowli, 
a skarbnikiem Nowakowska ze Lwowa. Głów-
nym zadaniem sekcji były odwiedziny polskich 
chorych w praskich szpitalach – byli to przede 
wszystkim legioniści.

Jak wyżej wspomniano, latem 1916 r. na za-
chód ruszyła druga fala uchodźców. Wobec 
zaniku struktur Komitetu Wychodźców, orga-
nizacją nowych zajął się o. Klemens. Na zebra-
niu działaczy polskich w dniu 21 VIII 1916 r. 
powołano Komitet Uchodźców Polskich (KUP), 
któremu prezesował o. Klemens. Energiczne-
go zakonnika wspierali m.in.: prorektor lwow-
skiej Akademii Weterynaryjnej prof. Stanisław 
Królikowski i dyrektor gimnazjum w Brodach 
Franciszek Niewolak (kolejni zastępcy preze-
sa). Sekretarzował sumienny urzędnik z Czer-
niowiec Karol Schwann, skarbnikiem był stu-
dent Politechniki Praskiej Aleksander Maresz. 
Do Komisji Rewizyjnej zaproszono ks. F. Wój-
cika, lwowskiego adwokata Emila Lateinera 

Ks. Rajmund Matuszczyk (1862–1942) – kapłan djecezjalny w kościele rzymsko-katolic-
kim, w diecezji sandomierskiej, wikary (wraz z Pawłem Kubickim, przyszłym biskupem 
sandomierskim) – w Górach Wysokich, na probostwie u ks. kan. Stanisława Zdzitowiec-
kiego (w przyszłości biskupa włocławskiego). Z nominacji bpa Ryxa – proboszcz parafi i 
Słupia Nowa (1912–42), na terenie której znajdowł się benedyktyński klasztor Opactwa św. 
Krzyża na Łysej  Górze. Jubileusz 50-lecia kapłaństwa, a zarazem 25-lecie proboszczowania 
w Słupi Nowej zgromadził tłumy, których kościół nie mógł pomieścić – msza odbyła się 
więc na miejscowym cmentarzu...  Zmarł 16 lipca 1942 r. w wyniku załamania po egzeku-
cji 31 Polaków na rynku Słupi Nowej,  którym towarzyszył do ostatniej chwili - osłabiony 
tyfusem plamistym, nabytym w czasie udzielania pomocy rosyjskim uciekinierom z obozu 
jenieckiego mieszczącego się w opactwie  na Świętym Krzyżu.

Na podst: Ks. Rajmund Mateuszczyk we wspomnieniech ks. bpa Fr. Jopa – Kronika 
Świętokrzyska – pismo samorządu gm. Nowa Słupia Nr1/208 oraz „BIAŁA 

KSIĘGA” Martyrologium duchowieństwa – Polska XX w. (lata 1914–1989).

Ks. Rajmund Matuszczyk, z czasów współpracy 
w Opatowie z ks. P. Kubickim, późniejszym biskupem 
sufraganem sandomoierskim, w 1895 r. Fot. z publikacji: 
„Żywe słowo (...)”  autorstwa bpa P. Kubickiego
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i inż. Zbigniewa Miedzińskiego. Z czasem wyło-
niły się sekcje: Zapomogowa i Zdrowotna (kie-
rowana przez o. Klemensa), Szkolna, Oświato-
wo-Towarzyska, Mieszkaniowa, Żywnościowa. 
W opinii o. Dąbrowskiego z grona współpra-
cowników KUP na upamiętnienie zasłużyli po-
nadto: przedsiębiorczy i szlachetny Hieronim 
Gardowski, Helena Romaniszyn (udzielała 
się w Sekcji Szpitalnej), generałowa Henryka 
Tuma von Waldkampf (starała się pozyskiwać 
dla polskich uchodźców poparcie arystokracji 
austriackiej), rzetelna i pracowita Jadwiga Klo-
rowa z Baru, Jerzy Koufal z Wołynia, neofi tka 
Zosia Kreutz erówna (pielęgniarka), pochodzące 
z Bukowiny panie Würfl ówny – „najenergicz-
niejsze pracownice, zwłaszcza, gdy chodziło 
o organizowanie życia towarzyskiego”. Rezy-
dowano w siedzibie Kuchni Polskiej, usytu-
owanej w dzielnicy Praha II, przy ul. Vaclavská 
16, niedaleko od benedyktyńskiego klasztoru 
Emaus. Pomieszczenia nie były imponujące 
(„sala zgrzybiała, ciemna, duszna”), ale niezwy-
kle gościnne. Miejsce to okazało się prawdzi-
wym przytuliskiem dla rzesz polskich tułaczy.

Celem Komitetu Uchodźców Polskich było 
niesienie pomocy wszystkim Polakom, nieza-
leżnie od przynależności państwowej. Więk-
szość środków przeznaczano na posiłki dla 
dzieci i młodzieży (ok. 800 podopiecznych). 
Z zasobów komitetu wydawano śniadania 
w siedmiu szkołach, w tym funkcjonującej od 
1 XII 1914 r. szkole polskiej przy ul. Hopff en-
stocka 15, prowadzonej przez Konferencję 
św. Wincentego. Do placówki zorganizowanej 
przez ks. E. Tichego z Przemyślan uczęszczało 
ok. 120 dzieci, ale w październiku 1916 r., a więc 
po przybyciu nowej fali uchodźców, uczyło się 
tam już ponad 500 uczniów. Szkołą kierował 
wówczas ks. F. Wójcik. Organizacją kolejnych 
placówek, w tym bezpłatnego gimnazjum, mie-

li zająć się Jan Rąb (delegat Rady Szkolnej Kra-
jowej) i F. Niewolak. Wsparcie okazali posłowie 
hr. Z. Lasocki i Rudolf Gall oraz KBK. Pienią-
dze przekazywało austriackie MSW. Do końca 
1916 r. w Pradze powstało aż pięć szkół ludo-
wych (określano je jako „Polskie kursy elemen-
tarne dla uchodźców”). Największą ich bolącz-
ką był brak nauczycieli – ponad 800 dzieci było 
uczonych przez zaledwie 25 pedagogów (w tym 
trzech katechetów i pięć sióstr ze Zgromadzenia 
Rodziny Maryi). Prace polskich nauczycieli miał 
koordynować i wspierać Związek Polskiego 
Nauczycielstwa w Pradze. Przewodniczącym 
został nauczyciel lwowski Tadeusz Lewicki.

Warunkiem dopuszczenia do szkoły było 
posiadanie obuwia, toteż w ostateczności, gdy 
brakowało innych butów, zaopatrywano dzieci 
w drewniaki. W trosce o higienę przygotowy-
wano kąpiele i prano dziecięcą odzież. Pienię-
dzy stale brakowało, dlatego siostry-nauczy-
cielki wystosowały płomienny apel do rodaków 
w Polsce o przesyłanie do Pragi żywności, tak 
by posiłek mogły spożywać wszystkie dzieci. 
O. Klemensa włączono do pomocy jako „po-
tentata fi nansowego” (określenie autora kroni-
ki). Jego rolą było organizowanie dożywiania 
uczniów. Jak wielkie były potrzeby, opisują sce-
ny przedstawione przez kronikarza: „Połówkę 
porcji posiłku zostawiano dla młodszego ro-
dzeństwa, które pozostawało w baraku. Wi-
dać było podczas śniadania wewnętrzną walkę 
pomiędzy głodem a miłością ku swoim; patrzy 
w garnuszek, jeszcze ma ochotę na choć parę 
łyżeczek, waha się, wreszcie miłość zwycię-
ża, reszta pozostaje dla rodzeństwa”. W jednej 
z najmłodszych grup pierwsze samodzielnie 
napisane na tablicy zdanie brzmiało „I my chce-
my kaszy”. Dlatego największym dramatem 
zajmującego się organizacją pomocy mnicha 
były dni, kiedy nie mógł zaoferować czegokol-

Ambrogio Damiano Achille Ratt i – Pius XI (1857–1939) – biskup w Warszawie, arcybiskup Me-
diolanu, 259. papież (6 lutego 1922 – 10 lutego 1939) i pierwszy Suweren Państwa Watykańskiego 
(7 czerwca 1929 – 10 lutego 1939).

Achilles Ratt i jechał do Polski przez Wiedeń, gdzie spotkał się z biskupem krakowskim – księciem 
Adamem Sapiehą oraz prałatem Henrykiem Przeździeckim, którzy poinformowali go o sytuacji na 
terenach Królestwa Polskiego. Do Warszawy przybył na początku czerwca 1918 r., w samo święto 
Bożego Ciała i wziął udział w warszawskiej procesji.

Swoją misję dyplomatyczną na polskiej ziemi rozpoczął od pielgrzymki na Jasną Górę 15 sierpnia 1918 r. (...) Sa-
krę biskupią przyjął 28 października 1919 r. w archikatedrze warszawskiej w obecności wszystkich polskich bisku-
pów (a nawet litewskich i ukraińskich) oraz władz państwowych – „Konsekrowany jestem na polskiej ziemi, przez 
Polaka, uważać się odtąd będę za polskiego biskupa i słowu temu wierny pozostanę”. Jednak niebawem doszło do 
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wiek głodnej dziatwie. Starał się, by dzieci do-
świadczone okropieństwami wojny miały swo-
je chwile radości. Takim był piknik majowy, 
zorganizowany przez KUP nad Wełtawą. „Było 
tak pięknie, jakby w Polsce. Na chwilę można 
było zapomnieć o wojnie, obczyźnie i o wszel-
kich biedach”.

Częścią społeczności polskiej w Pradze byli 
akademicy. Założyli oni stowarzyszenie Bratnia 
Pomoc Koła Akademików w Pradze. Pracami 
bractwa kierował Wydział, na czele którego stał 
Aleksander Maresz (przed nim funkcję tę peł-
nili Kułakowski i Jaklicz). Bratniaków wspie-
rał dr K. Šafranek, a następnie patronem został 
o. Klemens Dąbrowski. Celem stowarzyszenia 
było niesienie pomocy materialnej i naukowej 
zrzeszonym studentom. Na wydatki złożyły się 
przede wszystkim koszty żywności, odzieży, 
opieki medycznej. Potrzebującym wydawano 
sienniki, pościel, koce. Największymi donatora-
mi bratniaków byli: o. Dąbrowski, praski KUP, 
krakowski KBK i poznańska Rada Narodowa. 
W akcie wdzięczności studenci pomagali w czyn-
nościach KUP (np. przy wydawaniu posiłków), 
prowadzili lekcje dla dzieci, przygotowywali 
przedstawienia. Wspierał ich artysta Národníe-
go Divadla – T. Dur. W patriotycznym duchu 
upamiętniono rocznicę Nocy Listopadowej. 
Ok. 200 zebranych z ochotą odśpiewało polskie 
pieśni żołnierskie i z uwagą wysłuchało odczytu 
na temat znaczenia powstania 1830–31. Wspól-
nota dysponowała biblioteką (ponad tysiąc ty-
tułów), przejętą od Komitetu Wychodźców.

Na potrzeby polskich uczniów z innych czę-
ści Czech, Moraw i Austrii uruchomiono bez-
płatny konwikt dla 200-300 pensjonariuszy. 
Kierował nim Ott o Żukowski, szkolny inspek-
tor krajowy z Bukowiny. Ubogim uczniom 
rozdawano książki, przybory szkolne, odzież, 
obuwie. 

Zajęto się też oświatą dorosłych. Sekcja 
Oświatowo-Towarzyska KUP opracowała plan 
odczytów, które miały stanowić namiastkę 
Uniwersytetu Ludowego. Wykłady wygłosili 
m.in. Lucjan Rydel, nauczyciel ze Stanisławowa 
Adam Maciurzyński, a także panowie Respot 
i Drabczyński. W prezentowanych treściach 
koncentrowano się na wspólnych wątkach 
w relacjach polsko-czeskich. Sekcja prowadziła 
bibliotekę, do której woluminy przesłało m.in. 
krakowskie Towarzystwo Szkoły Ludowej. 
Do istotnych zadań sekcji zaliczono tworzenie 
kursów dla analfabetów (zapisało się 57 osób 
w wieku 18-65 lat). Uczniami byli m.in. legio-
niści hospitalizowani w szpitalu na praskim 
Žižkovie. Lekcje prowadziła pielęgniarka Józe-
fa Tatczynowa, przed wojną nauczycielka z Te-
tewczyc w województwie tarnopolskim.

Kierowana przez o. Klemensa konferencja 
św. Wincentego przykładała dużo uwagi do 
popularyzacji polskiej kultury. Wykorzysty-
wano w tym celu herbaciarnię, gdzie można 
było czytać polskie gazety i książki. W związ-
ku ze sporym zainteresowaniem przeniesio-
no siedzibę biblioteki do pomieszczeń taniej 
kuchni. Książki wysyłano do obozów z polski-
mi uchodźcami, do zakładów karnych (domu 
św. Pankracego dla mężczyzn i w Rzepach dla 
kobiet). Panie z sekcji szpitalnej dostarczały 
publikacje do polskich chorych i rannych żoł-
nierzy (głównie legionistów). Przy okazji prze-
kazywały korespondencję od najbliższych. Na 
czytelnictwo przeznaczano spore sumy, bo, jak 
przypominał benedyktyn, „nie samym chlebem 
żyje człowiek”. Książki przysyłały czołowe pol-
skie księgarnie: św. Wojciecha i Żupańskiego 
z Poznania, Gebethnera z Krakowa. Przewo-
dząca Sekcji Szpitalnej H. Romaniszyn organi-
zowała z myślą o legionistach-rekonwalescen-
tach spacery po zabytkach Pragi i okolicy. Były 

konfl iktu pomiędzy nim a ówczesnym biskupem krakowskim Adamem Sapiehą, który – w czasie pierwszego po-
wojennego zjazdu polskich biskupów w Gnieźnie (26–30 sierpnia 1919 r.) – poprosił Achille Ratt iego o opuszczenie 
sali obrad, argumentując, iż Kościół polski chce rozstrzygać swoje sprawy bez wpływów zewnętrznych, co mogło 
przyczynić się do tego, że Achille Ratt ie, jako papież nie wręczył   bp Adamowi Sapieże kapelusza kardynalskiego. 
Uczynił to dopiero kolejny papież Pius XII.

W wolnej Polsce Achille Ratt i akredytowany, jako pierwszy po latach niewoli nuncjusz apostolski, stał się  ofi -
cjalnie dyplomatą oraz dziekanem korpusu dyplomatycznego.  W momencie zagrożenia ze strony wojsk bolsze-
wickich w 1920 r., nie opuścił Warszawy,  zaskarbiając tym sobie ogromny szacunek i uznanie ze strony Polaków. 
Miał wóczas powiedzieć: – „ Ja zostaję.  Doskonale zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji, ale dziś rano przy ofi erze 
Mszy świętej poświęciłem życie Bogu. Przygotowany jestem na wszystko”.  Uważano go za zwykłego człowieka 
bez sztusznego dystansu, umiejącego odnaleźć się w każdej sytuacji i grupie społecznej. Jego działalnośc ułatwiła 
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one możliwe dzięki zaangażowaniu znanego 
krajoznawcy - Mieczysława Orłowicza. Łącznie 
w ponad 250 takich wycieczkach uczestniczyło 
ok. 11 tys. osób. W tego typu aktywności Pola-
ków wspierali księgarz František Hovorka, lite-
rat Jaroslav Rozvoda, dyrektor muzeum naro-
dowego František Kvapil i archiwista Vajtišek.

W ramach Komitetu Uchodźców Polskich 
dużo uwagi przykładano do popularyzacji tre-
ści patriotycznych. W 1915 r. uczczono rocznicę 
wybuchu powstania styczniowego. W duchu 
„Bóg i Ojczyzna” 3 maja tegoż roku zorgani-
zowano obchody rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji. Najpierw odbyły się obchody religijne. 
W kościele benedyktynów bp Władysław Ban-
durski, niezwykle mocno zaangażowany w po-
moc polskim uchodźcom i blisko współpracują-
cy z o. Klemensem, celebrował uroczystą mszę 
św., zakończoną pieśnią „Boże, coś Polskę”. Po 
południu, także z udziałem biskupa lwowskie-
go, w sali Měšt’anskej Besedy zorganizowano 
odczyt prof. Tadeusza Grabowskiego, który 
przybliżał znaczenie Trzeciomajowej Konstytu-
cji. Spotkanie okrasił obrazek sceniczny autor-
stwa Anny Fischerówny. Dzieci deklamowały 
wiersze, w tym „Modlitwę polskiego dziew-
częcia” Władysława Bełzy, zaprezentowały też 
polskie tańce narodowe. 1 listopada oddawano 
hołd pochowanym na praskim cmentarzu le-
gionistom. Patriotyczny charakter nadano też 
obchodom świąt Bożego Narodzenia. Na pol-
ską wigilię przygotowaną przez ks. E. Tiche-
go przybyli m.in. legioniści (150 żołnierzy pod 
dowództwem kapitana Aleksandra Ritt era), 
a także czescy przyjaciele Polaków. Przełamanie 
się opłatkiem poprzedziła mowa o. Klemensa, 
potem kolędowano, snuto plany na przyszłość. 

Podobnie jak inni Polacy, także praska Po-
lonia, uczciła śmierć Henryka Sienkiewicza 
(15 XI 1916). Inicjatorem upamiętnienia pisarza 
był jego kuzyn – o. Klemens Dąbrowski. Licznie 
włączono się w obchody setnej rocznicy śmierci 

Tadeusza Kościuszki (15 X 1917). Uroczystości 
towarzyszył występ śpiewaczki Ady Nekaro-
wej. Zebrane fundusze przekazano na ubogich 
z Litwy. W ostatnim roku wojny o. Klemens, 
oburzony rokowaniami między zaborcami, 
18 II 1918 r. zorganizował spotkanie praskiej Po-
lonii, podczas którego płomiennie protestował 
przeciwko projektowanym ustaleniom, zna-
nym jako traktat brzeski. Komitet wychodził 
z pomocą prawną, potrzebną z racji sporej ilości 
nadużyć ze strony organów władz publicznych. 
Sfi nansowanie biura porad prawnych zapew-
niał KBK. 

Komitet Uchodźców Polskich dofi nansowy-
wał Kuchnię Polską, oferującą posiłki po mini-
malnych cenach, a w dużej części także bezpłat-
nie. Na jej otwarcie (1 V 1915) przybył marszałek 
Schönbrunn oraz „wierny i niczym niezrażony 
opiekun Polonii praskiej” radca Scheid. Pra-
cowały tam głównie członkinie Konferencji 
św. Wincentego panie Michalikova, Dokupilo-
va, Šafrankova, Michalinova. Do końca 1916 r. 
Kuchnia wydała ponad 17 tys. porcji posiłków. 
Z oferty Kuchni korzystali także członkowie 
polskiego bractwa studenckiego i legioniści. 
Organizacją wsparcia fi nansowego Kuchni 
zajmował się o. Klemens. Pukał do wszelkich 
możliwych gremiów, jeździł po żywność m.in. 
do Brna, Wiednia i Krakowa, „by głodomorom 
naszym pomóc jakoś przetrwać najgorszy czas 
w ich życiu”. W Pradze i Wiedniu wystawał po 
nią godzinami w kolejkach, a przy tym wysłu-
chiwał zarzutów, że dba o interesy mnichów 
z klasztoru. Inni byli przekonani, że to duchow-
ni są winni głodowi, bo źle dystrybuują rzeko-
mo potężne zapasy. Zakonnik w duchu pokory 
podkreślał, że jego zasługi stoją w cieniu tych, 
którzy przekazują pomoc. W celu pozyskania 
środków planowano rozkolportowanie kilku-
dziesięciu tysięcy obrazków z wizerunkiem 
Maryi z Dzieciątkiem Jezus i napisem „Podnieś 
rączkę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą”. 

prowadzenie polityki konkordatowej po 1921 r. J. Piłsudski liczył się z jego zdaniem, i uważał  za „personę gra-
tissima” w Belwederze, ozdabiając jednym z najwyższych polskich odznaczeń - wielką wstęgą Orła Białego. Dnia 
4 czerwca 1921 r. Achille Ratt i opuścił Warszawęł, aby 6 lutego 1922 r. osiąść na Stolicy Piotrowej jako papież 
Pius XI.

Na podst: Wikipedia

Pogłębioną anallizę obecności i działalności Achille Ratt iego w Polsce zawiera opracownie Jarosława Pietrzaka 
z Uniwersytetu Łódzkiego –  Nuncjatura Achillesa Ratt i w Polsce w latach 1918-1921 w świetle wspomnień o niej. (pdf)
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Sprzedażą mieli zająć się m.in. księża czescy.
Wsparcia szukano na polskich terenach oku-

powanych przez Austro-Węgry. Bezskutecznie 
- zarówno ze względu na biedę w Królestwie, 
jak i sprzeciw wojskowych władz okupacyj-
nych, które nie zezwalały wywozić żywności na 
potrzeby cywilów. Wbrew tym trudnościom o. 
Klemensowi udało się sprowadzić wagon ziem-
niaków. Niestety, zdobycze były rozkradane. 

Pomimo przytoczonych problemów, dzielo-
no się skromnymi zasobami. Za pośrednictwem 
komitetu cieszyńskiego z Pragi przekazywano 
pomoc dla głodujących warszawiaków (1915 r.). 
Dofi nansowanie wysyłane było do konkretnych 
osób. Przykładem jest wielodzietna rodzina 
Anieli Gieruszyńskiej spod Stanisławowa, która 
wyprosiła w praskim KUP dotację dla ośmiorga 
dzieci. Wiele osób wstydziło się prosić o pomoc. 
Szli po nią, gdy śmierć zaglądała do oczu. Po-
moc kierowano do Polaków umieszczonych w 
obozie w Choceniu we wschodnich Czechach. 
O. Klemens wysyłał tam pieniądze i książki. 
Z pomocą wyjeżdżały tam członkinie praskiej 
konferencji św. Wincentego. Innym przykła-
dem wychodzenia z pomocą poza Pragę, było 
wsparcie przekazane przez o. Klemensa szkole 
w Břevnovie k. Pragi. Ze środków KUP zaku-
piono okulary dla polskich dzieci uczących się 
w tamtejszej placówce.

Owocna działalność KUP nie byłaby możliwa 
bez bliskiej współpracy z KBK. Komitet Sapie-
żyński miał swe oddziały w większości miast 
galicyjskich, z czasem oddział powstał też w 
Pradze. Zwieńczeniem intensywnej pracy spo-
łecznej było mianowanie o. Klemensa delega-
tem KBK w Pradze (5 VI 1917). Na funkcji za-
stąpił zasłużonego ks. J. Wójcika, który wrócił 
na teren Galicji. 

Środki na działalność KUP pozyskiwano też 
z akcji dobroczynnych, takich jak organizacja 
przedstawień teatralnych w czeskim Národním 
Divadle, czy teatrze Švandy na Šmichovie. Wy-
stawiano „Mazepę” Słowackiego, „Sędziów” 
Wyspiańskiego, „Dom otwarty” Michała Ba-
łuckiego, „W małym domku” Tadeusza Ritt e-
ra. Z uznaniem czeskiej publiczności spotkała 
się grana przez bratniaków, a wyreżyserowana 
przez T. Dura, sztuka „Łobzowianie” Włady-
sława Anczyca. Swą obecnością spektakl za-
szczycali najwyżsi urzędnicy, w tym prezydent 
Pragi Gross i marszałek krajowy Schönbrunn. 
Sensacją życia kulturalnego Pragi stał się wy-
stęp operowej divy, gwiazdy wiedeńskiej Ope-
ry Cesarskiej i mediolańskiej La Scali – Heleny 
Zboińskiej-Ruszkowskiej. Bogactwo polskiej 
twórczości na deskach praskich teatrów niewąt-
pliwie pozwalało Czechom lepiej poznać polską 
duszę, za co szczerze dziękowano dyrektorowi 
najważniejszego teatru czeskiego – Gustavowi 
Schmoranzowi. 

W dziele pozyskiwania pomocy dla KUP wy-
różniali się nauczyciel Jan Zabłocki i Jerzy Ko-
ufal z Wołynia. Jednak wciąż brakowało rąk do 
pracy, bo rodacy chętniej utyskiwali, niż włą-
czali się w pożyteczną działalność („było kilku 
radców, kilku nadradców, jeden nawet radca 
stanu, były i inne tytuły, ale członków trudno 
było się doszukać. Nie poczuwali się wcale do 
pracy nad nędzą uchodźczą”). Ciężar działal-
ności spoczywał więc na barkach stosunkowo 
nielicznej grupy.

Zarzut bierności stawiano polskim politykom 
w Wiedniu, nie wykazywali należytego zainte-
resowania losem rodaków. Opinię tę podzielał 
członek Koła Polskiego – hr. Lasocki. O. Kle-
mens do chlubnych wyjątków zaliczył też Ru-

Maria Bogucka z Jodkiewiczów zamężna Behrmanowa (1879 lub 1884 Warszawa – 1952 
lub 1957 Nowy Jork), śpiewaczka operowa – była córką  Marii d`Orio (a właściwie Zofi i Boguc-
kiej córki Feliksa Boguckiego), żony Teodora Jodkiewicza, także śpiewaczki operowej. Wystę-
powała w Polsce (Warszawa, Kraków) i we Włoszech . Po występach gościnnych w Narodnim 
Divadle w Pradze (1907 i 1908), została zaangażowana jako primadonna i występowała tam 
przez szesnaście lat. Ceniona była za dobrze wyszkolony, miły głos sopranowy, korzystne 
warunki sceniczne i kulturalną grę aktorską. Brała udział w paryskiej premierze opery V. No-
vaka „Lucerna”, a w Wiedniu śpiewała partie Lizy („Dama pikowa”) i Tatiany („Eugeniusz 
Oniegin”). Następnie wyjechała na stałe do matki,  do Ameryki. W 1926 r. w Manhatt an Opera 
śpiewała partię tyt. w pierwszym na terenie Ameryki wykonaniu „Hrabiny” St. Moniuszki. 
Później (do 1939) występowała już tylko jako śpiewaczka estradowa.

Na podst:  e+p Encyklopedia Teatru Polskiego
Maria Bogucka (1929) – śpiewaczka; Fot. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – 
NAC – Archiwum Ilustracji, Sygnatura: 1-K-7520
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dolfa Galla. Żydowski przemysłowiec oferował 
pomoc zarówno materialną, jak i organizacyj-
ną. Dzięki jego poparciu zorganizowany przez 
KUP, a prowadzony przez J. Lechowskiego, pol-
ski „Konsum” mógł korzystnie nabywać pro-
dukty z wojennej Centrali Zbożowej (na niskich 
cenach w Konsumie bazowała Kuchnia Polska). 
Wydatną pomoc okazywał pracownik Centra-
li - dr Aleksander Raczyński. W efekcie polscy 
uchodźcy mogli nabywać produkty żywnościo-
we po obniżonych cenach (nawet o 75%) – po-
mimo tego roczne obroty sklepu przekraczały 
kwotę 10 tys. koron. W Pradze funkcjonowała 
fi lia wiedeńskiej Centrali Szwalni, rozdająca 
ubrania najbardziej potrzebującym.

Akcja pomocy uchodźcom nie mogłaby przy-
nosić wymiernych korzyści bez wsparcia ze 
strony Czechów. Przychylność okazywać mia-
ła praska inteligencja, mniej ofi arne były niższe 
sfery, borykające się z ekonomicznymi kon-
sekwencjami wojny. Jako pierwsze z pomocą 
ruszyły prażanki zrzeszone w „Soziale Hilfe”. 
Polakom przebywającym na Petřínie dostarcza-
ły chleb, mleko, odzież, książki. W akcie współ-
czucia polskim dzieciom przygotowały prezen-
ty na gwiazdkę (1914 r.). Pomoc organizował 
Czesko-Polski Komitet Stanisława Strzembo-
sza. Niezwykle oddanym organizacji pomocy 
Polakom był księgarz, dziennikarz i wydawca 
polskiej literatury F. Hovorka, który kierował 
Sekretariatem Czesko-Polskim. Jego celem było 
udzielanie Polakom porad prawnych i handlo-
wych. Zainteresowanie Polaków wzbudziła or-
ganizowana w księgarni wystawa pamiątek ob-
razujących współpracę polsko-czeską: medale 
pamiątkowe, obrazy polskich malarzy, fotogra-
fi e (w tym zdjęcia Hovorki z H. Sienkiewiczem 

i Józefem Ignacym Kraszewskim). Do szcze-
gólnie zasłużonych świeckich czeskich przy-
jaciół Polaków benedyktyn zaliczył Jaroslava 
Rozvodę - tłumacza dzieł H. Sienkiewicza, Eli-
zy Orzeszkowej i Bolesława Prusa, a w gorącym 
czasie wojny tłumacza na czeski petycji KUP do 
miejscowych władz. Na uznanie zasłużył także 
wielce zasłużony dla Kuchni Polskiej sekretarza 
w urzędzie namiestnikowskim dr K. Šafranek. 
Przychylność wyrażali inni przedstawiciele 
urzędów czeskich. Wyrazy wsparcia okazywał 
starosta Karel Gross, jako rusofi l w kręgach 
polskich nazywany „Połukopiejkinem”. Pola-
cy byli życzliwie prezentowani na łamach cza-
sopisma „Národní Listy”, gdzie publikowano 
m.in. komunikaty o zagubionych uciekinierach 
i słowa współczucia ze strony Czechów. W tle 
kwitły plany polskiej i czeskiej niezależności od 
Niemców, do której oba narody powinny dążyć 
poprzez ożywioną współpracę. Ogólna ocena 
zaangażowania prażan nie była jednak pochleb-
na, w opinii o. Klemensa „podczas Wielkiej 
Wojny łatwiej było w Czechach o piękne frazesy 
i efektowne gesty, niż o rzeczywistą, praktycz-
ną pomoc”. 

Takiego zarzutu nie mógł kierować w stronę 
wielu czeskich kapłanów. Jak wynika z zesta-
wienia przygotowanego przez Konferencję św. 
Wincentego dotacje duchowieństwa czeskiego 
stanowiły podstawowe źródło dochodów o. 
Klemensa. Do najhojniejszych ofi arodawców 
należeli księża: Antonin Petr, Ludomir Petr, Lu-
domir Mačí, radosny Josef Švejcar, zacny Fran-
tišek Ohera, późniejszy arcybiskup praski ks. 
František Kordač oraz rektor seminarium du-
chownego ks. Jan Řihanek. Uzbierano 124 tys. 
koron, ale o. Klemens triumfował już po pierw-

Józef Krzesz-Męcina (1860 Kraków – 1934 Poznań), studiował 
w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Jana Matejki. W roku 1884 za 
obraz Bitwa pod Orszą otrzymał stypendium na dalsze studia w Pa-
ryżu. Wykonywał ilustracje do pism „Ilustration” i „Figaro Illustré”. 
Po 10 letnim pobycie za granicą i wielu podróżach (Włochy, Anglia, 
Nowy Jork), wraca do kraju i osiada w Krakowie, potem przenosi się 
do Poznania. Pod wpływem Matejki malował głównie obrazy histo-
ryczne, później także sceny rodzajowe i religijne . 

Maria Ludwika (z domu Barat) Krzesz-Męcina, żona Józefa, Fran-
cuzka,  była malarką – martwe natury, kwiaty, owoce. Zajmowała się 
też ceramiką – fi gurki, płaskorzeźby i modele wazonów zdradzające 
dobre przygotowanie rzeźbiarskie i dekoratorskie artystki.  

Na podst: iPSB Internetowy Polski Słownik Biografi czny

Józef Krzesz Męcina – 
Autoportret – NAC, 

Koncern Ilustrowany 
Kurier Codzienny – 
Archiwum Ilustracji- 
Sygnatura: 1-K-3802

Portret o. Klemensa Dąbrow-
skikego autorstwa Józefa 

Krzesza - Męciny. Archiwum 
Dąbrowskich
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szym tysiącu: „byłem szczęśliwszy od wszyst-
kich Rotszyldów”. Fundusze w całości przeka-
zano na potrzeby polskich uchodźców. Za jego 
sprawą na rzecz Polaków trafi ały także fi nanse 
pochodzące z zasobów opactwa.

Ostatnie lata wojny nie sprzyjały zacieśnia-
niu relacji polsko-czeskich. Wytłumaczeniem 
może być tragiczna sytuacja Czechów, zmaga-
jących się z drożyzną i rekwizycjami żywności. 
Z tego względu ograniczono wypłaty osobom, 
które pochodziły z rejonów nieobjętych działa-
niami wojennymi. Laura Wygrzewalska z ża-
lem pisała „zazdroszczę Czechom tego spoko-
ju, iż nie wiedzą o terenie walk tak strasznych, 
jako u nas; nikt im budynków i pól nie ponisz-
czył. Popijając piwo narzekają, że to przez na-
szych wychodźców ta drożyzna”. Galicyjskim 
uchodźcom zarzucano tchórzostwo, bo to z tego 
powodu miała wynikać ich decyzja o opuszcze-
niu swych domów. Nie bez znaczenia były za-
dawnione różnice między Polakami i Czechami 
w ocenie Rosji i monarchii Habsburgów. Poja-
wiały się głosy o niechęci uchodźców do pracy, 
a także nieuzasadnionym zwlekaniu z powro-
tem w rodzinne strony. Oskarżenia te wywoła-
ły reakcję polskich duchownych. O. Dąbrowski 
i ks. Wójcik wystosowali petycję, w której ubo-
lewali nad frustracją galicyjskich chłopów, któ-
rzy nie potrafi li odnaleźć się w wielkim mieście. 
Jednocześnie zwracali uwagę, że w środowi-
sku emigrantów w zasadzie nie ma młodych, 
zdolnych do wysiłku mężczyzn. Urząd Pracy 
próbował skierować do pracy na roli polską 
młodzież, dlatego duchowni upominali się, by 
nie zabierać najmłodszym możliwości kształce-
nia się.

Gorzej traktowano galicyjskich Żydów. Nie 
szczędzono im inwektyw, dotkliwe były ograni-
czenia przy wydawaniu środków aprowizacji. 
Zakazywano im korzystania z komunikacji pu-
blicznej (tramwajów), powszechnie wyrzucano 
z kolejek po żywność, niekiedy przy wsparciu 

policji. Zachowania takie dotyczyły też polskich 
katolików, na co o. Klemens skarżył się namiest-
nikowi Czech hr. Maxowi Coudenhove. Inter-
wencja miała być skuteczną. Trzeba przyznać, 
że tułacze nie zawsze stanowili chwalebny przy-
kład. Ubolewano, że nawet wśród dzieci poja-
wiają się „objawy zdziczenia”, w tym skłonność 
do kradzieży, co „dyskredytuje całą ludność 
polską u obcych”. Ks. Wójcik wraz z o. Dąbrow-
skim alarmowali posła Lasockiego, że ludzi ci 
skazani są na to, by „po kilkugodzinnym czeka-
niu przed sklepem dowiedzieć się, że przed ich 
poprzednikiem wszystko rozprzedano. Wraca-
ją więc zziębnięci do domów z próżnymi ręka-
mi. Skutki tego takie, że dzieci umierają, starzy 
zaś snują się jak cienie po ulicach i wiatr nimi 
kołysze”. W maju 1917 r. rząd podjął decyzję 
o wysłaniu 8 tys. uchodźców na teren zachodniej 
Galicji. Najuboższym namiestnik Coudenhove 
oferował darmowy przejazd i dwumiesięczny 
zasiłek. Pozyskaniem zgody na przyjęcie pol-
skich uchodźców zajął się o. Klemens. Z Rawy, 
Lanckorony, Kalwarii przyszły odpowiedzi po-
zytywne, z Bochni – negatywna, gdyż, jak uza-
sadniał tamtejszy starosta, w okolicy przebywa-
ło już ponad 2 tys. przesiedleńców z baraków 
choceńskich. Z Chocenia kierowano Polaków 
także do Wadowic, a wcześniej do Krakowa. 
Wbrew zapowiedziom organów państwowych, 
powiaty przyjmujące uchodźców nie otrzymały 
stosownej subwencji, nie okazywano więc entu-
zjazmu dla rodaków-tułaczy. Radość z powrotu 
na tereny ojczyste, szybko ustępowała wobec 
nowych problemów aprowizacyjnych. Powrotu 
ostatnim uchodźcom nie ułatwiały skompliko-
wane i stale zmieniane procedury urzędnicze.

W opinii ówczesnych obserwatorów społecz-
ności polskiej w Pradze udało się zachować 
kluczową w czasie wojny i tułaczki jedność. 
„Każdy z osobna i wszyscy razem wyrzuceni 
z ognisk domowych, wyrwani ze środowiska 
życia społecznego, rozłączeni z ukochanymi, 

Hr. Josef Nostitz  – Maria Josef Hartwig Matt hias (Josef) Graaf von Nostitz -Rieneck (ur. 1878 w Pradze – 
zm. 1946), właściciel kamienicy na ul. Křemencovej, był potomkiem bardzo licznego rodu szlacheckiego z górnych 
Łużyć, który dość wcześnie rozpowszechnił się na Śląsk, Czechy i Polskę (pierwsze zapisy dotyczą XIII w.). Za żonę 
pojął księżniczkę Rosę z d. Lobkowicz; mieli siedmioro dzieci.

Z tego samego rodu pochodził Erwein von Nostitz -Rieneck (1863–1931), austriacko-czeski polityk i przemysło-
wiec, który podczas pierwszej wojny światowej był prezydentem Czerwonego Krzyża Czech i szefem ochotniczego 
pielęgniarstwa. Po wojnie został wybrany na prezydenta niemieckich właścicieli ziemskich w Czechosłowacji.

Na podst.  czeskich portali genealogicznych i Wikipedii
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cierpimy te same braki, ten sam niepokój, to 
samo ścieśnienie serca”. Dlatego możliwe było 
wspieranie się w zwątpieniu, okazywanie życz-
liwości słabszym.  

Uchodźcami opuszczającymi Czechy kiero-
wały uczucia wdzięczności, ale i żalu. W trak-
cie pobytu stracili zabrany z domu majątek (np. 
bydło), wielu borykało się ze swym zdrowiem. 
Także po stronie czeskiej na sile nabierały kry-
tyczne głosy osób opowiadających się za usu-
nięciem obcych z większych miast, a nawet 
całych regionów. Mieszkańcy powiatów nieob-
jętych działaniami wojennymi tracili prawo do 
zasiłku w Pradze, co spowodowało, że do koń-
ca października 1917 r. większość Polaków ze 
wschodniej Galicji opuściła miasto (termin upły-
wał 20 IX 1917). Na pożegnanie o. Klemens za-
mówił w miejscowej prasie podziękowania dla 
Czechów, którzy okazali gościnę pobratymcom. 
„Wkrótce opuści Pragę ostatnia garstka roda-
ków naszych, których wojenna zawierucha z oj-
czyzny wyrzuciła. Setki tysięcy się rozbiegło po 
świecie, opuszczając umiłowaną nade wszystko 
ojczyznę, która stała się areną bezprzykładnych 
w dziejach bojów. Zostawili w niej spalone mia-
sta i wioski, zniszczone domostwa, zrabowane 
nieraz doszczętnie mienie. Zaczęła się tułaczka 
u obcych, często pełna niezasłużonych upoko-
rzeń i przykrości. Wszystkim dokuczała ta bar-
barzyńska wojna, ale najdotkliwiej odczuł ją bez 
wątpienia prosty, wiejski lud polski (…). Tym 
żywszą jest przeto nasza wdzięczność wzglę-
dem tych szlachetnych przedstawicieli cze-
skiego narodu, którzy okazali czynną pomoc”. 
Monarchia Habsburgów padała był to zatem, 
zdaniem o. Klemensa, świetny przyczynek za-
chęcający do dalszej współpracy między wol-
nymi narodami słowiańskimi. W takim duchu 
benedyktyn wysłał w imieniu KUP gratulacje 
czeskiemu Zgromadzeniu Narodowemu (5 XI 
1918). Także dziennikarze śledzący losy pol-
skich uchodźców w Pradze artykułowali na-
dzieję, że kontakty zawarte w trudnym wojen-

Franz Anton ks. von Thun und Hohenstein (1847–1916) – ordynat na Tetschen, austro-wę-
gierski polityk i dyplomata, dwukrotny gubernator Czech, premier Austrii. Pochodził z arysto-
kratycznej rodziny Thun-Hohenstein. Studiował prawo w Wiedniu. Od 1881 r. członek austriac-
kiej Izby Panów. Gubernator Czech w latach 1889-1896 i ponownie 1911-1915. Prowadził politykę 
umiarkowaną, sprzyjającą czeskim ambicjom narodowym. Premier Austrii i Minister Spraw We-
wnętrznych w latach 1898-1899. Dnia 19. lipca 1911 r. otrzymał z rąk cesarza Franciszka Józefa 
dziedziczny tytuł książęcy.

Na podst. WikipediaFranz Anton ks. von Thun und Hohensten. Wikipedia

Niemiecka karta pocztowa z portretem Wilhelma II Hohenzollerna (1859–1941) 
ostatniego niemieckiego cesarza i króla Prus. Napis na karcie znaczy 

„Wróg będzie pokonany niezależnie od okoliczności” 
i dopisek ręką o. Klemensa – „11 XI 1918 !!”.

nym czasie będą procentować w okresie pokoju, 
np. poprzez ożywioną wymianę handlową. 

Wiosną 1918 r. w stolicy Czech zostało już tyl-
ko 300 Polaków, ale i ta ilość zdaniem prażan 
była zbyt wysoka. Do wyjazdu miały zachęcić 
informacje jakoby na terenie Galicji sprzedawa-
ny był biały chleb pszenny, a nie tak jak w Pra-
dze – wyłącznie kukurydziany. Adresat apelu 
był chybiony, bo ostatnimi Polakami w Pradze 
byli mieszkańcy Rosji, a więc terenów ogarnię-
tych nową, rewolucyjną, zawieruchą. Z końcem 
roku szkolnego likwidowano kursy dla polskiej 
młodzieży. 
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Znamiennym, ostatnim aktem funkcjonowa-
nia praskiego KUP było posiedzenie w dniu 
12 XI 1918 r., zakończone wezwaniem młodych 
Polaków do wstępowania w szeregi wojska pol-
skiego. Apel spotkał się z żywym odzewem pol-
skich studentów. Upomniano się też o polskich 
jeńców przetrzymywanych w obozach czeskich. 
W tym samym czasie działalność zawiesił KBK. 
Powodem było wyczerpanie środków fi nanso-
wych.

* Tekst niniejszy jest przedrukiem z: Maziarz 
Antoni, Środowisko polskich uchodźców w Pradze 
okresu Wielkiej Wojny (1914–1918), [w:] Wschod-
nie i zachodnie szlaki migracji Polaków: ślady dzia-
łalności kulturalnej, red. Piotr Kraszewski, Mag-
dalena Lachowicz, Tomasz Nakonieczny (red.), 
Poznań 2017, ss. 159–179;

Antoni Maziarz 
Instytut Historii Uniwersytet Opolski

 

Maxymilian „Max” Juliusz von Coudenhove (1865–1928) – pochodził z austriackiej rodziny 
szlacheckiej Boudant Coudenhove – Kalergi. Austriacki prawnik, szambelan dworu cesarskie-
go, od 1908 r. – prezydent Śląska  Austriackiego.

Podczas I wojny światowej pełnił (z nominacji cesarza Franciszka Jozefa I) funkcję guberna-
tora Czech (1915–1918) – jako ostatni na tym stanowisku przed założeniem Republiki Czecho-
słowackiej (28.X.1918 r.)

Człon „Kalergi” dodano do nazwiska Coudenhove, kiedy to Franz Karl von Coudenhove 
(1825–1893) poślubił w 1857 r. Marię Kalergi – (1840–1877) – jedyną córkę mecenaski sztuki 
i pianistki – Marii Nesselrode (1822–1874) i jej męża Jana Kalergis (franc. – Marie Calergi). Pia-
nistka, po śmierci męża – wyszła (1863) za Siergieja Muchanowa – początkowo urzędnika car-
skiego, ofi cera Oddzielnego Korpusu Żandarmów – a za jej protekcją – prezesa Dyrekcji War-
szawskich Teatrów Rządowych. Była wielką niespełnioną miłością i muzą Cypriana Kamila 

Norwida. Wywarła istotny wpływ ma rozwój kultury muzycznej w Warszawie – m.in. kładąc podwaliny pod 
przyszłe Konserwatorium i Filharmonię Warszawską. Także Muchanow położył znaczące  zasługi w dziedzinie 
poziomu artystycznego sceny warszawskiej. Okres ten w dziejach warszawskiej sceny nosi miano „epoki gwiazd” 
(H. Modrzejewska, St. Moniuszko i. in.)

Na podst. Wikipedia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Leon Biliński herbu Sas ( 1846–1923) – polski polityk, ekonomista, profesor i rektor Uniwersytetu Lwow-
skiego, dr honoris causa prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1900 r., minister skarbu Austro-Węgier i Polski. 
Jako zwolennik cesarza Franciszka Józefa i pełnił szereg funkcji w administracji austro-węgierskiej. Był prezy-
dentem C.K. Austriackich Kolei Państwowych,  ministrem skarbu Austrii, w latach 1900-1909 gubernatorem 

Banku Austro-Węgierskiego, a następnie wspólnym ministrem skarbu Austro-Węgier 
i namiestnikiem cywilnym Bośni i Hercegowiny. Obarczany pośrednią odpowiedzial-
nością za śmierć arcyksięcia Ferdynanda, ponieważ zlekceważył sygnały o planowa-
nym zamachu na następcę tronu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pełnił 
krótko funkcję ministra skarbu w rządzie premiera Paderewskiego (1919). W ostatnich 
latach życia aktywnie działał na rzecz nawiązania stosunków ekonomicznych polsko-
-austriackich, m.in. będąc prezydentem nowo utworzonego Banku Polsko-Austriackiego, 
z siedzibą w Wiedniu.

Na podst: Wikipedia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zygmunt Bronisław Lasocki (1867–1948) – polski prawnik (doktor praw), polityk 
polskiego ruchu ludowego, dyplomata. W czasie I wojny światowej wchodził w skład 
Naczelnego Komitetu Narodowego (NKN). Od 1 listopada 1918 r.  z ramienia Polskiej 
Komisji Likwidacyjnej w Krakowie otrzymał funkcję naczelnika administracji Galicji. 
W pierwszych miesiącach 1919 r. pracował w Komisji Rządzącej dla Galicji i Śląska 
Cieszyńskiego we Lwowie. 18 września 1921 r. mianowany posłem nadzwyczajnym 
i ministrem pełnomocnym w Wiedniu. Od 1 grudnia 1924 r.  do 1 maja 1927 r. poseł RP 
w Pradze.

Na podst. Wikipedia

Max Coudenhove. 
Fot. Wikipedia

Leon Biliński - Drzeworyt według wzoru Józefa Buchbindera opublikowany w 
1879 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”, nr 164 s. 97. iPSB. POLONA

Zygmunt Bronisław Lasocki. Fot. Wikipedia
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PAX benedictina to wezwanie do harmonii 
między dwiema wartościami ujętymi w haśle 
Ora et labora. Jednak w gwałtownych latach za-
wieruch wojennych to wezwanie do ładu i po-
koju nabiera szczególnego wymiaru. Nie przy-
padkowo więc kardynał i dyplomata Giacomo 
della Chiesa, przyjmując wybór na papieża 
(3 IX 1914 r.) przybrał imię Benedykta – patrona 
Europy i pokoju. Jednym z duchowych synów 
św. Benedykta z Nursji jest o. Klemens Dąbrow-
ski. Czas Wielkiej Wojny spędził on w klaszto-
rze praskim, zwanym Emauzem. Trafi ł tam 
19 XII 1909 r. po uzyskaniu zgody na opuszcze-
nie zakonu paulinów. Podobnie, jak na Jasnej 
Górze, także w Pradze, o. Klemens dawał wyraz 
swej pasji kronikarskiej. Zebrane materiały ujął 

Wielka Wojna w opinii benedyktyna. Wydarzenia lat 1914-1918 w 
świetle kroniki  o. Klemensa Dąbrowskiego OSB *  

w relacji nazwanej  Z Wielkiej Wojny 28 VI 1914 –
21 V 1919. Wspomnienia o polskich uchodźcach 
w Pradze czeskiej i indziej. Praca ta, rzeczywiście 
„benedyktyńska” – zaopatrzona w bogaty ma-
teriał ilustracyjny (fotografi e, korespondencja, 
dokumenty, wycinki prasowe) nie była dotąd 
wykorzystana w historiografi i, a jest to jeden 
z nielicznych tekstów pamiętnikarskich, jakie 
wyszły spod pióra polskiego duchowieństwa 
doby Wielkiej Wojny, a tym bardziej unikatowy, 
jeśli przyjrzymy się ubogiej spuściźnie po pol-
skiej społeczności na terenie Czech w tym czasie.   

Kronika o. Klemensa prezentuje oblicze 
Wielkiej Wojny widziane spoza linii frontu. 
Z jego opracowania wyłania się obraz konfl iktu, 
z którym – poza wąską grupą decydentów – 
nikt się nie identyfi kuje. Autor nie byl jednak 
pacyfi stą. Jak przystało na syna majora i krew-
niaka gen. Jarosława Dąbrowskiego, doceniał 
wysiłek zbrojny legionów polskich. Liczył, 
że z tej zawieruchy wyłoni się wolna Polska. 
Jednak wojna to dla niego przede wszystkim 
cierpienie niewinnych – zagubionych i osiero-
conych rzesz dzieci, starców, chorych. Toteż 
w trakcie tej wojny - hekatomby składanej przez 
zacietrzewionych polityków i generałów – on, 
wychodząc z pomocą rodakom pozbawionym 
elementarnych środków do życia, starał się ła-
godzić jej skutki. 

Niesieniem wsparcia polskim uciekinierom 
z Galicji, którzy w pierwszych latach wojny tra-
fi li do czeskiej Pragi zajął się wczesną jesienią 
1914 r. Była to pomoc zarówno materialna, jak 
i duchowa. Patronował stowarzyszeniu polskiej 
młodzieży akademickiej w Pradze Bratnia Po-
moc. Kierował działaniami założonej 5 X 1914 
Konferencji Pań św. Wincentego (pełnił w niej 

Karl Hilgenreiner (1867–1948) – był katolickim teologiem i politykiem moralnym; Świę-
cenia kapłańskie (1891), doktorat z fi lozofi i, (1888), medycyny i teologii (1892). Profesor nad-
zwyczajny prawa kanonicznego i chrześcijańskiej socjologii na Uniwersytecie im. Karola 
Ferdinanda w Pradze (1898), gdzie w 1905 r. został profesorem zwyczajnym, a następnie 
kilkakrotnie prodziekanem i rektorem. W czasie I wojny światowej pracował jako nauczyciel 
akademicki oraz w praskich szpitalach polowych.

Na podst. Wikipedie.

Karl Hilgenreiner; Wikipedie
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funkcję dyrektora). 21 VIII 1916 r. za jego spra-
wą powołano do życia Komitet Uchodźców 
Polskich, w którym pełnił obowiązki prezesa. 
Kierował też sekcją Zapomogową i Zdrowotną 
KUP. Blisko współpracował z Czerwonym Krzy-
żem, Polskim Związkiem Niewiast Katolickich, 
szwajcarskim Komitetem Generalnym Pomocy 
Ofi arom Wojny w Polsce (Henryk Sienkiewicz 
to jego wuj), a przede wszystkim z krakowskim 
Książęco-Biskupim Komitetem Pomocy. 5 VI 
1917 został delegatem KBK w Pradze. Do naj-
ważniejszych działań należy zaliczyć zabiegi 
o żywność (m.in. zorganizował tani konsum), 
pomoc medyczną, organizację życia kulturalne-
go diaspory polskiej, czy wreszcie opieki praw-
nej dla rodaków.

Dużo wysiłku wkładał w próbę polepsze-
nia sytuacji osób umieszczonych w obozie dla 
uchodźców w Choceniu. Cierpieli tam jesz-
cze większą biedę, niż uchodźcy umieszczeni 
w Pradze. Doskwierał nie tylko głód, ale i pod-
topienia, gdyż obóz usytuowano na terenach 
zalewowych. Do tego dochodziły brud, robac-
two, zimno, choroby, w tym tyfus i świnka, 
wreszcie – ścisk, gdyż w tamtejszych barakach 
stłoczono ponad 15 tys. osób (łącznie przez obóz 
przeszło ok. 80 tys. osób). Niektórych despera-
cja skłaniała do czynów tragicznych. W opinii 
o. Dąbrowskiego, który był tam kilka razy (za-
wsze nielegalnie), obóz w Choceniu to raczej 
kolonia karna, a nie przytułek dla ofi ar wojny. 
Świadczyły o tym nie tylko warunki, w jakich 
przetrzymywano uchodźców, ale i podejście 
czeskiej obsługi. Użalający się byli aresztowani, 
znieważani, bici, odbierano im żywność. Bene-
dyktyn znacząco przyczynił się do stanowczego 
wystąpienia polskich i austriackich parlamenta-
rzystów w obronie przetrzymywanych. Wysyłał 
tam pieniądze i książki. Do obozu przyjeżdżały 
też członkinie praskiego Towarzystwa św. Win-

centego. Pomimo poprawy bytu (przekazano 
koce, odzież, obuwie, poprawiły się warunki 
sanitarne), na obozowym cmentarzu złożono 
szczątki 4 722 Polaków, w przeważającej części 
były to dzieci. Ciała, składane w masowych mo-
giłach, układano w trzech warstwach. Dopiero 
na skutek Ustawy o ochronie uchodźców z 1917 r., 
której autorami byli poseł Zygmunt Lasocki 
i Giuseppe Bugatt o, uchodźcy uzyskali prawo 
swobodnego wyboru miejsca pobytu; zwięk-
szono też do 2 koron dziennie zasiłek.

Opis wydarzeń politycznych o. Dąbrowski 
zaczyna od prezentacji czeskich reakcji na wy-
darzenia w Sarajewie. Wieść o śmierci arcy-
księcia Franciszka Ferdynanda dotarła do nie-
go podczas pobytu w majątku Vysoká Lhota 
w południowych Czechach, gdzie miał pielę-
gnować chorego br. Fabiana. W pierwszej wer-
sji mówiono o zamordowaniu przez arcyksięcia 
czeskiej żony Zofi i von Chotek i samobójstwie 
następcy tronu. Sprostowanie przyszło szyb-
ko, a pojawienie się poprzednich rewelacji nie 
zdziwiło mnicha, gdyż Czesi w jego opinii to 
„prawdziwi mistrze w fabrykowaniu politycz-
nych plotek”. Wydarzenia z 28 VI 1914 r., jak-
kolwiek dramatyczne, w opinii o. Klemensa nie 
zapowiadały skutków o epokowym znaczeniu. 
Wieść o śmierci arcyksięcia i jego żony „wywo-
łała wielkie oburzenie i powszechny żal w oko-
licy”, a to z tego względu, że w pobliżu Lhoty 
miał on swój majątek Konopiszcze (Konopiště), 
gdzie przebywały dzieci zamordowanej pary. 
Ponadto, w opinii wielu Czechów Franciszek 
Ferdynand uchodził za przeciwnika Wilhelma 
II. Zorientowany w kulisach bieżącej polityki 
benedyktyn słusznie powątpiewał w tę wro-
gość, a na potwierdzenie przytoczył informacje 
o spotkaniu arcyksięcia z najwyższymi przed-
stawicielami II Rzeszy w Konopiszczach tuż 
przed wyjazdem do Bośni. 

Rudolf Gall (1873 – po 1924[2]) – żydowski przemysłowiec, tarnopolski poseł do Rady 
Państwa w Wiedniu wybrany w 1911 roku (XI kadencja) oraz poseł Sejmu Ustawodaw-
czego.

Podczas wyborów do Rady Państwa w Wiedniu XI kadencji w okręgu wyborczym Tar-
nopol zwyciężył kandydata ruskiego (ukraińskiego) księdza greckokatolickiego, probosz-
cza w Tarnopolu Wołodymyra Hromnyckiego.

Tekst i fot. Wikipedia
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Przebieg walk na froncie niewątpliwie żywo 
interesuje autora, ale jest to spojrzenie typo-
we dla człowieka przebywającego na zapleczu 
działań wojennych, skazanego na nasłuchiwa-
nie echa, często fałszywego. Stara się zatem od-
dzielać rządową propagandę i wszechobecne 
plotki od faktycznej sytuacji na polach walki. 
Podzielał powszechny brak wiary w rzekomy 
entuzjazm żołnierzy, wyrażany w listach publi-
kowanych na łamach prasy. Wśród tych spraw-
dzonych były wieści, od których „bieleje włos” 
– za taki uznał przypadek zastrzelenia przez 
polskiego żołnierza rodzonego brata, walczące-
go po drugiej stronie frontu. Szczególną uwagę 
zwracał na upadek Przemyśla i przebieg walk 
pod Verdun. Wojnę postrzegał poprzez pry-
zmat ofi ar. Do ich grona zalicza uchodźców 

i rannych żołnierzy, niezależnie od narodowo-
ści. Do lazaretów praskich (i nie tylko – szeroko 
opisał trasę pociągu lazaretowego nr 45 wiozą-
cego jeńców rosyjskich na Rugię) chodził chętnie 
i często. Poszukiwał głównie polskich rannych, 
ale pociechę starał się nieść także spotyka-
nym jeńcom rosyjskim. Ciepłe słowa kierował 
w stronę szeregowych żołnierzy rosyjskich. Na-
potykanych jeńców wyróżniać miały skrajności: 
zarówno „religijna rezygnacja”, jak i duma ze 
swej religii. Jak nikt inny, wylewnie szpitalach 
wojennych wywoływały jego głęboką dezapro-
batę. Krytykował zarówno zachowanie pacjen-
tów, jak i obsługi. Dostało się też kapelanom 
wywodzącym się z duchowieństwa świeckiego. 
Ku oburzeniu o. Klemensa msze odprawiali bez 
ornatów, a niekiedy nawet stuły. Na pochwałę 
zasłużyły jedynie kobiety, które niosły pomoc 
rannym w oparciu o chrześcijańskie miłosier-
dzie. Postawa taka była częściej spotykana na 
początku wojny, wtedy „wysłanniczki Stowa-
rzyszenia Opieki nad Rannymi zjawiały się 
z wesołym uśmiechem na wielkiej sali szpital-
nej. Każdemu kładą na łóżku drobne podarki, 
karty pocztowe, ciastka, papierosy”. 

Dla Polaka, który trafi ł do Czech, uchodząc 
m.in. przed rosyjską indoktrynacją, przy tym 
krytycznie nastawionego do Niemców, czas 
wojennej próby był interesującą okazją do ob-
serwacji różnych nacji. Nie krył oburzenia po-
stawą Prusaków, a ze szczególną niechęcią od-
nosił się do dwulicowości cesarza Wilhelma II. 
Kronikarz przyznał, że był bliski podarcia re-
ligijnego obrazka, wzywającego Polaków do 
współdziałania z Niemcami przeciw Rosji, 
ale „po namyśle zachowałem go do kroniki”. 
W swej krytyce zgadzał się całkowicie z H. Sien-
kiewiczem (związki rodzinne po kądzieli, łączą-
ce benedyktyna z pisarzem sięgały do zasłużo-
nej w dziejach Polski rodziny Cieciszowskich). 

Św. Benedykt z Nursji (ok. 480–547) – święty Kościołów katolickiego, starokatolickie-
go, anglikańskiego, luterańskiego oraz ormiańskiego i prawosławnego. Eremita, mnich 
i opat, według tradycji autor reguły benedyktyńskiej. Jeden z ojców Kościoła, główny 
patron Europy, uważany za duchowego ojca wszystkich mnichów Zachodu. W 529 r. 
załozył klasztor na Monte Cassino i opracował nowy model wspólnoty monastycznej – 
formy życia religijnego, zgodnie z regułą, we wspólnocie  zakonnej, w kulcie służby 
Bogu i samorealizacji przez czystość  duchową,  ubóstwo, umartwianie się, modlitwę 
i kontemplację.

Na podst. Wikipedia.
Św. Benedykt z Nursji na XV-wiecznym fresku Fra Angelico – 
Museum di San Marco we Florencji. Wikimedia Commons



51

Zakonnik nie tolerował eksponowanego przez 
cesarza poczucia wyższości Niemców nad in-
nymi narodami. Z różnych określeń ostatniego 
Hohenzollerna na tronie Niemiec („Wilhelm 
der Reisende”, „Wilhelm der Redende”) za 
najtrafniejsze uważał „Wilhelm der Blutige” 
i „Wilhelm II der Letz te”. Na portrecie cesarza 
z niemieckojęzycznym podpisem „Geschlagen 
wird der Feind unter allen Umständen” (Wróg 
zostanie bezwzględnie pokonany) z satysfakcją 
dopisał datę „11 XI 1918!!”.  Z lubością cytował 
sarkastyczne anegdoty na temat Wilhelma II. 
Nie stronił też od żartów z języka niemieckie-
go, a jego ulubionymi były „półmetrowe” rze-
czowniki złożone, wyrażające „głębię i wszech-
stronność ducha niemieckiego”. Dostało się też 
niemieckiej inteligencji: „każdy Niemiec, który 
skończył szkołę średnią pisze przeciętnie jedną 
książkę na rok. Sami tego nie czytają, tylko cze-
kają, aż ktoś to przetłumaczy na francuski”.

Podobnie jak narodowi demokraci, uważał 
Niemców za najgroźniejszych spośród zabor-
ców. „Z Prusakiem nie ma pojednania, nie ma 
przyjaźni. Albo się jest jego wrogiem, albo – 
parobkiem. Do poziomu pruskiego wasala ze-
szły już dawno państwa Rzeszy, a ostatnio 
i Austria”. Przerażało go potraktowanie Ka-
lisza, egzekucje ludności cywilnej na terenie 
Serbii i Ukrainy, a także bezpardonowe trak-
towanie duchowieństwa belgijskiego. W jego 
opinii bezwzględność i okrucieństwo żołnierzy 
niemieckich stały się ich katechizmem. Pomylił 
się jednak srogo, gdy orzekał, że po tak wielkiej 
klęsce ducha pruskiego, Niemcy nie wydadzą 
z siebie kolejnego przywódcy–militarysty.

O. Klemens przyznawał z bólem, iż jego nie-
mieccy współbracia w Emaus podzielali po-
glądy głowy II Rzeszy. Nie mógł zrozumieć, 
że benedyktyni powtarzają tezę o skuteczności 
krwawej wojny, jako metody na wyczerpanie 

zasobów drugiej strony. Z całą mocą krytyko-
wał jednego z konfratrów, który proponował 
modlitwę w intencji „bohaterskich podwod-
niaków” niemieckich. Z żalem pytał: „Co na 
to teologowie niemieccy?”, a w innym miej-
scu: „Gdzie właściwie jestem? Gdzie podziała 
się nasza Pax benedictina?”. Oburzała go relacja 
niemieckiego kapucyna, który lekko opowiadał 
i dumnie pokazywał fotografi e z egzekucji uzna-
nego za zdrajcę włoskiego posła Cesare Batt isti. 
„Do takiego zdziczenia sprowadzić może woj-
na nawet zakonnika i kapłana!”. Z przekąsem 
stawiał tezę, że dumni ze swych zbrodni wojen-
nych Niemcy opracują temat: „Über die kulture-
lle Mission unserer Luftangriff e” (O kulturalnej 
misji naszych nalotów lotniczych). Prusacy są 
dla niego synonimem złego ducha germańskie-
go: „samolubni, zimnego serca, twardej pięści 
i kwadratowej głowy”. Raziła go niemiecka 
buta, której doświadczył choćby na często-
chowskim dworcu kolejowym. Podczas ule-
wy zabroniono mu wejścia do poczekalni, bo 
ta była zarezerwowana dla Niemców. Po na-
leganiach ustąpiono, ale zażądano zaświad-
czenia o odwszawieniu. Tak Niemcy – w jego 
opinii – „bronili europejskiego prawa, wolności 
i honoru”. 

Przyznawał, że w Emaus skrytykowano go 
za wyrażenie szczerej opinii o Akcie 5 Listo-
pada i powołanym na jego mocy „Królestwie 
Polskim”, które określił jako „pruski szwindel”. 
Jeszcze bardziej oburzała go obłuda Austrii wy-
rażona w pokoju brzeskim („sztylet wbity Pol-
sce w plecy”). W duchu solidarności z rodaka-
mi 18 II 1918 r. zorganizował spotkanie Polonii 
praskiej, na której wyrażono protest przeciwko 
planowanym decyzjom tego traktatu. W swej 
kronice sarkastycznie stwierdzał, że tak jak 
„ultrakatolicka Austria” odrywała Chełmszczy-
znę od macierzy, tak też wcześniej wydawała 

Książęco-Biskupi Komitet Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny (KBK) – charytatywna organizacja, założo-
na na początku 1915 r. w Krakowie przez biskupa Adama Stefana Sapiehę.

15 sierpnia 1915 r. powstał oddział organizacji we Lwowie, kierowany przez biskupów Józefa Bilczewskiego 
i Józefa Teodorowicza, a następnie oddziały w Przemyślu (biskup Józef Sebastian Pelczar) i Tarnowie (biskup 
Leon Wałęga). We Lwowie działał Kresowy Biskupi Komitet Ratunkowy KBK. Po trzech latach latach działalności 
zarządzająca archiwum KBK Józefa Domiakówna tak scharakteryzowano pracę urzędników: (...) Trzeba by długo 
pisać gdyby się chciało wspominać o wszystkich urzędnikach. KBK którzy na uznanie lub wdzięczność za uczciwa pracę 
i sumienne wykonywanie obowiązków zasługują. Większość ich pojmuje swe zajęcia nie jako sposób zdobywania sobie chleba 
powszedniego, lecz uważa je za obowiązek obywatelski, który nie tylko w godzinach biurowych, ale gdy tylko tego potrzeba, 
i poza godzinami biurowymi, chętnie spełnia.

Na podst. Wikipedia
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Ormian na rzeź Turkom. Sygnatariuszem poko-
ju brzeskiego był Ott okar Czernin – stryj emau-
skiego benedyktyna o. Wolfganga Czernina. 
„Moi współbracia niemieccy nie mieli żadnego 
zrozumienia dla naszych aspiracji narodowych. 
Nie uznawali Narodu, a jedynie Państwo”. Dla-
tego też dyskusje na temat przebiegu walk nad 
Marną i pod Verdun, które określał bohater-
skim „znakiem naszej nadziei”, traktował jako 
kolejną okazję do wykazania dobrego samopo-
czucia. „Ilekroć niemieckie paterki biadały, że 
Verdun trzyma się jeszcze”, on wielbił Boga za 
sprawiedliwość. Przekonany był, że Opatrz-
ność sprzyja Francuzom, co kłóciło się z wizją 
propagandy niemieckiej, w świetle której mieli 
oni być kojarzeni jako bezbożni rewolucjoniści. 
Dominacja Niemców w Emaus sprawiała, że 
„na polskie uczucia zawsze musiałem zakładać 
tłumik”. Za wyjątkową uznał postawę o. Hilde-
brandta Höpfl a, uznanego badacza Nowego Te-
stamentu, odcinającego się od poglądów reszty 
rodaków.

O. Dąbrowski był krytyczny także wobec CK 
(czyli „Całkiem Kiepskich”) władz austriackich. 
Za jedyną korzyść z ich przejściowych sukce-
sów militarnych uznał zgodę Franciszka Józefa 
I na usunięcie pomnika Aleksandra II, usytu-
owanego u podnóża Jasnej Góry. Stary kajzer, 
zgodnie z czeską praktyką, był obiektem uwag 
raczej prześmiewczych i sarkastycznych, niż 
szyderczych, toteż nie posunął się do nazwania 
Najjaśniejszego Pana „starym pierdołą”, jak to 
mieli w zwyczaju Czesi. Jedna z przytaczanych 
anegdot dotyczyła cesarskich zamiarów odwie-
dzenia frontu. A że zdrowie cesarza szwanko-
wało, miał czekać aż Rosjanie sami przyjdą pod 
Wiedeń. Nie mógł zgodzić się z entuzjastyczną 
opinią jednego z oblatów, który cesarza Karola 
I widział w przyszłości na ołtarzach. Komentarz 
polskiego benedyktyna był krótki: „Dopóki to 

nie nastąpi, możemy powiedzieć, że nie dorósł 
do swego stanowiska”.

Dystans benedyktyna do władz austriackich 
wyraża jego reakcja na propozycję przyznania 
orderu. Rozdawanie ich stało się z upływem 
czasu coraz powszechniejsze, gdyż w ten spo-
sób władze miały zachęcać do ofi arnej służby 
na rzecz cesarstwa. Propozycję przyjął z zaże-
nowaniem i poczuciem łamania lojalności wo-
bec nieistniejącego państwa polskiego („Mnie, 
Polaka chcieli oszpecić CK orderem”). Na po-
sterunku policji, na który został wezwany do 
złożenia danych personalnych, poprosił funk-
cjonariusza o takie wypełnienie formularza, by 
wniosek… został odrzucony, co też się stało, 
więc „order przestał mi grozić”. O wzajemnej 
nieufności świadczyć mogła inwigilacja, jaką 
władze austriackie objęły polskie inicjatywy 
w Pradze. Nie potrafi ł zaakceptować potrakto-
wania przez Niemców legionistów, których los 
o. Klemens prezentuje na bazie listu Wincente-
go Hauptmana. 

Skrajną bezczelnością nazywał naigrywanie 
się z masowych samobójstw matek przywie-
dzionych do desperacji głodem swych pociech. 
Równie mocno oburzała go surowość austriac-
kich sądów wojskowych, które z byle powodu 
wydawały kary śmierci. Kronikarz przytacza 
przykład polskiego burmistrza, którego powie-
szono za rzekome ukrywanie dezertera o na-
zwisku „Łącki”. Ukrywanie polegało na tym, że 
burmistrz zaprzeczył, by w mieście przebywał 
jakikolwiek „Laki”, bo tak Niemcy odczytali to 
nazwisko. Austriaccy ofi cerowie gasili ducha 
bojowego także z diametralnie odmiennych 
powodów: „od porucznika w górę to wygorse-
towane bawidamki”. Lepsze mniemanie miał 
o prostych żołnierzach – raczej ofi arach, niż 
sprawcach wojennych nieszczęść, choćby dlate-
go często odwiedzał ich w lazaretach. 

CIEKAWOSTKA: Pośród wielu profesorów i pracowników UJ, w KBK zatrudniony był także prof. Emilian 
Godlewski młodszy – wnuk Korneliusza – rodzonego brata Roberta Godlewskiego (ur 1813 r.), mieszkańca micha-

łowickich Kończyc (nagrobek na więcławickim cmentarzu), którego dziad – Karol Głębocki, 
targowiczanin, odebrał Michałowice Hugonowi Kołłątajowiw 1793 r. (przyp. red.)

Kanonizacja Arcybiskupa Bilczewskiego na Świętego przez Ojca Świętego Benedykta XVI od-
była się w Rzymie w dniu 23 października 2005 roku. O wielkości i świętości Sługi Bożego abp 
Józefa Bilczewskiego mówią słowa wypisane na jego grobie: „Mąż wielkiego ducha, człowiek 
nauki, bohaterskiego serca, gorliwy naśladowca bł. Jakuba, najczulszy pasterz swej trzody zasłu-
żony dla Ojczyzny”. Jego dewizą było: „Nic dla siebie. Wszystko dla Boga i bliźniego”.

za: htt p://jozef.bilczewski.pl.Abp Józef Bilczewski (1860–1923); fot. Wikipedia
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Autorowi kroniki imponowała nieprzejedna-
na postawa Czechów. Pozytywnie reagował na 
animozje czesko-niemieckie, wyczuwalne jego 
zdaniem na każdym kroku. Poczucie jedności 
słowiańskiej o. Klemens osadzał na wspólnych 
Polakom i Czechom dążeniach niepodległo-
ściowych. Podkreślał znaczenie pomocy huma-
nitarnej udzielanej Polakom, ale po podpisa-
niu traktatu brzeskiego, kiedy wielu Czechów 
wykazywało zrozumienie dla tego układu, nie 
szczędził im słów krytyki. Powoływał się na 
opinie Polaków z Podola, przestrzegających 
przed obłudą Czechów, którzy w trakcie walk 
na wschodzie mieli sprzyjać nie tylko Rosja-
nom, ale i Ukraińcom. Ci ostatni, dość liczni 
w Pradze, trzymali się z dala od Polaków. Dy-
stans pogłębił się w okresie zmagań o Lwów, 
ale w tym kontekście benedyktyn akcentuje ra-
czej negatywną spuściznę Austrii („rękę, a nie 
miecz karać należy”). 

Cenił czeskie poczucie humoru, szczególnie 
to o wydźwięku antyniemieckim. Za Czecha-
mi przytacza parafrazę komunikatu generali-
cji austriackiej z początku działań wojennych: 
„goniliśmy wroga, goniliśmy, i nie mógł nas 
dogonić”. Jeden z czeskich księży opowiedział 
mu inną anegdotkę: do św. Piotra przybywa-
ją kolejni polegli żołnierze, a ten pyta ich „Za 
kogo walczyłeś?”. W odpowiedzi słyszał: „za 
mą ojczyznę Francję”, „za mą Ojczyznę Polskę”, 
a gdy zapytał Czecha „za kogo ty służyłeś?”, 
ten odparł „melduję posłusznie: za sześć grajca-
rów dziennie”. Zawarta tu uszczypliwość wo-
bec Czechów może być uznawana za charakte-
rystyczną dla omawianego tekstu.

Ten wachlarz opinii należy uzupełnić o uwa-
gę skierowaną w stronę rodaków. Ubolewał 
nad roszczeniowością, a zarazem brakiem zaan-
gażowania Polaków. Stałym problemem Komi-
tetu Uchodźców Polskich był brak rąk do pracy 

i skłócenie, zarówno w obliczu wyzwań dnia 
codziennego, jak i problemów natury politycz-
nej. Sam zresztą też wpisuje się w powszechny 
spór o orientacje, wyraźnie sympatyzując z en-
decją. Oburzały go głosy Stańczyków rozwa-
żające jedynie reformę monarchii Habsburgów 
w duchu poszerzenia autonomii – był przeko-
nany, że nie ma alternatywy dla niepodległej 
Polski. Po upadku twierdzy Przemyśl (22 III 
1915) wśród praskiej Polonii pojawiły się głosy 
sympatyzujące z Rosją. Trudno jednak uznawać 
je za przejaw przyjaźni do wschodniego zabor-
cy. O. Klemens przypominał, że niechętnie wal-
czący przeciw swym rodakom Polacy, celowo 
pudłowali, co dla Rosjan było pretekstem do 
oskarżeń o zdradę, a nawet egzekucji. W przy-
padku odwrotu ciężej ranni polscy żołnierze 
mieli być dobijani. To wszystko zachęcało Po-
laków w służbie cara do przechodzenia na stro-
nę austriacką, bynajmniej bez entuzjazmu, bo 
„nie wiadomo, co gorsze z trojga: czy azjatyckie 
barbarzyństwo rosyjskie, czy – wyrafi nowane 
pruskie, czy też wprost niedościgłe niedołęstwo 
austriackie”. Kronikarz w kilku miejscach od-
wołuje się do powszechnej wrogości do wszyst-
kich trzech zaborców, choćby z racji uwikłania 
Polaków w walki bratobójcze. Habsburgowie 
wprawdzie od czasu do czasu przypominali 
o swym posłannictwie słowiańskim, ale jak nie-
udolnie było ono realizowane, najlepiej świad-
czą zbrodnie wojsk niemieckich w Serbii i oku-
pacyjna rzeczywistość w Polsce.

O. Klemens pochłaniał wręcz wieści z Pol-
ski, szukał przede wszystkim symptomów bu-
dowy zrębów wolności. Opinie kształtował na 
bazie korespondencji przychodzącej z Polski 
oraz tamtejszych czasopism. Oprócz religijnych 
(„Gazeta Kościelna”, „Echo z Afryki”) były to 
„Dziennik Cieszyński”, „Głos Narodu”, „Siew 
Polski”. Gazety można było czytać w herbaciar-

Bp Sebastian Pelczar (1842–1924) – założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego 
Serca Jezusowego. W latach 1882–1883 rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedmiotem 
jego szczególnej troski była sytuacja ubogich i chorych. Ubolewał nad krzywdą robotników, 
dużo troski poświęcał problemowi emigracji i alkoholizmu. Był tytanem pracy. Nie marnował 
otrzymanych talentów, ale pomnażał je i rozwijał. Jednym z wielu dowodów jego ogrom-
nej pracowitości jest bogata spuścizna pisarska: dzieła teologiczne, historyczne oraz książki z 
dziedziny prawa kanonicznego, podręczniki, modlitewniki, listy pasterskie, mowy i kazania. 
2 czerwca 1991 roku, podczas IV pielgrzymki do Polski, Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfi ko-
wał biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, zaś 18 maja 2003 roku, w Rzymie, kanonizował go.

Na podst. Wikipedia.Sebastian Pelczar (1842–1924); fot. Wikipedia



54

ni prowadzonej przez konferencję św. Wincen-
tego. Z satysfakcją przyjmował pełną poświęce-
nia aktywność duchowieństwa, które starało się 
minimalizować złe skutki wojny. Wszystkie re-
lacje były zgodne – mieszkańcy okupowanych 
terenów byli rabowani z równą zaciekłością tak 
przez Rosjan, jak i Niemców. Ich łupieską poli-
tykę nazywał „zamachem na życie setek tysięcy 
Rodaków”. Kradzież dóbr kultury i barbarzyń-
skie niszczenie zasobów Polski zaprzeczało te-
zie o kulturalnym charakterze nacji niemieckiej, 
jako „narodu poetów i fi lozofów”. Powszechne 
oburzenie Polaków miały wywoływać publi-
kowane w prasie fotografi e, na których doku-
mentowano humanitarne postawy żołnierzy 
pruskich – dzielących się chlebem z polskimi 
dziećmi. Sarkazmem i szyderstwem było, że 
w tych samych gazetach pisano o setkach by-
dła odebranego polskim chłopom. Zmagając 
się z głodem rodaków w Pradze z oburzeniem 
przyjmował informacje o rabunkach żywności, 
a skoro z samej tylko Galicji miesięcznie wywo-
żono 40 wagonów jaj, zabiegał, by choć drobna 
część tych zdobyczy trafi ła do Polaków w Pra-
dze. Niekiedy jego postulaty były realizowane.

O. Klemens nie wnikał wówczas w ideowe 
oblicze legionów polskich, w szeregach któ-
rych, jak sam pisał, spotykało się zawziętych 

ateuszy. Spotkania z legionistami opisywał 
z wyraźnym sentymentem („najmilsze chwile 
spędzałem wśród rannych legionistów”, „ni-
gdy nie zapomnę chwili, gdy w 1914 roku ujrza-
łem na ulicy po raz pierwszy w życiu prawdzi-
wego polskiego żołnierza z białym orzełkiem 
na maciejówce”). Bliskość z legionami pogłę-
biała służba dwóch siostrzeńców o. Klemensa 
w tej formacji (Jan i Tadeusz Majewscy, syno-
wie jego siostry Teresy Konstancji). Kilku po-
mógł wydostać się z niechętnego Polakom pra-
skiego szpitala (z wnioskiem o pomoc zwracał 
się Naczelny Komitet Narodowy) – legioniści 
narzekali tam na ciągłe drwiny, przytyki, kie-
rowanie do gorszych prac. Podejmowane kroki 
były skuteczne, czego dowodem są pisma z wy-
razami wdzięczności przesłane przez Komendę 
Legionów. W jednym z nich czytamy: „Doszło 
do wiadomości Komendy Legionów polskich, 
jaką żywą i serdeczną opiekę otacza Wielebny 
ksiądz Proboszcz przebywających w PRADZE 
legionistów, z jaką ojcowską troskliwością nimi 
się zajmuje i ile dobrego dla nich uczyni (…).  
W ciężkiej naszej służbie otuchą jest dla nas 
i pociechą popieranie nas przez społeczeń-
stwo polskie, a zwłaszcza przez naszych kapła-
nów – obywateli”. Odwiedzał także aresztan-
tów. Przynosił nie tylko książki, ale i papierosy, 
był więc zapewne osobą mile widzianą. W kro-
nice znajduje się fotografi a wykonana w Emaus, 
cała trzydziestka legionistów została wymie-
niona z imienia i nazwiska. 

Z satysfakcją odnotował zerwanie przez Pił-
sudskiego współpracy z państwami centralny-
mi, choć to oznaczało umieszczenie kilku ty-
sięcy legionistów w obozach jenieckich (także 
T. Majewskiego, który trafi ł do Chust, węg. 
Huszt, następnie był jeńcem włoskim w Go-
rycji, a stamtąd dostał się do Armii Hallera). 
W opinii benedyktyna w ten sposób następował 

Abp Leon Wałęga (1859–1933) – profesor Uniw. Lwowskiego, biskup diecezjalny tarnowski, następnie 
redemptorysta w Tuchowie oraz arcybiskup tytularny Oxyrinchus. W maju 1914 r. powołał Stronnictwo 
Katolicko-Ludowe, jako przeciwwagą dla PSL „Piast”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski (1930 r.)[3], a pośmiertnie – 1933 r., Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski.

Na podst. Wikipedia.

(O biskupach A. S. Sapieże i J. Teodorowiczu, czyt. wcześniej; przyp. red.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obóz w Choceniu – na ogromnej przestrzeni gruntów, stanowiących własność fabrykanta z Chocni, p. Rubitszka, 
a sąsiadujących z miastem Chocnią, stanął gród drewniany, który na okres wojny daje przytułek dwudziestu dwu 

Abp Leon Wałęga (1859–1933); fot. Wikipedia
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kres wysługiwania się Niemcom. Kluczowe dla 
niego były intencje legionistów: „naszym obo-
wiązkiem – cześć oddać szlachetnym zapaleń-
com, którzy oddawali życie myśląc o wolnej 
Polsce”. Legiony włączał w nurt „nieuleczalne-
go, ale szlachetnego polskiego romantyzmu”. 
Był dumny z ich zalet wojskowych, docenia-
nych przez niemieckie dowództwo (np. po bi-
twie pod Kostiuchnówką). W wolnej Polsce 
o. Klemens stał się zdecydowanym przeciwni-
kiem obozu sanacyjnego, ale to nie zmieniało 
jego pełnej szacunku postawy względem wete-
ranów. Niewątpliwie sympatie wiązał z osobą 
i oddziałami gen. Józefa Hallera, ale i wobec 
niego miał krytyczne uwagi, np. za słuchanie 
„wskazówek ślamazarnej warszawskiej Rady 
Regencyjnej” oraz zbyt opieszałe kroki w celu 
połączenia się z oddziałami gen. Józefa Dow-
bor-Muśnickiego po Rarańczy, przy czym do-
dawał „o ile ja o tem sądzić mam prawo”.  

Na końcu tułaczki polskich uchodźców kro-
nika się nie kończy. Autor poświęcił sporo miej-
sca na prezentację okoliczności budowy zrębów 
państwowości czechosłowackiej. Z racji posta-
wy niemieckich mnichów, w tym opata Albana 
Schachleitera, klasztor był nieufnie traktowany 
przez nowe władze. Nastroje antyaustriackie łą-
czono z wrogością wobec symboli katolickich, 
m.in. obalono wówczas kolumnę maryjną, usta-
wioną na praskim rynku przez Niemców w poł. 
XVII wieku. Kolejnym celem miał być Emaus. 
W tych trudnych chwilach benedyktyn ponow-
nie dał wyraz swemu poczuciu humoru: „Mę-
czeństwo to wprawdzie wielka łaska, której po-
zazdrościć można wybrańcom Bożym, ale być 
zabitym przez 1) pijany 2) motłoch 3) czeski, bo 
się było wziętym za 4) Niemca to poczwórna 
śmierć i wcale nie męczeńska”. Dlatego przez 
kilka dni pragmatycznie pod habitem nosił 
przebranie czeskiego robotnika… z czerwonym 
krawatem. Jak sam przyznał – radykałowie cały 
swój impet wyładowali wówczas w praskich 

piwiarniach. Jednak wydarzenia z maja 1919 
r. wykazały, że obawy nie były bezpodstawne. 
Mnożyły się ataki na księży, napady na kościo-
ły. Zdaniem polskiego mnicha – przy cichym 
przyzwoleniu władz państwowych.

Zmieniona sytuacja polityczna kazała zasta-
nowić się nad własnym położeniem. W 1919 r. 
w Pradze niemal nie było Polaków, za to 
w Emaus zrobił się tłok. O. Klemens posta-
nowił więc wyjechać z Pragi „na czas jakiś”. 
Uzyskał na to pozwolenie opata o. Albana. 
Postawa rodaków w odradzającej się ojczyź-
nie niewątpliwie mu imponowała – dzieło 
odbudowy państwa realizowano z sukcesami 
przy wrogości sąsiadów i minimalnym jedynie 
wsparciu sojuszników. Poświęcenie, oparcie 
się na własnych siłach napawało benedykty-
na nadzieją na jasną przyszłość ojczyzny. Za 
groźne uznał symptomy socjalizmu, kojarzone 
z bezprawiem, anarchią, kradzieżami i bra-
kiem moralności. Z troską stawiał pytanie, 
w jaki sposób pokolenie, które nie zaznało nie-
woli, zagospodaruje wolność?

O. Klemens Dąbrowski opuścił czeską stoli-
cę 21 V 1919 r. Przez kolejne 34 lata starał się 
jak najlepiej służyć Bogu i Ojczyźnie. Wpraw-
dzie nie powiodły się jego starania o odzy-
skanie klasztoru świętokrzyskiego, ale walnie 
przyczynił się do reaktywacji życia zakonnego 
w prastarym klasztorze lubińskim (1924 r.). 

Tekst niniejszy jest przedrukiem z:
Maziarz Antoni, Wielka wojna w opinii bene-

dyktyna. Wydarzenia lat 1914–1918 w świetle 
kroniki o. Klemensa Dąbrowskiego OSB, [w:] 
W cieniu walczących imperiów. Europa Wschodnia 
w I wojnie światowej, red. Marek Figura, Bartło-
miej Garczyk, Magdalena Lachowicz, Tomasz 
Nakoneczny, Poznań 2016, ss. 101-114;

* W wersji oryginalnej tekst został opatrzony 
aparatem naukowym – przypisami i bibliogra-
fi ą.

tysiącom wychodźców narodowości polskiej z Galicyi. (...) Sam obóz barakowy 
stanowi 37 ogromnych baraków o długości 66 metrów, a szerokości 13 metr., prze-
znaczonych wyłącznie na mieszkania. Budynki są 4 metry wysokie, podzielone 
na dwie hale, zaopatrzone w podwójne ściany dla ochrony przed zimnem. Poza 
tem jest jeszcze 14 budynków: administracyjny, magazyny prowiantowe, duży 
budynek szkolny, zakład kąpielowy, pralnia, szpital, warsztaty i t. d. (...) Wnę-
trze baraków podzielone jest ściankami na oddziały, które zamieszkują poszcze-
gólne rodziny wychodźcze (...), należące  do tej samej warstwy społecznej, w gru-

Obóz w Choceniu



56

pach odrębnych. (...) Dla trzech baraków przypada jedna kuchnia, która musi ugotować pożywienie dla 1300 osób 
w czterech kotłach o pojemności po 400 litrów. (...) Rano herbata, lub kawa z mlekiem, na obiad zupa i jedno da-
nie, a to knedle, ryż, grysik, marchew, ziemniaki, groch itp. W niedzielę każdy dostaje mięso - każdy codziennie 
80 dkg. chleba. Koszta wiktu na osobę wynoszą 56 hal. (...)  zakazane jest bezwarunkowo palenie tytoniu i używa-
nie alkoholu. (...) najubożsi wygnańcy, przyzwyczajeni do ciężkich warunków bytu, stosunki panujące w barakach 
znoszą względnie dobrze, intelligencya i lepiej usytuowani – odczuwają bardzo boleśnie swój nagły upadek spo-
łeczny, tem więcej, że brak im wszelkiej umysłowej odmiany i rozrywki. (...) Znaczna śmiertelność panuje wśród 
mieszkańców baraków. W ciągu niespełna jednego miesiąca odbyło się przeszło 50 pogrzebów. Na cmentarzu 
jeden wielki, prostolinijny dół - to mogiła polskiej dziatwy. „ Spuszczają trumienki i układają jedną obok drugiej, 
potęguje się szlochanie matek; istny obraz Grott gerowski”.

Szkoła, czytelnia i kościół zostaną otwarte w dniach najbliższych.
W ogólności obecnie mieszka tu 5.000 ludzi, a świeże transporty napływają co kilka dni...

Krótkie fragm. artykułu „Miasto baraków w Choceni” 
(„Dziennik Poznański” nr 288 z 16 grudnia 1914 za „Prager Tagblatt ”). Str. OLEJÓW NA PODOLU.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agaton Giller (1831–1887) – polski dziennikarz i pisarz, konspirator i działacz  niepodległościowy, członek Rzą-

du Narodowego. Był synem burmistrza Opatówka Jana Kantego Gillera
W 1862 roku Agaton Giller wszedł w skład Komitetu Centralnego Narodowego z zamiarem prowadzenia 

wszechstronnych przygotowań do powstania, które powinno być „na dobry skutek obrachowane”. Był autorem 
Programu organizacji  narodowej, w którym określił cele i formę działania „tajnego pań-
stwa polskiego”. Redagował organ Komitetu Centralnego Narodowego - „Ruch”. Widział 
szansę zwycięstwa powstania we współpracy z rewolucją rosyjską. Razem z Zygmuntem 
Padlewskim (polskim działaczem niepodległościowym, generałem powstania styczniowego, 
naczelnikiem wojennmy województwa płockiego) brał udział w pertraktacjach z Komitetem 
Rewolucyjnym europejskim, Komitetem Emigracji Polskiej w Paryżu i z emigracją rosyjską w 
Londynie, dotyczących wybuchu powstania na ziemiach polskich.

Stefan January Giller, (ur. 1833–1918), pseudonim „Stefan January Sulita”, „Stefan z Opa-
tówka” – polski powieściopisarz, dramaturg, poeta, tłumacz; brat działacza politycznego 
i historyka Agatona.

Na podst: Wikipedia

Śladami Ojca Klemensa Dąbrowskiego 

po ulicach dzisiejszej Pragi czeskiej

– fotoreportaż –

(1) Petrin – Hradczany
Widok na Petřín (na przeciwległym brzegu Wełtawy) 
i Hradczany (na drugim planie). Petřín (pol. Petrzyn) 
– pełne ogrodów i parków wzgórze na lewym brzegu 
Wełtawy w Pradze w sąsiedztwie Hradczan. Jego obec-
na infrastruktura to głównie wynik praskiej jubileuszo-
wej wystawy krajowej z roku 1891. (Wikipedia)
To tutaj, w dawnych wojskowych magazynach soli – 
„ponurych, wilgotnych i pełnych robactwa” – znajdo-
wał się azyl dla 300-500 osób (uchodźców wojennych 
z Galicji). W 1915 r. obozowisko to zostało zlikwidowane, 
a uchodźcy przeniesieni do obozów w Choceniu  
i Gmund.

Na planie Pragi (patrz obok) zaznaczono położenie 
omawianych obiektów.

Stefan January Giller
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(2) Benedyktyńskie Opactwo Emaus w Pradze czeskiej – klasztor z odbudowanymi w latach 60. XX w. kontrower-
syjnymi w swym projekcie wieżami oraz makieta tej budowli i niektóre wnętrza klasztorne.

(3) Ul. Vaclavská 16 (na zdjęciu widoczna 
zachowana podwójna numeracja budyn-
ków w Pradze: – przed i – powojenna). 
Niedaleko klasztoru Emaus - przy ul. Vac-
lavskiej 16 działała Polska Kuchnia, oraz 
pokaźnych rozmiarów wypożyczalnia 
książek, przeniesiona do budynku przy 
ul. Hopfenstocka 15, w którym mieściła się 
także polska szkoła.
Na planie dzisiejszej Pragi trudno odnaleźć 
ul. Hopfenstocka – najprawdopodobniej 
nazwa jej została przemianowana lub ulicę 
tę zlikwidowano.
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(4) Ul. Křemencova 4. Siedziby przy 
ul Křemencovej 4 udzielił hrabia Józef 
Nostiz – początkowo stowarzyszenie 
Konferencja Pań św. Wincentego a Pau-
lo miało tam sekretariat, sekcję szpi-
talną, szwalnię i tanią kuchnię – prze-
niesioną następnie na ul. Vaclawską 
16. Była też polska herbaciarnia  oraz 
biblioteka – którą przeniesiono do po-
mieszczeń taniej kuchni.

(5) Ul. Rytířska 18 – znajdował się tutaj w czasie I wojny światowej sekretariat czesko-polski.
(6) Ul. Na Pořiči – 
w znajdujących się tu tz w, „ barakach praskich” przebywali polscy uchodźcy wojenni.
(7) Ul. Mlynarska – utworzono tu ”w obiekcie” (?) azyl dla 130 osób.

Opracowała E. Kwaśniewska

(8) Kościół Najświętszej Trójcy przy ul. Spálená, gdzie początkowo groma-
dziło się na modlitwie środowisko polskich uchodźców.
(9) Clementinum (Klementinum) – barokowy  budynek dawnego kole-
gium jezuickiego znajdujący się na Starym Mieście w Pradze, w pobliżu Mo-
stu Karola (widoczny na końcu ulicy). W kompleksie tym m. in. znajduje się 
kościół św. Klemensa - który w czasie I wojny światowej pełnił rolę kościoła 
akademickiego, w którym spotykali się Polacy .

(10) Most Karola w Pradze. Figura św. Jana Nepomucena na Moście Karo-
la, która posłużyła za wzór przy wykonaniu rzeźby świętego, znajdującej 
się w altanie kaplicy na Zerwanej w gm. Michałowice (odbicie zwierciadla-
ne).
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Żądło Dąbrowscy z Dąbrówki h. Radwan – gospodarzyli na michałowickiej ziemi przez siedemdzie-
siąt lat. Od chwili, kiedy w 1945 r. ówczesne okoliczności zmusiły ich do opuszczenia rodzinnego gniaz-
da, upłynęło do dnia dzisiejszego kolejnych lat ponad siedemdziesiąt…

Babcia – Maria z Zawiszów Czarnych Dąbrowska, jej syn – Tadeusz Jerzy Beniamin z Marią z Rostwo-
rowskich oraz dziećmi - Teresą, Heleną, Stefanem, Tadeuszem, Stanisławem, Zofi ą i Marylką, wreszcie 
Tadeusz ze swoją rodziną – Jadwigą z Majewskich, Jerzykiem, Marychną i Stasiem oraz trójką osie-
roconych siostrzeńców (dzieci Teresy) – Janem, Tadeuszem i Marią Majewskimi – to cztery pokolenia 
Dąbrowskich, którzy związali swoje życie z rodzinnym majątkiem w Michałowicach. Nigdy tutaj nie 
powrócili…

Michałowice 1941 r.  (Archiwum Dąbrowskich)

Michałowice 2018 r. Fot. E. Kwaśniewska
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Michałowice zmieniały się, rozwijały i piękniały, stając się modnym podkrakowskim daczowiskiem – 
malowniczą miejscowością powiatu krakowskiego.

A dwór trwał, otoczony starodrzewiem dawnego parku…

Dwór w Michałowicach po pożarze w 1979 r. Nr rejestru A-456/17.06.1981.

Różne koleje losu, wynikające ze specyfi ki zmieniających się czasów – nie oszczędziły jego murów. 
Po poważnym pożarze, który mocno naruszył strukturę budowlaną, został odrestaurowany i otoczony 
serdeczną opieką przez obecnych właścicieli – Rodzinę Lorenz.

Dwór Dąbrowskich w Michałowicach - 2014 r. Ta fotografi a przedstawia zabytek wpisany do rejestru zabytków 
pod numerem ID; autor - Janusz75 - praca własna; commons wikimedia.com

Tak więc, w dzisiejszej przestrzeni nowoczesnej wsi, ten XIX-wieczny dwór, górując nad okolicznymi 
polami i dolinami - przypomina nie tak dawno minione dzieje tego skrawka ziemi i żyjących tu wówczas 
ludzi...



Pius X, właściwie Giuseppe Melchiore Sarto (1835–
1914) – włoski duchowny rzymskokatolicki, papież 
(1903-1914), święty kościoła katolickiego. 

W czasie konklawe, po śmierci papieża Leona XIII, 
kiedy najpoważniejszym kandydatem był popierany 
porzez kardynałów włoskich, hiszpańskich i francu-
skich – dotychczasowy sekretarz stanu Mariano Ram-
polla, biskup krakowski Jan Puzyna złożył ekskluzywę 
w imieniu cesrza Austrii – Franciszka Józefa, co wywo-
łało protest przeciwko interwencji władców świeckich. 
W siódmym głosowaniu – 4 sierpnia 1903 r. wybrano, 

znacznie różniącego się od poprzednika – kard. Giuseppe Sarto, który przyjął imię Pius X, a pół 
roku później wydał konstytucję Commisium nobis, w której pod karą ekskomuniki zakazał stoso-
wania przy wyborach papieża ekskluzywy państwowej. Był reformatorem Kurii Rzymskiej, osa-
motnionym w swych działaniach. Pełnił też m. in. funkcję Wielkiego Mistrza zakonu bożogrobców. 
Przez historyków uważany jest za „papieża eucharystycznego” i „pioniera ruchu liturgicznego”. 

W 1906 r. wystosował na ręce prymasa Polski, arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego, 
ks. Stablewskiego, serdecznie napisany list, którym podniósł i pokrzepił ducha narodu polskiego, 
a  trzy lata później, kanonizował pracującego niegdyś także w Warszawie Morawianina, św. Kle-
mensa Marię Hofb auera (Dworzaka). Gdy w r. 1910 spadła na Polskę szkarada zbrodni jasnogór-
skiej, Pius X pośpieszył z pociechą, ofi arowując dla klasztoru częstochowskiego cenne korony dla 
cudownego obrazu Matki Bożej. Gdy zaś następnego roku zawakowała przez śmierć kardynała 
Puzyny stolica biskupia krakowska, wyniósł na nią i własnoręcznie konsekrował swego przybocz-
nego szambelana, a pod koniec życia kardynała,  księcia Adama Sapiehę. 

Temu papieżowi zawdzięczamy wezwanie w litanii loretańskiej „Królowo Polski, módl się za 
nami”. W 1906 roku ustanowił święto Matki Boskiej Częstochowskiej (przypadające 26 sierpnia) 
i  wyniósł do godności bazyliki kościół na Jasnej Górze. Cztery lata później dodał do polskiego ka-
lendarza liturgicznego – święto  Matki Boskiej Królowej Polski (w tamtych latach było ustanowione 
dla dwóch diecezji: lwowskiej i przemyskiej). Dopuścił dzieci do pełnego uczestnictwa we mszy 
świętej i wydał dekret o wczesnej Komunii Świętej, po którym otrzymał wiele listów od dzieci 
z podziękowaniem – od tej pory nazywany jest Papieżem Dzieci. 

Niespełna dziesięć lat po śmierci podjęto jego proces beatyfi kacjny, pierwszy od 400 lat, po po-
przednim beatyfi kowanym papieżu Piusie V. Zarówno beatyfi kacji (1951), jak i kanoniozacji (1954) 
dokonał papież Pius XII. 

 
Na podst. Wikipedia oraz art. Czy przodkowie św. Piusa X pochodzili z Polski? – ks. J. Umiński – str. 

Bractwo Kapłańskie św. Piusa X, oraz Święty papież Pius X. Ostatni wielki rteformator. – Stacja7.pl 
                                                                                                                                                                      
Ekskluzywa stanowiła zwyczajowo uznawane przez Kościół prawo sprzeciwu katolickiego cesa-

rza lub  króla wobec werdyktu konklawe. Przysługiwało ono władcom Hiszpanii, Francji i Austrii.                       
Monarcha  miał prawo wskazać jednorazowo jednego spośród kandydatów, który tym samym 
tracił szansę na  zostanie papieżem. Władca osobiście nie brał udziału w konklawe, więc weto mógł 
zgłosić tylko wyznaczony przez niego kardynał. Pod pojęciem ekskluzywy rozumiano uroczystą, 
na ogół pisemną  deklarację o wykluczeniu danego kandydata. 

Na podst. Wikipedia                     
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OJCZE ŚWIĘTY
O.Ceslaus Dąbrowski ścieląc się

do stóp Światobliwości Waszej najpokorniej prosi o Bło-
gosławieństwo Apostolskie z Odpustem zupełnym na god-

zinę śmierci dla siebie i dla swoich krewnych aż do trze-
ciego pokolenia włącznie, według formy przez Kościół Św.

przepisanej. I Bóg.

Najzacniejszy kapłan dobrodusznie potwierdził.
Dan w kancelarii watykańskiej dnia 10 września 1906 r.

*   *   *

Prośbę o błogosławieństwo skierował o. Czesław - Stanisław Dąbrowski
do papieża Piusa X (czyt. strona poprzednia).

                                                                             Archiwum Dąbrowskich


