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Dzia alno profilaktyczna ostrowskiej filii
Katolickiego Towarzystwa Ochrony Kobiet w Poznaniu
Jednym z problemów spo ecznych trawi cych spo ecze stwo polskie w okresie
odbudowy pa stwa po ponad studwudziestoletniej niewoli by a prostytucja i handel
kobietami. Jej rozwój widoczny by ju w okresie zaborów, szczególnie w zaborze
rosyjskim. Jednak e nie by a od tego problemu wolna i ziemia wielkopolska. Celem
agodzenia tego zjawiska, wynikaj cego z kilku zasadniczych faktów, jak bieda, brak
pracy czy wreszcie demoralizacja spo ecze stwa spowodowana d ugoletni niewol i
wojn

wiatow , w polskich miastach zacz y powstawa

lub reaktywowa

si

towarzystwa, których g ównym celem i zadaniem by o ratowanie kobiet nie tylko
trudni cych si nierz dem, ale przede wszystkim tych, które z ró nych przyczyn mog y
sta

si

prostytutkami. Do takich towarzystw nale

o niew tpliwie Katolickie

Towarzystwo Ochrony Kobiet w Poznaniu, które swoje cele statutowe, swoj misj
realizowa o równie

w kilku innych miastach Wielkopolski: Rawiczu, Zb szyniu,

Bydgoszczy czy Ostrowie Wielkopolskim.
Geneza powstania Katolickiego Towarzystw Ochrony Kobiet w Poznaniu si ga
roku 1909. Przy dzia aj cym wówczas w mie cie Zwi zku Kobiet Pracuj cych zawi za o
si stowarzyszenie, którego misj mia a by opieka nad kobietami pracuj cymi w
ró nych zawodach, od pomocy domowej po pracownice fabryczne. Z czasem okaza o
si jednak, e nie tylko kobiety ju pracuj ce potrzebuj pomocy i opieki, ale równie te
poszukuj ce pracy. Te ostatnie chyba nawet bardziej ni pierwsze, bowiem brak
rodków do ycia popycha je do zarobkowania na swoje utrzymanie prostytucj .
Dlatego te , ju w roku 1911 zawi za o si nowe stowarzyszenie pod nazw Katolickiej
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Opieki Dworcowej (taka by a pierwotna nazwa Katolickiego Towarzystwa Ochrony
Kobiet w Poznaniu)1.
O celu funkcjonowania towarzystwa i zadaniach, jakie sobie stawia o, do
obszernie informowa a jego pierwsza przewodnicz ca – Kazimiera K osowa. Napisa a
ona mi dzy innymi, e
Opieka Dworcowa ma chroni m ode dziewczyny i kobiety samotnie podró uj ce
przed nieszcz ciem dostania si w r ce handlarzy ywym towarem, jako te przed
ka dym niebezpiecze stwem natury moralnej, na jakie mog one by nara one tak
w czasie podró y, jak w chwili przybycia do nieznanego miasta. Oprócz tego udziela
Opieka Dworcowa podró uj cym kobietom tak e pomocy materialnej, b
formie zapomogi pieni nej, b

to przez wskazanie im korzystnego zarobku,

chroni c je temsamem przed wyzyskiem oszustów, którzy wykorzystuj
bezradno

to w
ich

i brak do wiadczenia2.

Przewodnicz ca zwraca a uwag na przyczyny schodzenia dziewcz t na drog
nierz du, wskazuj c mi dzy innymi na g ód czy brak pracy, ale równie

na

poszukiwanie zaj cia lekkiego, nie m cz cego tak, jak np. praca w fabryce. Je li chodzi
natomiast o prac Opieki Dworcowej to podzieli a j na trzy zakresy. Pierwszy z nich,
tzw. przygotowawczy, w którym przede wszystkim nale y podejmowa zadania o
charakterze prewencyjnym, jak np. wspó praca z duchowie stwem parafialnym w celu
propagowania idei Towarzystwa, jak równie napominania dziewcz t i odwodzenia ich
„od lekkomy lnego i niepotrzebnego opuszczania rodzicielskiego domu”. Drugim
obszarem dzia alno ci by a praca bezpo rednia, polegaj ca na dy urowaniu kobiet
zaopatrzonych w bia o-

te opaski na dworcach kolejowych i autobusowych3. Prac

tak opisano w jednym z numerów „Rzeczpospolitej” z roku 1924, gdzie czytamy:
Pó

noc

wychodzi z poci gu m oda dziewczyna, po zal knionych oczach i

ruchach niepewnych zna , e pierwszy raz znajduje si w wi kszym mie cie; t um
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nieznajomych j otacza, nie wie co pocz . Wtem zbli a si do niej dama elegancko
ubrana, dobrotliwie wygl daj ca i troskliwie j wypytuje, poco i dok d jedzie.
Dziewcz zwierza si , e chleba szuka, lecz nie wie, dok d si uda . Dama o sercu
lito ciwem rozczula si nad przyjezdn i mówi, e w
mieszkaniu przenocowa

j

mo e. Dziewcz

nie na szcz cie ona w swem

nie ma wyboru, wi c idzie z

nieznajom , wtem na szcz cie podchodzi skromna osoba z

opask , to

opiekunka dworcowa. „Dok d pani to dziewcz prowadzi?” – „To krewna moja”,
amliw daje odpowied owa dama, agentka domu rozpusty, lecz widz c z kim ma
do czynienia, copr dzej znika w ród t umu, a delegatka Misji Dworcowej ratuje
dziewczyn 4.

Powy szy przyk ad do

dobrze pokazuje jeden ze szczegó owych zakresów

dzia ania delegatek misji dworcowej. Ostatnim obszarem dzia ania towarzystwa by o
ledzenie dalszych losów dziewcz t, którym misja udzieli a pomocy, zw aszcza tych, dla
których uda o si wynale

posad .

Do roku 1924 Towarzystwo prowadzi o dzia alno

wy cznie na terenie

Poznania, aczkolwiek na pocz tku lat dwudziestych XX wieku podejmowa o próby
wyj cia do innych miast le cych jeszcze przed rokiem 1919 w granicach Ksi stwa
Pozna skiego.
Iw

nie w sprawozdaniu z dzia alno ci za rok 1924 Towarzystwo informowa o,

jednym z jego g ównych celów jest zak adanie filii w innych, mniejszych i wi kszych
miastach. W sprawozdaniu z kolejnego roku dzia alno ci pojawiaj

si

pierwsze

informacje na temat tych placówek, aczkolwiek w adze Towarzystwa zdawa y sobie
spraw , z faktu i brak funduszy i ch tnych do tego rodzaju pracy w znacz cy sposób
ograniczaj rozwini cie „skrzyde ” na prowincji. Czego przyk adem by y nieudane próby
za

enia misji w Bydgoszczy i Inowroc awiu5.
Aby móc zrealizowa

projekty zwi zane z zak adaniem nowych placówek

Towarzystwo Katolickiej Opieki Dworcowej próbowa o zainteresowa
opieki nad kobietami, jak równie
4

problemem

zakresem i celami swojej dzia alno ci i

„Rzeczpospolita” 1924, nr 130, s. 6.
Sprawozdanie z dzia alno ci Tow. Kat. Opieki Dworcowej w Poznaniu za rok 1925. „Przewodnik
Mi osierdzia” 1926, nr 4, s. 91-95.
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spo ecze stwo, i towarzystwa kobiece, zach caj c w ten sposób do wspó pracy. W
zwi zku z powy szym w adze Towarzystwa wystosowa y w 1924 roku, apel
nast puj cej tre ci:
Do tego potrzeba nam yczliwo ci spo ecze stwa, które mo e si wyra
czynn

wspó prac

i poparcie finansowe, przez zapisywanie si

i werbowanie

cz onków. Prosimy o poparcie Tow. naszego ze strony w adz
duchownych, prosimy o

yczliwo

poprzez
wieckich i

prasy dla naszych komunikatów czy

sprawozda , prosimy, aby szko y zaznajamia y m odzie

ze stowarzyszeniem

naszym i przygotowywa y nam z niej przysz ych pracowników i przyjació . Prosimy
wszystkie panie, którym czas i warunki pozwalaj , aby dopomog y nam pracowa
nad ratowaniem dusz naszych dziewcz t, z których ka da warta wi cej nad skarby
doczesne6.

Za dat ukonstytuowania si Towarzystwa w Ostrowie przyjmuje si listopad
1925 roku. Przewodnicz zosta a staro cina Srokowska, a dzi ki yczliwo ci w adz
opieka dworcowa szybko wesz a w posiadania lokalu, w którym urz dzono schronisko.
W ci gu pierwszych dwóch miesi cy dzia alno ci ostrowska misja dworcowa udzieli a
pomocy 246 osobom, z czego dla 15 wyszukano posad , a 4 uratowano od moralnego
upadku7. Pierwszy pe ny rok dzia alno ci przynosi efekty w postaci pomocy udzielonej
ponad dwom tysi com kobiet.
Wyniki dzia alno ci ostrowskiej misji dworcowej w roku 19268.
Rodzaj udzielonej pomocy
Udzielenie porad i wskazanie adresów

6

Ilo kobiet, którym
udzielono pomocy
2305

Skierowanie do biur po rednictwa pracy

339

Wyszukanie posady

66

Umieszczenie w szpitalu

10

Ibidem, s. 3.
Ibidem.
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Oddanie w r ce policji

19

Udzielenie noclegów w schronisku

433

Udzielenie posi ku

426

Udaremnienie uprowadzenia dziewcz t

101

Rok 1926 to równie zmiany w zarz dzie ostrowskiej misji. Ze stanowiska
przewodnicz cej zrezygnowa a p. Srokowska. W wyniku obrad Walnego Zebrania,
które odby o si

23 wrze nia 1926 roku, funkcj

Wandzie Chmielewskiej. Prac

przewodnicz cej powierzono p.

na dworcu prowadzi a p. Ratajczakowa, któr

do

Ostrowa skierowano bezpo rednio z Poznania9.
ywiona dzia alno

misji ostrowskiej prowadzona by a równie w roku 1927.

Liczba osób, które skorzysta y z pomocy, przekroczy a znów granic dwóch tysi cy.
Zestawienie liczbowe udzielonej pomocy za rok 192710.
Udzielono rad i adresów

2177

Oddano na posady

29

Skierowano do biur

236

Umieszczono w szpitalu

19

Oddano w r ce policji

12

Udzielono noclegów p atnych

157

Udzielono noclegów bezp atnych

213

Wydano posi ków (w porcjach)

431

Wykupiono biletów

49

Udaremniono uprowadze

64

Rozdano materia ów propagandowych

137

W tym samym roku zarz d oddzia u ostrowskiego Towarzystwa zgromadzi si
dziewi

9

razy na zebraniach, natomiast cis e grono zarz du, czyli przewodnicz ca,

Ibidem, s. 6.
Sprawozdanie roczne Katolickiego Towarzystwa Ochrony Kobiet w Poznaniu za rok 1927. Pozna 1928,
s. 7.
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sekretarka i skarbniczka spotyka y si co tydzie

omawiaj c bie ce problemy. W

Zarz dzie zasiada y:
W. Chmielewska – przewodnicz ca
Dyli ska – wiceprzewodnicz ca
K. O egowska – sekretarka
J. Adamska – zast pca sekretarki
Dzieczkowska – radna
Kozalówna – radna
Niemojewska – radna
Brodowska – radna
Towarzystwo w Ostrowie mog o liczy równie na wsparcie w adz, zarówno
duchownych, jak i samorz dowych, które obj y patronat nad dzia alno ci misji. Ze
strony Ko cio a patronowa dzie u ks. Dziekan Rolewski. W adze samorz dowe
reprezentowali burmistrz Musielak i starosta Srokowski11.
W nast pnym roku pojawi y si pewne trudno ci w dzia alno ci misji dworcowej
w Ostrowie. Jednym z nich by stosunek spo ecze stwa, który wyra

si

w

oboj tno ci i braku wsparcia. Drugim by y problemy z lokalem, w którym
zorganizowane by o schronisko; po

one w znacznej odleg

ci od dworca.

Dodatkowo w adze kolejowe wypowiedzia y umow najmu12.
Mimo wspomnianych trudno ci praca kontynuowana by a nieprzerwanie, a o jej
efektach wiadczy poni sze zestawienie:
Zestawienie liczbowe udzielonej pomocy za rok 192813.
Udzielono rad i adresów

3731

Udzielono noclegów bezp atnych

63

Udzielono noclegów p atnych

119

Wydano posi ków odp atnych

21

11

Ibidem, s. 6-7.
Sprawozdanie roczne Katolickiego Towarzystwa Ochrony Kobiet w Poznaniu za rok 1928. Pozna 1929,
s. 5.
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Ibidem.
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Wydano posi ków p atnych

421

Dano posady

104

Oddano w r ce policji

38

Umieszczono w szpitalu

8

Skierowano do biur po rednictwa pracy

139

Udaremniono uprowadzenie

108

Rozdano materia ów propagandowych

54

Ostatnie wi ksze sprawozdanie z ostrowskiego oddzia u pochodzi z roku 1931. Z
zapisów wynika, e na czele nadal sta a p. Chmielewska. Je li chodzi o dzia alno

to

przedstawia a si ona nast puj co: w schronisku nocowa o 195 kobiet przez 382 noce,
w tym bezp atnie przenocowano 72 kobiety. 378 osób otrzyma o posi ki, w tym
bezp atnych by y 792 porcje. Prawie dziewi ciu tysi com (8 660) osób udzielono
ró nego rodzaju porad i informacji. 539 osób skierowano do Opieki Spo ecznej, a 510
do Biura Po rednictwa Pracy. Wydano 311, 15 z otych na zakup biletów dla 78 osób. Za
po rednictwem ostrowskiej misji dworcowej prac znalaz o 307 osób, 568 zaopatrzono
w ró nego rodzaju druki, 770 osobom udzielono pomocy przy zakupie biletu, a 476
przy zamawianiu aut. Ponad dwa tysi ce osób (2042) otrzyma o pomoc i opiek ze
strony misji. W najwa niejszym i g ównym zadaniu, jakie misje dworcowe realizowa y,
czyli zapobieganiu moralnemu wykolejeniu si dziewcz t i kobiet, pracownicom misji
uda o si uchroni przed bezpo rednim niebezpiecze stwem prawie sto dziewcz t –
dok adnie 97, a 55 osób (kobiet i m czyzn) zosta o oddanych w r ce policji. W sumie
przez jeden rok pracy ostrowska misja dworcowa udzieli a pomocy 15 180 osobom 14.
W kolejnych latach czytamy tylko o o ywionej dzia alno ci filii. Nie s znane
dok adniejsze szczegó y tej dzia alno ci. Jedynie za rok 1934 i 1935 podane zostaj
dane liczbowe dotycz ce osób, które uzyska y wsparcie od pracowników misji. I tak w
roku 1934 by o 10871 osób, a rok pó niej 1139815. W roku 1935 zmar a równie
ugoletnia przewodnicz ca filii – Wanda Chmielewska, co by o dla ostrowskiego
14
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rodowiska zwi zanego z Towarzystwem niepowetowan strat

16

.

Jak we wszystkich innych miastach, w których dzia y misje dworcowe, tak i w
Ostrowie, ich funkcjonowanie przerwa wybuch II wojny wiatowej. Po jej zako czeniu,
zakaz stowarzyszania si spowodowa , e towarzystwa zajmuj ce si ochron kobiet
nie mog y si reorganizowa , cho problem prostytucji pozostawa nadal aktualny.
Poza tym w ideologii socjalistycznej prostytucja nie istnia a, by a ona bowiem
wytworem systemu kapitalistycznego, wi c nie by o równie dla ówczesnych w adz
pa stwowych potrzeby funkcjonowania tego typu stowarzysze

17

.

Misja Dworcowa w Ostrowie, jako filia Katolickiego Towarzystwa Ochrony
Kobiet w Poznaniu, dzia a zatem niespe na 14 lat. Przyjmuj c, e rednio udziela a
pomocy oko o dziesi ciu tysi com osób, mo emy przyj , e prawie 150 tys. osób
znalaz o pomoc i wsparcie od pracownic misji. I je eli przyjmiemy, e rocznie udawa o
si uratowa oko o stu dziewcz t czy kobiet przed zej ciem na drog nierz du czy
zostania ofiar handlarzy ywym towarem (jak to wówczas okre lano) to mno c to
przez liczb pi tnastu lat, daje nam wynik 1500 osób, czyli sporej grupy. Oczywi cie, s
to liczby szacunkowe.
Trzeba jednak e zauwa

, e podejmowane przez Towarzystwo dzia ania,

równie w Ostrowie, zw aszcza w tej pierwszej opisanej przez K. K osow p aszczy nie,
nale y zaliczy do zada o charakterze profilaktycznym, uprzedzaj cym. Mia y one
zapobiega wzrostowi liczby kobiet wiadcz cych odp atnie us ugi seksualne.
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