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W Wielkim Ksiêstwie Poznañskim by³o nieomal regu³¹, ¿e ksiê¿a katoliccy
³¹czyli pracê duszpastersk¹ z dzia³alnoci¹ patriotyczno-narodow¹, przy czym
oba pola ich aktywnoci, czêsto przybieraj¹cej ró¿ne formy, wzajemnie siê przenika³y. Za poleg³ych w walkach z zaborc¹ odprawiali nabo¿eñstwa ¿a³obne, a dla
ich uczczenia stawiali krzy¿e, organizowali wieczorne piewy pieni patriotyczno-religijnych, g³osili p³omienne kazania, nacechowane trosk¹ o losy zniewolonej ojczyzny. Wpisywali siê tak¿e w nurt pracy organicznej, zak³adaj¹c czasopisma redagowane w duchu religijnym, budz¹ce i podtrzymuj¹ce wród ludu
wiadomoæ narodow¹, propaguj¹ce zasady dobrego gospodarowania1. Tworzyli wydawnictwa, dzia³aj¹ce w du¿ej mierze dziêki ofiarnoci zamo¿niejszej czêci spo³eczeñstwa. Publikowane w nich ksi¹¿ki o tematyce religijnej, ukazuj¹ce
historiê Polski, maj¹ce charakter poradników czy wreszcie zawieraj¹ce powiastki
z ¿ycia ludu wiejskiego, by³y nietrudne w odbiorze2. Przy wielu parafiach istnia³y
biblioteki i czytelnie. Takie dzia³ania duchowieñstwa polskiego skutkowa³y ró¿nego rodzaju represjami ze strony pruskiego zaborcy: rewizjami w mieszkaniach,
nak³adaniem grzywien, aresztowaniami, pozbawianiem wolnoci. Ostatni rodzaj
kary stosowano nawet za niezwykle b³ahe wykroczenia (chodzi oczywicie
o wykroczenia w rozumieniu w³adz zaborcy). Na przyk³ad Dziennik Poznañski z 19 sierpnia 1863 r. doniós³ o skazaniu na dwa miesi¹ce wiêzienia proboszcza w¹growieckiego ks. Macieja Bukowieckiego za to, ¿e podczas nabo¿eñstwa
E. Piecikowski, Ach w tym Poznañskiem . ¯ycie literackie XIX wieku, Poznañ 2003, s. 96.
Zob. np. mój artyku³ Ksi¹dz Franciszek Ba¿yñski  spo³ecznik, wydawca, patriota (1801-1876), „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski”, t. 8, 2013, s. 283-315.
1
2
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sprawowanego na pami¹tkê odsieczy wiedeñskiej z roku 1683 obraz króla Jana
III Sobieskiego ozdobi³ god³ami Korony i Litwy3.
Jednym z tych kap³anów, którzy widzieli sw¹ powinnoæ tak¿e w dzia³aniu
dla dobra rozdartego kraju i jego spo³eczeñstwa, by³ ks. Symforian Tomicki.
Urodzi³ siê 16 sierpnia 1817 r. w Go³aszynie, a ochrzczony zosta³ osiem dni póniej w Obornikach4. (Dwa inne dokumenty jako miejsce urodzenia wskazuj¹
Budziszewo: Wojciecha Józefa Skowroñskiego Rody szlacheckie w Wielkopolsce
XVI-XIX w.5 oraz akt zgonu ks. Tomickiego6). By³ najstarszym z piêciorga dzieci
Julii Rokossowskiej, urodzonej 12 lutego 1797 r. i dziedzica Budziszewa Jana
Tomickiego, urodzonego 26 czerwca 1776 r., którzy zawarli zwi¹zek ma³¿eñski
w katedrze poznañskiej 29 padziernika 1816 r. Gdy 12 lutego 1829 r. zmar³ ojciec, matka, sprzedawszy maj¹tek budziszewski, cztery miesi¹ce póniej przeprowadzi³a siê wraz z dzieæmi do Poznania7. Tu Symforian rozpocz¹³ naukê w Gimnazjum w. Marii Magdaleny, w którym zda³ egzamin maturalny w 1841 r.8 Dnia
27 padziernika tego¿ roku wys³a³ list do ówczesnego arcybiskupa poznañskiego
i gnienieñskiego Marcina Dunina, w którym napisa³, ¿e bardzo chcia³by wykszta³ciæ siê na zdolnego teologa, dlatego prosi o udzielenie mu stypendium do
uniwersytetu w Bonn9. Nie wiemy, dlaczego wskaza³ w³anie to miasto jako miejsce odbywania studiów. W kolejnym licie, wys³anym kilka dni póniej, nawi¹zuj¹cym, jak mo¿na przypuszczaæ, do otrzymanej odpowiedzi10, czytamy:
Janie Wielmo¿ny Arcypasterzu!
Ulegaj¹c rozkazom Janie Wielmo¿nego Arcypasterza, które w odpowiedzi
z dnia 29 padziernika odebra³em, poddajê siê zupe³nie woli Janie Wielmo¿nego
Arcypasterza z tym zaufaniem, ¿e mnie Ojcowska Jego rêka do celu mych ¿yczeñ
doprowadzi. Nie mam bowiem innego zamiaru, jak tylko powiêciæ siê z przekonania prawdziwego na zdolnego pracownika w Winnicy Pañskiej i wykszta³ciæ
siê do tego zawodu. Lecz abym prêdzej móg³ dojæ do zamierzonego sobie kresu,
Wiadomoci miejscowe i potoczne, Dziennik Poznañski 1863 nr 187, s. 4.
Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (dalej: AAP), Akta Konsystorza Generalnego Arcybiskupiego Poznañskiego tycz¹ce siê kandydata teologii Symforiana Tomickiego, sygn. OA VI
293, k. 14.
5
Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk, Biblioteka, W.J. Skowroñski, Rody szlacheckie
w Wielkopolsce XVI-XIX w., sygn. rkp 1681 k. 20.
6
Akt zgonu, szukajwarchiwach.pl/53/1874/0/4/12/str/1/3/15#tabSkany, k. 45 [dostêp
13.10.2014].
7
Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk, Biblioteka, W.J. Skowroñski, Rody szlacheckie…,
dz. cyt., k. 20-21.
8
A. Bia³ob³ocki, Absolwenci Gimnazjum i Liceum wiêtej Marii Magdaleny, 1805-1950, Poznañ 1995, s. 134.
9
Pe³n¹ treæ listu zob.: AAP, Akta Konsystorza Generalnego , sygn. OA VI 293 k. 2.
10
Niestety, odpowied abpa M. Dunina z dnia 29 X 1841 r. jest bardzo trudna, wrêcz niemo¿liwa do odczytania, zob.: AAP, Akta Konsystorza Generalnego , sygn. OA VI 293 k. 3.
3
4
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upraszam ³aski Janie Wielmo¿nego Arcypasterza o wys³anie mnie przed kursem
w Seminarium do akademii, któr¹ mi sam Janie Wielmo¿ny Arcypasterz jako
najstosowniejsz¹ oznaczyæ raczy. A wtenczas usilnym staraniem moim bêdzie
okazywaæ siê ci¹gle godnym tego dobrodziejstwa Janie Wielmo¿nego Arcypasterza, którego z Jego pasterskiej opieki mam siê staæ uczestnikiem. Ufny bêd¹c,
i¿ Janie Wielmo¿ny Arcypasterz mej pokornej probie nie odmówi, zostajê Janie Wielmo¿nego Arcypasterza najni¿szym s³ug¹.
Symforian Tomicki
Poznañ, dnia 31 padziernika 184111
W listopadzie 1841 r. Tomicki rozpocz¹³ studia teologiczne na Uniwersytecie Wroc³awskim, który wskaza³ mu, jak mo¿na przypuszczaæ w wietle powy¿szego listu, arcybiskup M. Dunin. Mo¿liwoci rozwoju intelektualnego poszukiwa³ tak¿e poza salami wyk³adowymi uczelni. Dnia 13 stycznia 1842 r. zosta³
cz³onkiem Towarzystwa Literacko-S³owiañskiego (dalej: TLS), bêd¹cego naukowym stowarzyszeniem studentów tego¿ uniwersytetu. Towarzystwo Literacko-S³owiañskie zosta³o za³o¿one w 1836 r. przez profesora medycyny na tym¿e uniwersytecie, Czecha Jana Ewangelisty Purkyniego, który by³ jego pierwszym
prezesem i kuratorem do 1850 r. G³ównymi inicjatorami powo³ania TLS byli
przede wszystkim studenci wielkopolscy. Jego dzia³alnoæ, jak zapisano w statucie, polega³a na zaznajamianiu siê z produktami umys³u z zakresu literatury s³owiañskiej i na odpowiednim jej ocenianiu, czêciowo przez wspóln¹ pracê cz³onków i wzajemn¹ wymianê pogl¹dów, czêciowo przez dostarczanie pojedynczych
wypracowañ  o literackich i innych naukowych przedmiotach  w jednym z jêzyków s³owiañskich12. W ci¹gu 50 lat dzia³alnoci (decyzj¹ w³adz pruskich zosta³o rozwi¹zane w 1886 r.) cz³onkami TLS by³o 907 osób, a wród nich m.in.:
Adam Asnyk, Ryszard Berwiñski, ks. Norbert Boñczyk, Florian Ceynowa, ks.
Konstanty Damrot, Wawrzyniec Engeström, Boles³aw Erzepki, Ewaryst Estkowski, Stanis³aw Karwowski, Jan Kasprowicz, W³adys³aw £ebiñski, Teofil Matecki,
W³adys³aw Nehring, Ludwik Rzepecki, Roman Szymañski, Henryk Szuman, Wojciech Tr¹mpczyñski13. W latach przynale¿noci Tomickiego TLS liczy³o 75 cz³onków, w tym m.in. by³o 28 studentów filozofii, 18 prawa, 18 teologii, szeciu medycyny14. O autorytecie, jakim cieszy³ siê Tomicki w TLS, wiadczy wybranie
go ju¿ 11 sierpnia 1842 r. do czteroosobowego zarz¹du na stanowisko sekretarza. Funkcjê tê piastowa³ nieprzerwanie przez trzy kadencje  do 16 marca 1844 r.,
AAP, Akta Konsystorza Generalnego , sygn. OA VI 293 k. 1.
E. Achremowicz, T. ¯abski, Towarzystwo Literacko-S³owiañskie we Wroc³awiu 1836-1886,
wstêp i redakcja naukowa B. Zakrzewski, Wroc³aw 1973, s. 37.
13
Zob.: Spis cz³onków Towarzystwa Literacko-S³owiañskiego, [w:] E. Achremowicz, T. ¯abski, Towarzystwo Literacko-S³owiañskie , dz. cyt., s. 426-448.
14
Zob. E. Achremowicz, T. ¯abski, Towarzystwo Literacko-S³owiañskie , dz. cyt., s. 82.
11

12
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a trzy dni póniej powierzono mu godnoæ seniora (tytu³ prezesa zachowany by³
dla Purkyniego)15.
Na odbywanych regularnie co tydzieñ zebraniach cz³onkowie odczytywali
referaty swego autorstwa, niektórzy prezentowali w³asn¹ twórczoæ literack¹. Do
tych ostatnich nale¿a³ Tomicki, przedstawiaj¹c fragment poematu ¯eglarz (odczytany 24 lutego 1842) oraz wiersze: Szaty ¿ycia (5 maja 1842), piewak i Kazimierz Mnich (11 sierpnia 1842), ¯ale (18 listopada 1842), Noc i Na Nowy Rok
(16 grudnia 1842; ten drugi opublikowany póniej w poznañskim Tygodniku
Literackim 1843, nr 8, s. 60-61), Wiosenny poranek (10 czerwca 1843), tak¿e
fragmenty dramatu Maski (30 lipca 1843) oraz fragmenty poematu Zdzis³aw
(2 sierpnia 1843). Wyg³osi³ te¿ cztery referaty: O architekturze, snycerstwie i malarstwie a¿ do 15-go wieku w Polsce (11 listopada 1842), Recenzja i krytyka
Obrazów z podró¿y i ¿ycia [w³aciwie: Obrazów z ¿ycia i podró¿y] Kraszewskiego (24 lutego 1843; opublikowany póniej w Tygodniku Literackim 1843,
nr 29, s. 235-239), Co wywo³a³o ¿ycie w S³owiañszczynie (25 czerwca 1843),
O wprowadzeniu chrzecijañstwa do S³owian (16 lutego 1844; opublikowany
póniej w ukazuj¹cej siê w Poznaniu Gazecie Kocielnej 1847, nr 10-12, pod
nieco zmienionym tytu³em Historia zaprowadzenia chrzecijañstwa u S³owian
i podpisany kryptonimem X.S.T.)16. O tej ostatniej pracy Tadeusz ¯abski napisa³,
¿e wiadczy o dobrej znajomoci zagadnieñ i o du¿ym oczytaniu autora (cytowa³
Dobrovskiego, Palackiego, afaøika). Zawarte w niej aluzje nawi¹zuj¹ do koncepcji o historycznych powi¹zaniach Polski ze wschodni¹ kultur¹ i religi¹, któr¹
to koncepcjê kojarzy³ autor z ideologi¹ panslawizmu17.
By³o wiele osób, które zajmuj¹c siê twórczoci¹ literack¹, odczytywa³y swe
utwory na zebraniach TLS. Nale¿a³ do nich student prawa Henryk Szuman, póniejszy redaktor Dziennika Poznañskiego i pose³ do parlamentu pruskiego.
Jego wiersze publikowa³ „Przyjaciel Ludu”, „Tygodnik Literacki i Orêdownik
Naukowy. By³ te¿ autorem ksi¹¿ek, m.in.: Rys ¿ycia i dzia³alnoci Karola
Libelta (Poznañ 1876), O spo³eczeñstwie poznañskiem (Poznañ 1893), Lune
kartki z wspomnieñ ¿ycia w³asnego (Poznañ 1898), Wspomnienia berliñskie i poznañskie z r. 1848 (Warszawa 1900). Norbert Bredkrajcz, student filozofii, zapomniany dzi poeta i dramatopisarz, odczyta³ fragment poematu Matka bohaterka, opublikowanego wraz z kilkunastoma wierszami we Wroc³awiu w 1843 r.
Nadto by³ autorem dramatów Zbigniew Czar³o (Pary¿ 1847) i Mieczys³aw Pierwszy (Lipsk 1858). Wród wyg³aszaj¹cych referaty znajdowali siê m.in. Piotr Dahlmann, publicysta i poeta, autor tragedii Maryna Mniszchówna, poeta Ryszard
Tam¿e, s. 76.
Spis odczytów wyg³oszonych w Towarzystwie Literacko-S³owiañskim, [w:] E. Achremowicz,
T. ¯abski, Towarzystwo Literacko-S³owiañskie , dz. cyt., s. 389-390; tak¿e s. 88, 89, 99-100, 102.
17
E. Achremowicz, T. ¯abski, Towarzystwo Literacko-S³owiañskie , dz. cyt., s. 89.
15

16
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Berwiñski, Florian Ceynowa, pisarz, folklorysta kaszubski, jêzykoznawca i dzia³acz polityczny oraz wspomniany ju¿ Jan Ewangelista Purkyne18.
Trwaj¹c w swojej chêci wst¹pienia do stanu kap³añskiego i otrzymawszy
zawiadczenie o ukoñczeniu studiów teologicznych wystawione dnia 7 padziernika 1845 r., zwróci³ siê Tomicki do arcybiskupa Leona Przy³uskiego z nastêpuj¹c¹ prob¹:
Janie Wielmo¿ny Arcypasterzu,
Ukoñczywszy kurs czteroletni teologii na Uniwersytecie Wroc³awskim, omielam siê upraszaæ Janie Wielmo¿nego Arcypasterza, aby mnie ³askawie do Seminarium Gnienieñskiego przyj¹æ raczy³. Wszystkie do tego potrzebne zawiadczenia przy³¹czam, a poddaj¹c siê zupe³nie woli Janie Wielmo¿nego Arcypasterza,
poczytujê sobie za zaszczyt pisaæ siê Jego najni¿szym s³ug¹.
Symforian Tomicki
Grobla No 3
19
Poznañ 28go padziernika 1845 .
Pod powy¿szym tekstem zawarta jest pozytywna odpowied z dnia 31 padziernika 1845 r., podpisana przez arcybiskupa L. Przy³uskiego, który kilkanacie dni
póniej stosownym pismem, skierowanym do konsystorza, wyrazi³ zgodê na
przyjêcie Tomickiego do gnienieñskiego seminarium duchownego:
Zwracaj¹c przewietnemu konsystorzowi do³¹cznie podany mi przedstawieniem z dnia 13 bm. protokó³ egzaminacyjny kandydata teologii katolickiej Symforyana Tomickiego wraz z wszystkimi annexami, owiadczam, i¿ lubo rezultat
egzaminu tego nie wypad³ na korzyæ egzaminowanego, maj¹c przecie¿ wzgl¹d
na jego pilnoæ, dobre chêci, nieska¿one obyczaje i skoñczony ju¿ 28 rok ¿ycia,
sk³aniam siê do jego ¿yczenia i zezwalam niniejszym na wyprawienie go do Seminarium Gnienieñskiego na kurs praktyczny, polecaj¹c dalsze w tym wzglêdzie
Przewietnemu Konsystorzowi Jeneralnemu rozporz¹dzenie.
W Poznaniu 29go listopada 1845
Arcybiskup Gnienieñski i Poznañski
[Podpis nieczytelny]20
Po zakoñczeniu wspomnianego kursu praktycznego przyj¹³ wiêcenia kap³añskie 19 wrzenia 1846 r. w katedrze gnienieñskiej. Nastêpnie pracowa³ jako
wikariusz kolejno w Trzemesznie, Pobiedziskach, Pêpowie oraz w Kocianie. W czasie pobytu w Pêpowie nawi¹za³ wspó³pracê z ukazuj¹cym siê w Lesznie w wy18
19
20

Zob.: Spis odczytów wyg³oszonych , dz. cyt., s. 385-425.
AAP, Akta Konsystorza Generalnego…, sygn. OA VI 293 k. 7.
AAP, Akta Konsystorza Generalnego…, sygn. OA VI 293 k. 19.
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dawnictwie Ernsta Wilhelma Günthera miesiêcznikiem Koció³ i Szko³a. Celem czasopisma, które wychodzi³o przez trzy lata  od stycznia 1846 r. do grudnia 1848 r., najpierw pod redakcj¹ ks. Ludwika Urbanowicza, a nastêpnie Karola
Neya, by³o dobre i religijne wychowanie m³odzie¿y. Swoje prace zamieszczali
w nim m.in. Ewaryst Estkowski, Hieronim Feldmanowski, Nepomucen Karwowski oraz ksiê¿a Aleksy Prusinowski, Hilary Koszutski, Franciszek Wawrowski.
Pierwszy artyku³ ks. Tomickiego, nosz¹cy tytu³ O szkó³kach niedzielnych, zosta³
opublikowany w numerze 12 z roku 1847, podpisany kryptonimem X.S.T., którym te¿, jak pamiêtamy, podpisa³ swoj¹ pracê w Gazecie Kocielnej 1847,
nr 10-12. W tym samym numerze miesiêcznika zosta³ wymieniony z nazwiska
w wykazie wspó³pracowników.
W roku 1848 ukaza³o siê 12 jego artyku³ów, sygnowanych tym samym kryptonimem, g³ównie objaniaj¹cych obrzêdy zwi¹zane ze wiêtami lub okresami
roku liturgicznego. By³y to: Nowy Rok i wiêto Trzech Króli (nr 1), Oczyszczenie
Najwiêtszej Maryi Panny, 2 lutego (nr 2), O przygotowaniu dzieci do spowiedzi
i komunii w. (nr 3), Niedziela Palmowa, czyli Kwietnia, Wielki Czwartek i Wielki Pi¹tek (nr 4), O Kociele (nr 5), Powiêcenie kocio³a (nr 10), Adwent (nr 11),
Bo¿e Narodzenie i Czystoæ jêzyka (nr 12).
Szczególn¹ mi³oæ parafian zyska³ ks. Tomicki w Kocianie, gdy w roku
1852 miasto dotknê³a po raz trzeci w wieku XIX epidemia cholery (wczeniej
w roku 1837 i w 1849), w wyniku której zmar³o 248 osób21. Odwiedza³ wówczas
chorych razem z lekarzem dr. B. Pawlickim, nios¹c im nie tylko religijn¹ pociechê, ale wspiera³ ich tak¿e materialnie, umo¿liwiaj¹c nabycie niezbêdnych leków,
opiekowa³ siê nimi, s³u¿¹c w ka¿dej potrzebie22.
W grudniu 1852 r. konsystorz generalny ustanowi³ ks. Tomickiego komendarzem w Mikstacie23, któr¹ to funkcjê obj¹³ z pocz¹tkiem 1853 r. Po piêcioletnim administrowaniu tamtejsz¹ parafi¹ w 1858 r. zosta³ proboszczem w Konojadzie pod Kocianem. Pracuj¹c jeszcze w Mikstacie, otrzyma³ od Edmunda
Bojanowskiego list, o którym ni¿ej.
Nadawca mieszka³ w Grabonogu ko³o Gostynia, gdzie urodzi³ siê 14 listopada 1814 r. Jego dzia³alnoæ mia³a charakter religijny i spo³eczny. Dla dzieci
z ubogich rodzin w latach 1850-1861 utworzy³ 19 ochronek. Ich prowadzeniem
21
H. Florkowski, Kocian pod zaborem pruskim (1793-1918), [w:] Kocian. Zarys dziejów,
red. Z. Wielgosz i K. Zimniewicz, WarszawaPoznañ 1985, s. 118; S. Nawrocki, Kocian w latach
1793-1918, [w:] Dzieje Kociana, t. 2, red. K. Zimniewicz, Kocian 2000, s. 35; to¿ [w:] Historia
Kociana, t. 2: Czasy nowo¿ytne, red. K. Zimniewicz, Kocian 2005, s. 365.
22
25-letni jubileusz kap³ana ks. Symforyana Tomickiego, w Konojadzie pod Kocianem,
Dziennik Poznañski 1871 nr 224, s. 3-4.
23
AAP, Akta Konsystorza Jeneralnego Arcybiskupiego Poznañskiego, tycz¹ce siê kocio³a
w Mixtadt dek[anat] ostrzeszowski, sygn. KA II 257/2.
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zajmowa³y siê opiekunki z za³o¿onego przez niego Zgromadzenia Zakonnego
Sióstr S³u¿ebniczek Maryi Niepokalanej. By³ redaktorem rocznika Pok³osie.
Zbieranka literacka na korzyæ sierot, którego szeæ kolejnych numerów ukaza³o siê w latach 1852-1856 i 1862. Publikowane w nim by³y utwory m.in. Adama
Mickiewicza, Cypriana Norwida, Aleksandra Fredry, Teofila Lenartowicza, Kajetana Komiana, Konstantego Gaszyñskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Zygmunta Krasiñskiego, Tomasza Olizarowskiego, Kornela Ujejskiego. Dochód ze
sprzeda¿y rocznika by³ przeznaczony na cele charytatywne24. E. Bojanowski
zmar³ w Górce Duchownej 7 sierpnia 1871 r. Papie¿ Jan Pawe³ II beatyfikowa³
go 13 czerwca 1999 roku w Warszawie podczas swej VII pielgrzymki apostolskiej do Ojczyzny.
W marcu 1856 r. Bojanowski otrzyma³ list od poety T. Lenartowicza, w którym nak³ania³ go do wydawania brakuj¹cego wówczas w Wielkopolsce czasopisma dla ludu. Do pomys³u ustosunkowa³ siê pozytywnie, projektowanemu organowi nada³ tytu³ Rok Wiejski. Lenartowicz proponowa³ inny  Ochrona i taki
tytu³ funkcjonowa³ przez d³u¿szy czas na etapie przygotowañ do rozpoczêcia
wydawania czasopisma; do pierwotnego powrócono na prze³omie lat 1859/1860.
Na probê Bojanowskiego zgodzili siê wspó³pracowaæ przy realizacji pomys³u
T. Lenartowicz, Jan Komian, Maria Szo³drska oraz ksiê¿a: Ignacy Andersz, Stanis³aw Gieburowski, Antoni Klajner, Aleksy Prusinowski, Joachim Respondek,
Józef Szu³czyñski25. Stosownym listem, o którym wspomniano wy¿ej, zwróci³ siê
Bojanowski równie¿ do ks. Tomickiego.
[8 sierpnia 1857]
Omielony uczynion¹ mi przez Sz[anownego] Ks. Prob[oszcza] nadziej¹, ¿e
pismo nasze dla ludu raczysz naj³askawiej datkami literackimi zasilaæ, ponawiam
probê najuprzejmiejsz¹, czyby Sz[anowny] Ks. Prob[oszczu] nie raczy³ na rozpoczêcie udarowaæ nas kilku artyku³ami odpowiednimi do czasu adwentowego
i kolêdowego. Materia³y, przynajmniej na dwa lub trzy pierwsze zeszyty, nale¿a³oby najpóniej w padzierniku zgromadziæ i uporz¹dkowaæ, dlatego z prob¹ m¹
popieszaj¹c, bêdê z upragnieniem wygl¹da³ pomylnej Szan[ownego] Ks. Prob[oszcza] odpowiedzi, a tymczasem ³¹cz¹c wyrazy g³êbokiego uszanowania, zostajê Szan[ownego] Ks. P[roboszcza] Dob[rodzieja]
uni¿onym s³ug¹.
E. Bojanow[ski]26
24
O czasopimie zob.: K. Gmerek, Pok³osie. Zbieranka literacka na korzyæ sierot, Biblioteka 2010 nr 14(23), s. 179-200.
25
E. Bojanowski, Dziennik, t. 2: 1856-1860, objani³, skomentowa³ i wstêpem poprzedzi³
L. Smo³ka, Wroc³awKatowice 2009, s. 34-35.
26
Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1871, t. 1: Listy Edmunda Bojanowskiego z lat 1836-1871, objani³, skomentowa³ i zarysem monograficznym poprzedzi³ L. Smo³ka,
Wroc³aw 2001, s. 186-187.
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Nie wiemy, w jakich okolicznociach i w jakiej formie z³o¿y³ wczeniej ks. Tomicki obietnicê nadsy³ania materia³ów do planowanego czasopisma. Natomiast
na wy¿ej cytowany list zareagowa³ niemal natychmiast. W dzienniku pod dat¹
22 sierpnia 1857 r. Bojanowski zanotowa³: [ ] Po po³udniu odebra³em z poczty
list: 1) Od ksiêdza Tomickiego z Mikstatu. Przysy³a mi na wezwanie moje kilka artyku³ów do pisma Ochrona: 1. O w. Szczepanie; 2. O w. Janie Ewang[elicie]; 3. O Bo¿ym Narodzeniu; 4. wiersz Roraty i 5. wiersz Bo¿e Narodzenie.
Ofiaruje siê prace swe czêci[ej] nadsy³aæ. Dziêki Bogu! To ju¿ dobry pocz¹tek27.
Kolejny list od ks. Tomickiego, tak¿e zawieraj¹cy artyku³y, odebra³ 2 wrzenia.
Wpis do dziennika, odnotowuj¹cy ten fakt, zakoñczy³ s³owami: [ ] na ka¿de
wezwanie obiecuje wiêcej przys³aæ. Oby wszyscy byli tak skorzy![ ]. Dziêkuj¹c za
prosi³ o wiêcej, szczególnie na czas adwentowy28.
W lutym 1859 r. up³ynê³o blisko pó³tora roku od dnia, gdy ks. Tomicki zosta³ poproszony o wspó³pracê; w tym czasie przes³a³ ju¿ wiele artyku³ów, a czasopismo nadal nie wychodzi³o. Nie mo¿e wiêc dziwiæ jego zniecierpliwienie,
wyra¿one w licie do Bojanowskiego:
Konojad, 25.2.[18]59
£askawy Panie.
Ju¿ to kilka chwil ubieg³o od naszej korespondencji i kilka zmian zasz³o, bom
siê przeniós³ z Mikstatu do Konojadu pod Kocian, a nie wiem jeszcze do tego
czasu, co takiego zasz³o, co wstrzyma³o wydawnictwo naszego pisma ludowego.
Dlatego upraszam Pana o ³askawe mi doniesienie, czy to pismo przyjdzie do skutku
i kiedy, a je¿eli nie, co mu stoi na przeszkodzie. Ja bym z ca³ego serca przyczyni³ siê do
wzrostu jego, o ile tylko by³oby w mocy mojej, bo w istocie brak wielki takiego pisma
i potrzeba jego u nas wszêdzie siê czuæ daje. Przeto w tych w³anie dzisiejszych koniunkturach nie zawadzi³oby wcale popróbowaæ szczêcia, a ja jestem pewien, ¿e najpomylniejszy skutek uwieñczy tak piêkne przedsiêwziêcie.
Dlatego to oczekujê z upragnieniem listu od £askawego Pana, bo ma ciekawoæ w tym wzglêdzie wzrasta z dniem ka¿dym i na pró¿no wyzieram ukazania
siê pierwszego numeru albo przynajmniej prospektu.
Czyby te¿ nie by³oby dobrze wskrzesiæ umar³¹ Szkó³kê Niedzieln¹? Panu
wiadomo, ¿e w koñcu by³ p. Kotecki ze mn¹ jej redaktorem. Günther w Lesznie
jako nak³adca poprzesta³ j¹ wydawaæ dlatego, ¿e nie mia³a pokrywaæ kosztów
druku. Mi siê wydaje, ¿e teraz, gdy taki brak pism podobnych u nas daje siê we
znaki, podobne wydawnictwo udaæ siê powinno. Chcia³em w tym wzglêdzie ju¿
podaæ me propozycje Güntherowi, ale z przyczyny mego przesiedlenia, a z nim
po³¹czonych prac nowych, wszystko spe³z³o na niczym. Chcia³bym i tu us³yszeæ
27
28

E. Bojanowski, Dziennik, t. 2, , dz. cyt., s. 277.
Tam¿e, s. 278, 284, 289.
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s¹d tak wytrawnego £askawego Pana i odebraæ od niego propozycjê, gdyby
ta myl mia³a siê Panu spodobaæ.
B¹d co b¹d, w ka¿dym razie oczekujê z najwiêkszym upragnieniem ³askawego
listu Pañskiego i w tej nadziei zostajê £askawego Pana z winnym uszanowaniem.
Ks. Tomicki29
O tej sprawie oraz o ewentualnym reaktywowaniu Szkó³ki Niedzielnej rozmawiali ks. Tomicki z Bojanowskim 27 padziernika 1859 r. podczas spotkania, które ten drugi zrelacjonowa³ w swoim dzienniku:
Czwartek, 27 padziernika [1859]
[…] Tymczasem min¹wszy Godzichowo, zajechalimy do Konojadu. Przypomniawszy sobie, ¿e tam mieszka ks. Tomicki, wst¹pilimy do niego, aby siê
schroniæ przed deszczem, który mocno zacz¹³ padaæ. U ks. Tomickiego zastalimy liczne towarzystwo jeszcze przy obiedzie. Korzystaj¹c z okazji, pomówi³em
z ks. Tomickim wzglêdem jego wspó³pracownictwa do naszego pisma dla ludu.
Czyta³ nam kilka swych wierszy, czyli pieni kocielnych, z których chce u³o¿yæ
na ca³y rok kocielny zbiór piewów religijnych, na podobieñstwo piewów historycznych Niemcewicza, jak siê sam wyrazi³. Prócz tego pokazywa³ nam spor¹
tekê artyku³ów, maj¹cych sk³adaæ obszerny opis obrzêdów Kocio³a. Z tych materia³ów chce nam dostarczaæ, ile zechcemy, ale ¿¹da przypieszenia, bo w razie
przeciwnym wszed³by w uk³ad z ksiêgarzem Güntherem w Lesznie lub z Langiem
w Gnienie, aby sam na swoj¹ rêkê wydawaæ dalej Szkó³kê Niedzieln¹30.
Po prawie trzech latach starañ i zabiegów czasopismo Rok Wiejski zaczê³o siê ukazywaæ. W roku 1860 nak³adem i drukiem J.B. Langiego w Gnienie
zosta³y wydane trzy zeszyty, z których ka¿dy by³ opatrzony w³asnym tytu³em:
zeszyt 1  Wielkanocny, zeszyt 2 – Ksi¹¿eczka zielonowi¹tkowa, zeszyt 3 – Ksi¹¿eczka Matki Boskiej Zielnej. W 1861 r. nie ukaza³ siê ¿aden numer. W 1862
nak³adem J. Priebatscha i drukiem T. Hoffmanna w Ostrowie ukaza³y siê ostatnie dwa zeszyty, maj¹ce tytu³y: zeszyt 4  Ksi¹¿eczka siewna, zeszyt 5 – Ksi¹¿eczka kolêdowa. Czasopismo redagowane przez Bojanowskiego i ks. Hilarego
Koszutskiego by³o przeznaczone dla wsi, na co wskazywa³ ju¿ sam tytu³. Zawiera³o opowiastki i artyku³y przedstawiaj¹ce ¿ywoty wiêtych, postacie historyczne,
opisy wi¹t i obrzêdów kocielnych, a tak¿e wiersze. Wiêkszoæ tekstów drukowana by³a anonimowo31. Czy by³y wród nich teksty ks. Tomickiego  z du¿ym
29
Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1871, t. 2: Listy do Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1868, objani³, skomentowa³ i zarysem monograficznym poprzedzi³ L. Smo³ka, Wroc³aw 2001, s. 187-188.
30
E. Bojanowski, Dziennik, t. 2,…, dz. cyt., s. 661.
31
O czasopimie zob.: G. Gzella, „Rok Wiejski” – E. Bojanowskiego pismo dla ludu, Przegl¹d Powszechny 1992 nr 2, s. 232-245.
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prawdopodobieñstwem mo¿emy odpowiedzieæ twierdz¹co. Z pewnoci¹ mo¿emy mu przypisaæ autorstwo wiersza Bo¿e Narodzenie, zamieszczonego w zeszycie 5 na stronach 3-13, gdy¿ taki tytu³ tekstu odnotowa³ Bojanowski w dzienniku, wród innych nades³anych przez ks. Tomickiego, o czym pisa³em wy¿ej.
W roku 1860 ks. Tomicki zrealizowa³ wielokrotnie wyra¿ane pragnienie reaktywowania Szkó³ki Niedzielnej  jednego z pierwszych w zaborze pruskim
czasopism adresowanych do odbiorcy ludowego, którego pierwszy numer ukaza³ siê 1 stycznia 1837 r.32
Od pocz¹tku do nru 26 w³¹cznie z 24 czerwca 1849 jego redaktorem by³ ks.
Tomasz Borowicz, a nastêpnie do nru 52 z 25 grudnia 1853, po którym czasopismo przesta³o siê ukazywaæ, ks. Ignacy Kotecki. Przez wszystkie lata Szkó³ka
Niedzielna by³a wydawana w Lesznie w drukarni Ernsta Wilhelma Günthera,
wspierana materialnie przez bogatych ziemian. Publikowane na jej ³amach artyku³y, drukowane najczêciej anonimowo, rzadko podpisywane kryptonimami,
a bardzo wyj¹tkowo nazwiskami, podejmowa³y zagadnienia religijne, a tak¿e szeroko rozumianego ¿ycia na wsi. Przewijaj¹ca siê tematyka polityczna i spo³eczna mia³a charakter neutralny. Mimo tego, jak stwierdza G. Gzella, odejcie z redaktorstwa ks. Borowicza nast¹pi³o prawdopodobnie pod wp³ywem nacisków
w³adz pruskich, kiedy w pimie zaczê³y pojawiaæ siê wiadomoci polityczne33.
Szkó³ka Niedzielna znana by³a nie tylko w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim, ale
dociera³a równie¿ na Górny l¹sk i do Królestwa Kongresowego.
We wrzeniu i padzierniku 1860 r. w kilku czasopismach ukaza³ siê komunikat zapowiadaj¹cy wznowienie czasopisma, przedstawiaj¹cy jego prospekt, a tak¿e apel do duchowieñstwa:
Szkó³ka Niedzielna, pismo powiêcone ludowi naszemu, wychodzi³a w Lesznie przez lat siedemnacie, najpierw pod redakcj¹ p. X. Tomasza Borowicza, a na
koniec p. Ign[acego] Koteckiego, do którego wspó³redakcji nale¿a³em. Cieszy³o
siê to pismo wietnym powodzeniem, lecz po siedemnastu latach istnienia usta³o
dla zbiegu ró¿nych okolicznoci, a szczególnie dlatego, ¿e w czasach brzemiennych
olbrzymimi wypadkami ma³o uwagi zwracano na te pozornie drobne usi³owania.
A jednak teraz wszystkie nieomal dzielnice obszernej ziemi naszej poczu³y gwa³town¹ potrzebê pism ludowych, i nieraz w nader przystêpny i ujmuj¹cy sposób tej potrzebie zaradzaj¹, jak np. Dzwonek i dodatek do Nadwilanina. Tylko nasze
W. Ksiêstwo Poznañskie nie zdoby³o siê jeszcze po zgonie Szkó³ki na podobne
pismo, a widoczna, ¿e potrzeba jego u nas wielka, i nader wielka.
32
O czasopimie Szkó³ka Niedzielna z lat 1837-1853 zob.: G. Gzella, Pisma dla ludu
pod zaborami w pierwszej po³owie XIX wieku, Toruñ 1994; g³ównie na tej pracy opar³em tê czêæ
artyku³u.
33
Tam¿e, s. 72.
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Z tych to powodów, i pobudzony ojcowskim zachêceniem Najprzewielebniejszego naszego Arcypasterza podejmujê siê na nowo tej pracy, maj¹c w Bogu
nadziejê, ¿e mi doda Swej ³aski w owym przedsiêwziêciu i natchnie tych wszystkich, którym owiecenie ludu naszego le¿y na sercu, ¿e nie dozwol¹ na nowo
upaæ temu tak niezbêdnie potrzebnemu pismu. A wiêc w imiê Bo¿e do dzie³a!
Szkó³ka Niedzielna wychodziæ bêdzie od 1 padziernika r.b. w tym samym,
jak dawniej formacie, pó³ arkusza w tydzieñ. Zawieraæ bêdzie artyku³y treci religijnej, gospodarskie, z medycyny domowej, równie¿ objaniaj¹ce pojawy [!]
fizyczne i meteorologiczne, a na koniec i pouczaj¹ce rozmaitoci; a to wszystko
w jêzyku dla ludu naszego przystêpnym i zrozumia³ym. Prostota bez prostactwa
gminnego i treciwe obznajamianie ludu z tym, co jemu do ¿ycia duchowego
i ziemskiego najbardziej potrzebnym, oto zadanie nasze. Prenumerowaæ mo¿na
na wszystkich ekspedycjach pocztowych za cenæ ãwierãrocznà 1½ zù. pol.
Upraszam przeto wszystkich Braci Duchownych, którzy zbawienie dusz ludzkich maj¹ sobie powierzone; równie¿ wszystkich Obywateli i Nauczycieli ludu,
aby mnie w zamierzonym przedsiêwziêciu tak swymi pracami, jako te¿ i rozszerzaniem tego pisma ³askawie wspieraæ zechcieli, bo za s³abe s¹ si³y moje, abym
mia³ sam jeden wszystkiemu przez d³ugi czas podo³aæ. Zespólmy wiêc si³y nasze,
aby tylko dla ludu naszego najwiêkszy z tego wyp³yn¹³ po¿ytek. Albowiem tylko
przez owiecanie rozumu i uszlachetnienie serca jego mo¿emy skutecznie dzia³aæ
dla szczêcia jego, naszego i wszystkich, a tym samym i na coraz wiêksz¹ chwa³ê
Bo¿¹, co w³anie jest celem naszym najpierwszym i ostatecznym.
Konojad pod Kocianem w wrzeniu 1860.
X.S. Tomicki34.
W cytowanym wy¿ej komunikacie ks. Tomicki wyranie przedstawi³ cele,
które przywieca³y mu, gdy podejmowa³ decyzjê o reaktywowaniu tygodnika.
Napisa³ w nim tak¿e o swoim wspó³redaktorstwie Szkó³ki Niedzielnej z ks.
Koteckim, a wiêc w latach 1849-1853. Jego nazwisko nie pojawi³o siê jednak
w stopce redakcyjnej ¿adnego numeru z tego okresu. Jednak fakt ten odnotowuje
S. Karwowski w swojej ksi¹¿ce Czasopisma wielkopolskie. Czêæ pierwsza:
1796-1859, Poznañ 1908, s. 63. Sam wspomnia³ o tym równie¿ w cytowanym
wczeniej licie do E. Bojanowskiego z 25 lutego 1859 r. Z ca³¹ pewnoci¹ tygodnik ten zamieszcza³ wówczas teksty ks. Tomickiego. Dowodem mo¿e byæ przypis, którym opatrzy³ w³asny wiersz pt. Nowy Rok, opublikowany w numerze 1.
z roku 1861 czasopisma, wówczas ju¿ przez niego redagowanego: W³anie lat
temu dziesiêæ, jak te wiersze do Szkó³ki napisa³em; lecz ¿e wtenczas rzadko j¹
34
Kronika. Archidiecezja gnienieñska i poznañska, Tygodnik Katolicki 1860 nr 28, s. 220;
Szkó³ka Niedzielna, Dziennik Poznañski 1860 nr 223, s. 4; Szkó³ka Niedzielna, Nadwilanin
1860 nr 77, 4; Wiadomoci literackie, Dziennik Poznañski 1860 nr 221, s. 3; Wznowienie Szkó³ki
Niedzielnej, Przegl¹d Poznañski 1860 t. 30, s. 313-314.
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kto z was trzyma³, przeto nie zawodzi je tu dzi powtórzyæ. Istotnie, w 1. numerze
z roku 1851 na stronach 1-2 mo¿na znaleæ ten sam utwór, opublikowany bez
podania nazwiska autora.
Z dat¹ 7 (a nie 1, jak zapowiadano) padziernika 1860 r., ukaza³ siê pierwszy
numer wznowionej Szkó³ki Niedzielnej. Otwiera³ go okolicznociowy tekst
skierowany do czytelników, niepodpisany, lecz z pewnoci¹ autorstwa ks. Tomickiego. Napisa³ w nim m.in.:
Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus
W tym to Imieniu serdecznie was pozdrawiam, Bracia moi, i to po siedmiu
latach milczenia; bo przez lat siedem Szkó³ka nie wychodzi³a. […] spodziewam siê po was, jako swój po swoich, ¿e mi zaufacie, a wszystko, co tu us³yszycie, przyjmiecie do serca swojego, zachowacie w pamiêci, i w ¿yciu na dobre
obrócicie. Bo inaczej pró¿ne ca³e czytanie wasze, pró¿ne usi³owania nasze. […].
Z tym to wiêc Imieniem przychodzimy do was, ko³aczemy do chat waszych i do
serc waszych, a wy te¿ dla tego Imienia otworzycie nam z prostot¹ i szczeroci¹
drzwi rozumu i serca swojego. […]. I dlatego te¿ w tym Imieniu pozdrawiam Was
wszystkich, w tym Imieniu zaczynamy nasz¹ pracê Bogu na chwa³ê, a wam na
po¿ytek. Oby tylko Bóg mi³osierny pob³ogos³awiæ nam raczy³, aby tylko doda³
nam Swej ³aski. […]. Oby Bóg mi³osierny doda³ nam i tej ³aski, aby i przez te
usi³owania nasze wiêci³o siê Imiê jego wiête, aby coraz bardziej od wszystkich
by³ pochwalony Jezus Chrystus teraz i zawsze, i po wszystkie wieki35.
Nawet pobie¿ny ogl¹d Szkó³ki Niedzielnej redagowanej przez ks. Tomickiego pozwala dostrzec podobieñstwa z t¹ wydawan¹ w latach 1837-1853, do
których nale¿¹: czêstotliwoæ tygodniowa, brak ilustracji, znajduj¹ce siê w ka¿dym numerze motto Módl siê i pracuj, a bêdziesz szczêliwy, czterostronicowa
objêtoæ, paginacja ci¹g³a obejmuj¹ca ca³y rocznik. Nieznacznie tylko ró¿ni³y siê
podtytu³y. W Szkó³ce  z lat wczeniejszych  Pismo czasowe powiêcone
w³ocianom, a w tej, której redaktorem i nak³adc¹ by³ ks. Tomicki  Pismo czasowe powiêcone ludowi polskiemu. Drugi podtytu³ wskazuje na poszerzenie krêgu odbiorców.
Reaktywowany tygodnik by³ drukowany w Kocianie w oficynie T. Winklera. Publikowane w nim artyku³y, najczêciej bez podawania nazwiska autora,
w spisach treci, obejmuj¹cych ca³y rocznik, podzielone by³y na dzia³y. Do dzia³u Religia przypisane by³y teksty otwieraj¹ce niemal ka¿dy numer, a wród nich
m.in.: Bo¿e Cia³o, Jasny dowód, ¿e Bóg jest, O znaku Krzy¿a w., Wyznanie wiary; dzia³ Gospodarstwo domowe zawiera³ np. Chów ciel¹t, Jak najlepiej przechowaæ m¹kê, Sposób robienia miodu do picia; dzia³ Dzieje polskie – to np. Bole35

Szkó³ka Niedzielna 1860 nr 1, s. 1-2.
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s³aw Chrobry, Ksi¹dz August Kordecki, Zuchy z roku 1831; dzia³ Nauki z przyrodzenia – np. Ciep³o, O kometach, Plennoæ zwierz¹t, ryb i owadów; dzia³ Medycyna domowa – np. Lekarstwo na uk¹szenie pszczo³y lub osy, Pokarm dla dzieci, Na oparzenie; dzia³ Rozprawy i powieci pouczaj¹ce i obyczajowe – np. Kasy
oszczêdnoci, Ka¿dy denuncjant pod³y jest. Dzia³ Ksi¹¿ki zawiera³ omówienia
nowoci wydawniczych, g³ównie pozycji o tematyce religijnej. W tygodniku by³o
te¿ miejsce na literaturê polsk¹, która mia³a byæ, zdaniem redaktora S. Tomickiego, czynnikiem kszta³tuj¹cym wiadomoæ narodow¹ czytelników36. Dlatego
w dziale Pieni i wiersze publikowane by³y utwory wybitnych poetów, m.in. Sebastiana Klonowica, Jana Kochanowskiego, Adama Naruszewicza, Franciszka
Knianina, Józefa Wybickiego, Ignacego Krasickiego, Adama Mickiewicza, Stanis³awa Jachowicza. Z ca³¹ pewnoci¹ mo¿na przyj¹æ, ¿e autorem wielu artyku³ów, szczególnie tych o tematyce religijnej, by³ ks. Tomicki.
Zgodnie z ustaw¹ zaborcy pruskiego z dnia 12 maja 1851 r. wydawcy czasopism byli zobowi¹zani do wp³acenia kaucji w wysokoci 1000-5000 talarów.
Z tej kwoty pokrywane by³y kwoty ewentualnego procesu s¹dowego i na³o¿ona
na redaktora grzywna za publikowanie artyku³ów poruszaj¹cych problematykê
polityczno-spo³eczn¹, zabronion¹ moc¹ tej samej ustawy. Niewp³acenie kaucji
skutkowa³o kar¹ 20-400 talarów lub aresztu od czterech tygodni do jednego roku,
gdy wspomniany zakaz zosta³ naruszony37. Ksi¹dz Tomicki takiej kaucji nie
wniós³, natomiast w opinii w³adz pruskich w kierowanym przez niego tygodniku
ukaza³y siê artyku³y poruszaj¹ce tematykê spo³eczno-polityczn¹.
Z tego powodu 3 grudnia 1861 roku stan¹³ przed s¹dem w Kocianie.
W przedstawionej skardze prokurator stwierdzi³, ¿e Szkó³ka Niedzielna charakteryzuje siê w ogóle tym, ¿e ma na celu zbudowanie religijne, pouczenie i rozrywkê. Obok tego pokazuje siê widocznie cel ten, aby teraniejsze d¹¿noci polityczne narodowoci polskiej rozszerzaæ i agitacje polityczne polskie
w W. Ks. Poznañskim popieraæ. Religijne i naukowe artyku³y podawane przez
Szkó³kê przybra³y prawie wszystkie w nowszych czasach charakter polityczno-praktyczny i rozbieraj¹ z religijnego stanowiska kwestie polityczne i socjalne38.
Jako przyk³ad prokurator przytoczy³ fragmenty artyku³ów zamieszczonych
w czterech numerach pisma wydanych w 1861 r.  34, 36, 37 i 38.
G. Gzella, Procesy prasowe ksiêdza Symforiana Tomickiego, Nasza Przesz³oæ 2000 t. 93,
s. 401-402.
37
Zob. tam¿e, s. 399-400; czêæ artyku³u, traktuj¹c¹ o wieloletnim zmaganiu siê ks. Tomickiego z pruskim wymiarem sprawiedliwoci, opar³em g³ównie na ca³ej tej pracy G. Gzelli oraz na
rozdziale Zdrada stanu redaktora Szkó³ki Niedzielnej ksi¹¿ki tej¿e autorki Przed wysokim
s¹dem. Procesy prasowe polskich redaktorów czasopism dla ch³opów w zaborze pruskim, Toruñ
2004, s. 116-128.
38
Wiadomoci miejscowe i potoczne. Kocian, 13 grudnia, Dziennik Poznañski 1861 nr 288,
s. 4.
36
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Z zawartego w numerze 34. artyku³u pt. Modlitwa zacytowa³ s³owa: Gdy
w Warszawie p³ynie krew niewinna polska po brukach ulicy, Moskale tn¹ pa³aszami nieszczêsne ofiary, sotniami daj¹ ognia na 20 kroków, r¹bi¹ dzieci, starce
i kobiety, ksiê¿y, krzy¿e i obrazy, topi¹ rannych w Wile; i coraz nowe nadci¹gaj¹ wojska kozaków, ka³muków i tatarów, i coraz wiêcej zataczaj¹ armat;  i morduj¹ Polaków jak psów po ulicach;  i gdzie¿ siê udaæ po pomoc? Gdzie¿ ¿ebraæ
litoci? Dzi, jutro mo¿e i z ciebie krew wytocz¹, mo¿e i ciebie wrzuc¹ do Wis³y.
W artykule pt. Narodzenie N. Maryi Panny, wydrukowanym w numerze 36.,
inkryminowany fragment brzmia³: Oj nie przypadkiem siê to sta³o, ¿e wtenczas,
kiedy ju¿ spad³a korona z g³owy króli polskich, Polacy w samym ju¿ biegu pochwycili j¹ i w³o¿yli j¹ na g³owê owej przeczystej dziewicy Maryi i uczynili j¹
sobie Królow¹, i w opiekê jej siê oddali. Oj przemo¿n¹ zaiste mamy Królow¹!
Dlatego choæ cierpim, te cierpienia nie mog¹ nas zgnêbiæ; ale owszem, Maryja
dodaje nam coraz wiêcej mêstwa i jednoci, coraz wiêcej si³y i otuchy.  Maryja
wypêdzi³a z Polski Szweda,  Maryja! Broñ nas i dzisiaj od wszelkiej nieprzyjació³ mocy, bo w potrzebie twa korona.
W numerze 37. z artyku³u pt. Najw. Imiê Maryi prokurator wskaza³ fragment: Bóg wybra³ Polaków na przedmurze ca³emu wiatu, i Polacy nie szczêdzili
krwi swojej w obronie Chrzecijañstwa; bez nas Turcy zalaliby ca³y prawie wiat,
i pó³ksiê¿yc jania³by zamiast krzy¿a w. Ojcowie nasi obronili Niemców i ca³e
Chrzecijañstwo, a za to Niemcy z Rosj¹ rozszarpali nas na sztuki. Oto wdziêcznoæ tego wiata!
Na koniec w nrze 38. w artykule Straszna mieræ wielkich ³otrów razi³a paralela postawiona pomiêdzy Antiochem i Herodami, nieprzyjació³mi ludu Izraelskiego, a Nowosilcowem i Gorczakowem.
Przed s¹dem redaktor Szkó³ki Niedzielnej, bez obroñcy zawodowego, broni³ siê sam, mówi¹c w jêzyku ojczystym, sêdziowie natomiast domagali siê, by
mówi³ po niemiecku. Mimo przywo³ania przez oskar¿onego rozporz¹dzeñ zezwalaj¹cych na u¿ywanie w s¹dach jêzyka polskiego nie zmienili swego stanowiska,
gdy¿, jak stwierdzili, ks. Tomicki zna dobrze jêzyk niemiecki. Ten jednak nie
zmieni³ swego postanowienia. W tej sytuacji s¹d wyda³ wyrok zaocznie, jakby
oskar¿ony wcale nie by³ przytomnym, nak³adaj¹c grzywnê w wysokoci 30 talarów z mo¿liwoci¹ ewentualnej zamiany na dwa tygodnie wiêzienia. Ksi¹dz
Tomicki zapowiedzia³ z³o¿enie apelacji, co te¿ uczyni³39.
Artyku³ zatytu³owany Proces Szkó³ki zapozna³ czytelników tygodnika z przebiegiem rozprawy przed s¹dem w Kocianie. Opublikowany anonimowo w nuTam¿e sprawozdanie z rozprawy. Tu podane zosta³y tylko wyrazy pocz¹tkowe i koñcowe
inkryminowanych fragmentów z artyku³ów zamieszczonych w numerach 34, 36 i 37. Pe³n¹ ich treæ
poda³em, korzystaj¹c z egzemplarzy Szkó³ki Niedzielnej.
39
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merze 49. z 8 grudnia 1861 r. koñczy³ siê s³owami: Zapewne trzeba bêdzie tysi¹c
talarów kaucji na Nowy Rok z³o¿yæ, ale za to wtenczas Szkó³ka donosiæ wam
bêdzie mog³a o wszystkim, co siê w wiecie dzieje, czego teraz pisaæ nie mog³a.
Prawda, ¿e to trudno bêdzie o ten tysi¹c talarów, ale Bóg w Niebie i dobrzy ludzie na ziemi. Redaktor zdawa³ sobie sprawê, ¿e podstawowym ród³em pozyskania kwoty potrzebnej do wp³acenia kaucji jest zwiêkszenie sprzeda¿y czasopisma. Dlatego w odezwie zamieszczonej trzy tygodnie póniej, w numerze 52.,
napisa³ m.in.:
A teraz ¿ycz¹c wam, moi ludkowie i sobie te¿ lepszego i szczêliwszego Nowego Roku, prosi Szkó³ka was wszystkich, a szczególnie Ksiê¿y, Panów i Nauczycieli, abycie j¹ po wsiach i miastach pomiêdzy ludem naszym jak najbardziej
rozszerzali, boæ pó³tora z³otego æwierærocznie toæ nie za wiele, a za to staraæ siê
Szkó³ka bêdzie pouczaæ was i w Wierze, i w gospodarstwie, i w wszystkim tym, co
wam jest do wiedzenia najpotrzebniejszym; a jak was dot¹d nie zawiod³a, tak te¿
i nadal was nie zawiedzie. Zostañcie z Bogiem!
X. Tomicki.
Dnia 13 lutego 1862 r. w poznañskim s¹dzie apelacyjnym odby³a siê rozprawa w wyniku odwo³ania siê od wyroku s¹du w Kocianie, z³o¿onego przez ks.
Tomickiego. Jego obroñca Janecki udowadnia³, ¿e zakaz pos³ugiwania siê jêzykiem polskim jest ograniczeniem prawa oskar¿onego do obrony i z tego powodu
wniós³ o uniewa¿nienie wyroku pierwszej instancji. S¹d przychyli³ siê do tego
wniosku, zwracaj¹c sprawê s¹dowi kociañskiemu do ponownego rozpatrzenia,
umorzy³ te¿ koszty drugiej instancji. Przeciwny wyrokowi nadprokurator Stern
skierowa³ apelacjê do trybuna³u w Berlinie40. Ten organ na posiedzeniu 25 czerwca 1862 r. skasowa³ wyrok s¹du w Poznaniu, przekazuj¹c sprawê s¹dowi w Bydgoszczy. Swoj¹ decyzjê uzasadni³ tym, ¿e sêdzia apelacyjny bez powtórzenia
dowodów od ustalonych faktów pierwszego sêdziego odst¹pi³. Oskar¿onego mia³
tutaj broniæ radca Dorn, ale przez pomy³kê prezydenta nie by³ wcale przywo³any
i dlatego nie móg³ go broniæ41.
Dnia 11 wrzenia 1862 r. s¹d bydgoski odrzuci³ apelacjê i zatwierdzi³ wyrok
wydany w Kocianie. Nie zgadzaj¹c siê z t¹ decyzj¹, ks. Tomicki skierowa³ do
trybuna³u w Berlinie wniosek o jej uchylenie. Wystêpowa³ w nim: 1) przeciwko
pominiêciu t³umacza jêzyka polskiego, którego koniecznoci obiedwie instancje,
z uwagi, ¿e oskar¿onego uzna³y za dok³adnie w³adaj¹cego jêzykiem niemieckim,
nie przyzna³y; 2) przeciwko naruszeniu prawa, motywuj¹c, ¿e niez³o¿enie kaucji
40
Korespondencja Nadwilanina. Kocian w marcu, Nadwilanin 1862 nr 30, s. 1; Wiadomoci miejscowe i potoczne. Poznañ, 14 lutego, Dziennik Poznañski 1862 nr 38, s. 3.
41
Berlin, 14 lipca, Dziennik Poznañski 1862 nr 159, s. 1-2; Korespondencja Nadwilanina, Nadwilanin 1862 nr 75, s. 3.
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za czasopismo, wedle przepisów z³o¿eniu tej¿e podpadaj¹ce, li formalnym jest
uchybieniem, nie chodzi wiêc bynajmniej o to, czy osnowa pisma dla rz¹du,
a specjalnie dla s¹dów jest niemi³¹ lub uraliw¹, nastêpnie wiêc treæ pisana, nie
udowodniwszy jej karygodnoci, ku zaostrzeniu kary s³u¿yæ nie powinna.
Dnia 3 grudnia 1862 r. trybuna³ najwy¿szy w Berlinie na swym posiedzeniu
odrzuci³ wniosek o uchylenie wyroku, twierdz¹c, ¿e rzeczone pismo obejmuje
tak¿e artyku³y objawiaj¹ce widoczn¹ d¹¿noæ do wspierania w W.Ks. Poznañskim
politycznej agitacji polskiej, zamieszczaj¹c artyku³y, które z dziedziny Kocio³a
i religii, pod p³aszczykiem obojga, kwestie spo³eczne rozbieraj¹42.
Tak zakoñczy³ siê przed s¹dem zaborcy pruskiego trwaj¹cy rok proces redaktora Szkó³ki Niedzielnej. O ca³ej sprawie powiadomi³ ks. Tomicki arcybiskupa
L. Przy³uskiego listem z dnia 26 lutego 1863 r., w którym poinformowa³ równoczenie o wp³aceniu koniecznej kaucji:
[…] Oskar¿ony o zamieszczanie artyku³ów politycznych przegra³em proces
zaocznie, bom siê nie chcia³ po niemiecku broniæ. Wskutek tego musia³em z³o¿yæ
kaucjê. A teraz korzystaj¹c z s³u¿¹cego mi prawa, zamieszczam od Nowego Roku
nowiny polityczne, lecz najczêciej z drugich gazet czerpane; – a ludowi chodzi
bardzo o to, aby te¿ wiedzia³, co siê w wiecie dzieje i od tego te¿ Szkó³ka od
Nowego Roku znacznie siê rozszerzy³a […]43.
Wysokie koszty wywo³ane niekorzystnym wyrokiem oraz koniecznoæ wp³acenia kaucji spowodowa³y skierowanie do czytelników odezwy, w której zarysowawszy trudn¹ sytuacjê materialn¹, ks. Tomicki powtórnie zaapelowa³ o rozpowszechnienie czasopisma, a tym samym o zwiêkszenie jego sprzeda¿y:
[…] Udalimy siê do Trybuna³u o zniesienie tego wyroku [wydanego przez
s¹d w Kocianie 3 XII 1861 r.], ale Trybuna³ nas oddali³. Tak wiêc trzeba i karê
zap³aciæ, i koszta ponieæ, i adwokatów zaspokoiæ. Mimo to nie upadamy na duchu, ale owszem i nadal ochoczo dla ludu naszego pracowaæ bêdziem. Chocia¿
wiele i bardzo wiele miejsc Szkó³ki wcale nie zna, my siê t¹ obojêtnoci¹ nie zrazim. Nie znaj¹ jej okolice Komina, Krotoszyna, Kostrzyna, Ostrzeszowa, Odolanowa, Mikstatu, Sulmierzyc, Mosiny, Pobiedzisk, Zaniemyla, Zdun i wiele innych,  ale za to trzyma j¹ Galicja, Kraków, Prusy, l¹sk i inne dalsze kraje.
I dlatego te¿ odzywamy siê do Was Bracia Duchowni, Obywatele i Nauczyciele ludu, rozszerzajcie Szkó³kê po wsiach i miastach, aby ka¿da szko³a i ka¿da
gmina j¹ odt¹d trzyma³a, bo tylko tym sposobem Szkó³ka kwitn¹æ mo¿e. A my
Berlin, 9 grudnia, Dziennik Poznañski 1862 nr 284, s. 1.
AAP, Akta prezydialne tycz¹ce siê Szkó³ki Niedzielnej redak[tora] X. Tomickiego, sygn.
OA V 372; tu równie¿ listy ks. Tomickiego do abpa L. Przy³uskiego z 9 XI 1861, 7 XII 1861, 13
IX 1862 i 11 X 1861, w których informowa³ o kolejnych rozprawach s¹dowych.
42

43
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z naszej strony wszystkich si³ do³o¿ymy, aby to pisanie nasze posz³o na po¿ytek
rozumu i serca kochanego ludu naszego.
A tymczasem zostañcie wszyscy z Bogiem!
X. Tomicki44
Dnia 4 stycznia 1863 r. ks. Tomicki przes³a³ arcybiskupowi pierwszy tegoroczny numer Szkó³ki Niedzielnej, do³¹czaj¹c list, w którym prosi³ o wydanie
okólnika polecaj¹cego czasopismo ca³emu duchowieñstwu dla szkó³ i ludu45.
Konsystorzy generalni z Gniezna i Poznania w stosownych dokumentach, do
przygotowania których zostali zobowi¹zani, zawarli w nich m.in. w³asn¹ ocenê
tygodnika. W pimie ks. Franciszka Sucharskiego z Gniezna z dnia 20 stycznia
1863 r. czytamy: […] Szkó³ka Niedzielna, jakkolwiek co do prostoty stylu nie
wyrównuje innym tego rodzaju pisemkom ludowym, jak np. Przyjacielowi Ludu
w Che³mnie wydawanemu, jest zawsze wielce po¿ytecznym pisemkiem czasowym,
bo zadaniem jego jest uwiêcenie i owiecenie wiejskiego ludu naszego, który
jeszcze w wielu przynajmniej okolicach w grubej ¿yje ciemnocie i niereligijnoci.
Sam wiêc cel, jaki Szkó³ka Niedzielna sobie po³o¿y³a, zas³uguje ju¿ na jej poparcie i zalecenie. Nadto ju¿ i dlatego, aby Szkó³ka Niedzielna nie upad³a,
wypada³oby j¹ wesprzeæ, bo jej upadek by³by nowym dowodem, ¿e ¿adne prawie
pisemko u nas siê utrzymaæ nie zdo³a. […]46.
Natomiast ks. Micha³ Polczyñski, konsystorz generalny poznañski, w dokumencie nosz¹cym datê 28 marca 1863 r., napisa³: […] Za niskà kwartalnà prenumeratæ 1½ zù dostaje lud w tym piúmie zastosowane do potrzeb codziennego ýycia niekiedy bardzo treúciwe nauki. Te teý zalety, przez które siê Szkó³ka
Niedzielna coraz bardziej odznacza, zw³aszcza, ¿e zyska³a kilku dobrych wspó³pracowników, otworzy³y jej przystêp do serc ludu naszego i ¿yczyæ tylko mo¿na,
aby by³a jak najbardziej rozpowszechniona. Do czego wszyscy, których owiata
ludu obchodzi, przyczyniaæ siê powinni. […]. Z tych przyczyn mo¿e siê tylko konsystorz za poleceniem tego¿ pisemka rz¹dcom parafii i za mo¿liwym rozpowszechnieniem takowego owiadczyæ, zw³aszcza, ¿e w swym rodzaju jest tylko samo jedno, które w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim wychodzi47.
Autorzy obu dokumentów identycznie ocenili znaczenie czasopisma dla
owiaty i religijnoci ludu wiejskiego, obaj byli przekonani o koniecznoci jego
wydawania jako jedynego dla tego szczególnego odbiorcy w Wielkim Ksiêstwie
Poznañskim. Pismo ks. M. Pelczyñskiego, w którym dokonano bardzo nieznacznych zmian, sta³o siê okólnikiem, oznaczonym numerem 102/5 i opatrzonym dat¹
30 maja 1863 r. Zosta³ on opublikowany na pierwszej stronie 25. numeru Szkó³44
45
46
47

Odezwa, Szkó³ka Niedzielna 1862 nr 52, s. 205.
Zob. AAP, Akta Konsystorza Generalnego…, sygn. OA VI 293.
AAP, Akta prezydialne tycz¹ce siê , sygn. OA V 372.
Tam¿e.

172

JACEK BIESIADA

ki Niedzielnej z dat¹ 21 czerwca 1863 r. Nie wiemy, jaki by³ oddwiêk okólnika i wczeniej og³aszanych apeli redaktora tygodnika.
Wspomniane artyku³y z czterech numerów czasopisma w 1861 r. wywo³a³y
baczniejsze zwrócenie uwagi w³adz pruskich na ks. Tomickiego i jego dzia³alnoæ. Oto np. w licie skierowanym do arcybiskupa L. Przy³uskiego z 9 listopada 1861 r. napisa³ m.in.:
Zarazem omielam siê przes³aæ Waszej Arcypasterskiej Mi³oci m¹ mowê
mian¹ w Wonikach na nabo¿eñstwie dziêkczynnym za odniesione zwyciêstwo
Polaków nad Turkami pod murami Wiednia. I tê mowê zabra³a mi policja kociañska, ale s¹d kociañski nie znalaz³szy w niej winy, uwolniæ j¹ kaza³48.
W marcu 1863 r. na plebanii w Konojadzie przeprowadzone zosta³y dwie rewizje  w marcu, gdy szukano broni, ale na pró¿no49, i w maju, ale nie wykaza³a
nic podejrzanego50.
Przegrany proces mia³ dla ks. Tomickiego konsekwencje. Decyzj¹ Gustava
Karla Bonina, ówczesnego naczelnego prezesa Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego, podjêt¹ w kwietniu 1862 r., wszystkim ksiê¿om, na których na³o¿ono wyrok
skazuj¹cy za dzia³alnoæ polityczn¹, odebrano prawo przeprowadzania inspekcji
szkolnych. Oprócz redaktora Szkó³ki Niedzielnej dotyczy³o to m.in. ksiê¿y:
Franciszka Hübnera z Ksi¹¿a, Aleksego Prusinowskiego z Grodziska, Franciszka Kociñskiego z Komina i Wojciecha Sierakowskiego z Mikstatu51.
W przywo³anym ju¿ 25. numerze Szkó³ki Niedzielnej z 21 czerwca 1863 r.
mo¿na by³o przeczytaæ notê nastêpuj¹cej treci:
Dzwon Duchowny. To pismo wychodzi potajemnie w Warszawie i tak zaraz na pocz¹tku bije na Moskali: Bóg otoczy³ swoj¹ tajemnic¹ ludzi, co stoj¹ na
czele Narodu; – i temu Rz¹dowi Narodowemu zsy³a ci¹gle m¹droæ i sw¹ pomoc
przeciw Moskalom.  On popchn¹³ garstkê bezbronnej prawie m³odzie¿y, i ta
garstka wydar³a Moskalom bagnety, i dzi zwyciê¿aj¹ bij¹c siê za wolnoæ ju¿ od
. Agnieszki.  On to rozkaza³ ust¹piæ mrozom, zimie i lodom, wypuci³ wczenie
wiosenne s³oñce, i pokry³ nasze obozowiska zielon¹ traw¹ i kwiatami.  Od zgarbionego starca a¿ do dziecka natchn¹³ ka¿dego mi³oci¹ Ojczyzny i pragnieniem
48
AAP, Akta prezydialne tycz¹ce siê sygn. OA V 372. Z ca³¹ pewnoci¹ mo¿na przyj¹æ, ¿e
ks. Tomicki przes³a³ arcybiskupowi wydan¹ w Kocianie w 1861 r. broszurê pt. Mowa podczas
nabo¿eñstwa dziêkczynnego za odniesione zwyciêstwo Polaków nad Turkami pod murami Wiednia
miana w Wonikach pod Grodziskiem 12 wrzenia 1861.
49
Kronika, Nadwilanin 1863 nr 29, s. [3].
50
Wiadomoci miejscowe i potoczne, Dziennik Poznañski 1863 nr 104, s. 5.
51
Z. Zieliñski, Koció³ katolicki w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim w latach 1848-1865, Lublin
1973, s. 247.
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wolnoci. A przeto pot³uczcie p³ugi wasze na miecze, a motyki wasze na w³ócznie, bo Ojczyzna wolna to raj na ziemi52.
Dzwon Duchowny, jedno z kilku czasopism okresu powstania styczniowego,
redagowa³ ks. Kazimierz ¯uliñski. Ukaza³y siê zaledwie cztery jego numery 
30 maja, 15 czerwca, 21 lipca i 17 sierpnia 1863 r.53 Nied³ugi, anonimowy tekst
opublikowany w Szkó³ce Niedzielnej by³ fragmentem tak¿e anonimowej noty,
zamieszczonej w Dzienniku Poznañskim z 12 czerwca 1863 r.54, której pocz¹tkowe zdanie brzmia³o: Pierwszy numer Dzwonu Duchownego, który wyszed³
dnia 30 maja zawiera nadzwyczaj energiczn¹ przemowê zagrzewaj¹c¹ do boju
przeciwko Moskwie, a osnut¹ na tekcie z Pisma . Joel. roz. 3, w. 1055.
Krótka nota, zamieszczona w pimie dla ludu, fragmentarycznie przejêta z innego czasopisma, o treci wymierzonej w zaborcê rosyjskiego, sta³a siê przyczyn¹ aresztowania ks. Tomickiego przez w³adze pruskie 24 lipca 1863 r. i osadzenia w wiêzieniu kociañskim. Pocz¹tkowo by³ pozbawiony dostêpu do gazet
i ksi¹¿ek, nie pozwolono korzystaæ z pióra i papieru. Zmieni³o siê to dopiero po
jego interwencji w S¹dzie Wy¿szym w Poznaniu56.
Dnia 4 listopada 1863 r. zosta³ wywieziony z Kociana do Berlina, gdzie
umieszczono go w Hausvogtei, by po dwóch dniach przenieæ do Stadtvogtei,
o którym napisa³:
Dosta³em osobn¹ celê, ale zamkniêto mnie szczelnie; ledwo w dni powszednie 15 minut dano mi wolnego czasu na przechadzkê w ogródku, który mia³
zaledwie 30 kroków obwodu; a przy tym dozorca nieodstêpnym by³ wtenczas
moim towarzyszem, ale tylko niemym, bo nikomu tu z wiêniami rozmawiaæ nie
wolno. Szczêciem dla mnie wielkim miejscowa ksi¹¿nica dostarczy³a mi kilka
dzie³ dla mnie stosownych, które jedyn¹ w samotnoci by³y mi rozrywk¹; ale i te
siê wyczerpa³y nied³ugo57.
Rozprawa przed s¹dem berliñskim odby³a siê 21 listopada 1863 r. Chocia¿
ks. Tomicki otrzyma³ obroñcê z urzêdu, g³ównie broni³ siê sam. Podobnie jak w s¹Nowiny ze wiata, Szkó³ka Niedzielna 1863 nr 25, s. 99-100.
E. Tomaszewski, Prasa tajna okresu powstania styczniowego (1861-1864), [w:] Historia
prasy polskiej, red. J. £ojek, t. 1: Prasa polska w latach 1661-1864, Warszawa 1976, s. 196.
54
Królestwo Polskie, Dziennik Poznañski 1863 nr 131, s. 2.
55
Ksi¹dz S. Tomicki w swojej ksi¹¿ce Kwiaty wiêzienia, Gdañsk 1866, s. 125 i 127 napisa³,
¿e pierwotny artyku³ ukaza³ siê w Ruchu. By³o to równie¿ tajne czasopismo okresu powstania
styczniowego, jemu z pewnoci¹ znane. Dzwon Duchowny nale¿a³ do tej samej grupy periodyków, i to mog³o byæ powodem zaistnia³ej pomy³ki; ale mog³a go te¿ po prostu zawieæ pamiêæ. Na
Dzwon Duchowny, jako na pierwotne ród³o tekstu, wskazywa³ Nadwilanin 1863 nr 89 s. [4]
w rubryce Kronika.
56
S. Tomicki, Kwiaty wiêzienia, dz. cyt., s. 125; Kronika, Nadwilanin 1863 nr 87, s. [4]; Wiadomoci miejscowe i potoczne. Spod Kociana, 26 lipca, Dziennik Poznañski 1863 nr 171, s. 3.
57
S. Tomicki, Kwiaty wiêzienia, dz. cyt., s. 126-127.
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dzie kociañskim, podkrela³, ¿e artyku³ by³ wymierzony w zaborcê rosyjskiego,
a nie pruskiego, dodaj¹c, ¿e w tekcie zawartym wczeniej w Dzienniku Poznañskim nie dopatrzono siê niczego, co godzi³oby we w³adze pruskie. W odpowiedzi
prokurator stwierdzi³, ¿e artyku³ w Dzienniku Poznañskim wyranie jest skierowany przeciwko Moskwie i dlatego nie podlega karze, natomiast Szkó³ka Niedzielna poda³a go w skróceniu, a przez to skrócenie wyrazy podburzaj¹ce tak obok
siebie stanê³y, ¿e ka¿dy, który je czyta, widzi w nich podburzanie do zdrady stanu
przeciw Prusom58. Tymi wyrazami podburzaj¹cymi, które obok siebie stanê³y, to
wed³ug Felixa Heinricha Gentzena, niemieckiego historyka specjalizuj¹cego siê
w historii Polski i stosunków polsko-niemieckich w XIX w., zdanie: A przeto pot³uczcie p³ugi wasze na miecze, a motyki wasze na w³ócznie, bo ojczyzna wolna to
raj na ziemi59. Dziennik Poznañski wprowadzi³ ów cytat do omówienia artyku³u
z Dzwonu Duchownego w sposób nastêpuj¹cy: Poruszy³ [Bóg] l¹dy i morza za
nami, mocarze wiata pobudzi³, huczy nad nimi g³os: Pot³uczcie p³ugi wasze na
miecze, a motyki wasze na w³ócznie. Przemowa przeplatana licznymi cytatami
z Pisma [w]. koñczy siê wyrazami: Ojczyzna wolna to raj na ziemi.
Przywo³any tutaj artyku³ zamieszczony w Dzwonie Duchownym by³ tekstem anonimowym, nie mia³ tytu³u. Ukaza³ siê w maju 1863 r., w pi¹tym miesi¹cu powstania styczniowego, skierowanego przeciwko zaborcy rosyjskiemu, jawnie wzywa³ do walki z ciemiê¿ycielem. wiadcz¹ o tym poni¿sze zdania:
Jedno uczucie, jedna myl wspólna ogarnê³a wszystkich, starzy i m³odzi, kobiety i dzieci, wszystko co ¿yje zadrga³o wolnoci¹, na ten g³os uczulimy wszyscy, i¿ ju¿ siê koñczy niewola moskiewska, ¿e godzina wolnoci wybi³a nad Polsk¹, ¿e znów bêdziemy swobodni, ¿e musimy byæ uwolnieni: bo Bóg i wiêta
sprawa za nami. […]. Skrzypia³y niegi pod pêdz¹cymi kibitkami, mrone pustynie Sybiru i twarde kopalnie uralskie sypa³y kurhany naszym mêczennikom,
a kraty wiêzieñ rdzewia³y od naszych westchnieñ! […]. O! Kujmy ¿wawo ¿elazne
miecze! Ostrzmy wysokie kosy i dzidy, ruszajmy w pole, kto jeno ¿yje, a jeli kiedy, to pewno teraz Bóg nas nie opuci. Z modlitw¹ w ustach, z krzy¿em na czele,
a orê¿em w d³oni, nu¿e na wroga, dzielnie po naszemu!60
Tam¿e, s. 127.
F.H. Gentzen, Zabór pruski w dobie powstania styczniowego, „Kwartalnik Historyczny”
1955 nr 2, s. 53. Wed³ug autora inkryminowane zdanie brzmia³o: Zamieñcie p³ugi wasze na miecze, a motyki wasze na kosy, gdy¿ ojczyzna wolna to raj na ziemi. Przyczyn¹ nieco zmienionej
wersji cytatu mo¿e byæ oparcie siê wy³¹cznie na sprawozdaniu z rozprawy s¹dowej, zamieszczonym w dzienniku Kölnische Zeitung z 23 XI 1863, co podaje Gentzen w przypisie, i niezweryfikowanie jego poprawnoci w stosownym numerze Szkó³ki Niedzielnej. Dok³adnie tak samo
brzmi¹ce zdanie przytoczy³ Andrzej Bukowski w swej ksi¹¿ce Pomorze Gdañskie w powstaniu
styczniowym, Gdañsk 1964, s. 115, prawdopodobnie przejmuj¹c je z powy¿szego artyku³u bez przeprowadzenia weryfikacji.
60
Gdyby to Pan Bóg udzieli³ mi g³osu [inc.], „Dzwon Duchowny” 1863 nr 1, s. 1-3.
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Motto artyku³u stanowi³ wers 10. z 3. rozdzia³u Proroctwa Joela, z Pisma wiêtego w przek³adzie ks. Jakuba Wujka: Pot³uczcie p³ugi wasze na miecze, a motyki
wasze na w³ócznie; s³aby niech mówi: ¿em ja mocny. Trzykrotne powtórzenie
w ca³ym artykule pierwszej czêci tego cytatu potêguje wezwanie do walki zbrojnej przeciw zaborcy, a gdy zakoñczy siê zwyciêstwem, powróci utracona wolnoæ, ukoronujem swojego króla, kap³an swobodn¹ bêdzie mia³ mównicê, starzec
nasyci wzrok polskimi pu³ki, dziewica pójdzie przed o³tarz z rycerzem. Ca³y za
artyku³ koñczy siê s³owami: Ach! Bo Ojczyzna wolna, to raj na ziemi!
S¹d berliñski, przyjmuj¹c jako okolicznoæ ³agodz¹c¹ to, ¿e tekst w Szkó³ce
Niedzielnej nie by³ skierowany wprost przeciw Prusom, lecz przeciw Moskwie,
skaza³ redaktora na dwa lata twierdzy, poniesienie kosztów i na zniszczenie No 25
Szkó³ki Niedzielnej, odrzucaj¹c równoczenie wniosek nadprokuratora, domagaj¹cego siê dwóch lat ciê¿kiego wiêzienia. Ksi¹dz Tomicki z³o¿y³ odwo³anie do
najwy¿szego trybuna³u królewskiego61. Po dwóch miesi¹cach oczekiwania spêdzonych przez skazanego w wiêzieniu Stadtvogtei, naczelny pruski organ s¹dowy potwierdzi³ wyrok skazuj¹cy, a tym samym go uprawomocni³62.
Przed przeniesieniem do miejsca odbywania kary ks. Tomicki zwróci³ siê
z prob¹ o mo¿liwoæ udania siê do domu w celu uporz¹dkowania ró¿nych spraw
osobistych. Uzyskawszy zgodê, w ostatnich dniach lutego przyby³ do Konojadu
w towarzystwie dozorcy policyjnego. Tu wolno mu by³o przemieszczaæ siê tylko
w ci¹gu dnia, natomiast na noc by³ zamykany w wiêzieniu powiatowym w Kocianie63. Dnia 29 lutego 1864 r. z Konojadu wys³a³ do arcybiskupa list. W pierwszej czêci opisa³ przebieg ca³ego procesu  od zamieszczenia niewielkiego artyku³u w 25. numerze Szkó³ki Niedzielnej z 1863 r. a¿ do uprawomocnienia
wyroku. Zakoñczy³ za prob¹:
B³agam tylko Waszej Arcypasterskiej Mi³oci, aby mnie nie zechcia³ wypuszczaæ z Swej Wysokiej Opieki, bo Bogiem siê wiadczê, ¿e nie mia³em ¿adnego
zamiaru podburzania do zdrady stanu. Ale sta³o siê, niech Imiê Pañskie bêdzie
i za wiêzienie b³ogos³awione!  a wszelkie cierpienia, które znios³em i jeszcze
mnie czekaj¹, niczym nie s¹ w porównaniu z tym, gdybym mia³ ³askê Waszej Arcypasterskiej Mi³oci utraciæ.
61
S. Tomicki, Kwiaty wiêzienia, dz. cyt., s. 128; Berlin, 21 listopada, Dziennik Poznañski
1863 nr 269, s. 1; Kronika, Nadwilanin 1863 nr 105, s. [4]; Przegl¹d tygodniowy, Tygodnik
Katolicki 1863 nr 48, s. 407. W tym ostatnim czasopimie po informacji o wyroku napisano:
Mamy w Bogu nadziejê, ¿e da kochanemu s¹siadowi i bratu si³ê do zniesienia kary, modlitwami
bêdziemy towarzyszyæ mu w doli jego, ale mamy równie¿ nadziejê, i¿ przez d³ugi czas tego dowiadczenia znajdzie X. Tomicki zastêpcê w wydawnictwie Szkó³ki Niedzielnej. Upadek pisma by³by
strat¹.
62
S. Tomicki, Kwiaty wiêzienia, dz. cyt., s. 128; Berlin, 27 stycznia, Dziennik Poznañski
1864 nr 23, s. 1; Kronika, Nadwilanin 1864 nr 14, s. [4].
63
Wiadomoci miejscowe i potoczne. Kocian, 4 marca, Dziennik Poznañski 1864 nr 54, s. 3.
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Najprzewielebniejszy Arcypasterzu! Racz ³askawie pob³ogos³awiæ swego kap³ana, a dzisiaj wiênia, aby Pan Bóg raczy³ mi to wiêzienie obróciæ na chwa³ê
swoj¹ i zbawienie moje, bo z tym b³ogos³awieñstwem Waszej Arcypasterskiej
Mi³oci, pociecha i wesele sp³ynie mi w wiêzieniu. Racz pob³ogos³awiæ tego, który i w wiêzieniu zostaje
Waszej Arcypasterskiej Mi³oci
z najwierniejszym pos³uszeñstwem
i najg³êbszym uszanowaniem.
X. Tomicki64.
W po³owie marca ks. Tomicki zosta³ przewieziony do Gdañska do twierdzy
Wis³oujcie, po³o¿onej w pó³nocnej czêci Wyspy Portowej nad Martw¹ Wis³¹.
Spotka³ siê tutaj z odbywaj¹cym karê Józefem Chociszewskim, redaktorem ukazuj¹cego siê w Che³mnie Przyjaciela Ludu, skazanym w 1863 r. na dwa lata
wiêzienia za artyku³ o Janie Kiliñskim, oraz z Walentym Stefañskim, odbywaj¹cym tak¹ sam¹ karê za zamieszczony w Nadwilaninie artyku³ pt. Z Kaszub
w dzieñ w. Bernarda, który wed³ug pruskiego prokuratora nawo³ywa³ spo³eczeñstwo polskie do powstania narodowego65.
Swoje pierwsze wra¿enia z miejsca odosobnienia tak opisa³:
I tu w twierdzy poszed³em za kraty, pod klucze i k³ódki;  a gdym siê u¿ala³
na to, bom nie na wiêzienie skazany, ale tylko na osadzenie w twierdzy, gdzie mi
w jej obrêbie wszêdzie i ka¿dego czasu chodziæ wolno byæ powinno, i ¿e takie
zamkniêcie w celi sprzeciwia siê prawu krajowemu, wed³ug którego osadzenie
w twierdzy o 1/3 jest l¿ejsze od zwyk³ego wiêzienia;  odpowiedziano mi, ¿e wed³ug przepisu ministerialnego wszyscy polityczni wiêniowie osadzeni w twierdzy maj¹ byæ cile w swych celach na klucz zamykani, i tylko na przechadzkê
kilka maj¹ wyznaczonych godzin. Podda³em siê rad nierad temu przepisowi, ale
go dot¹d nie pojmujê66.
Celê, która by³a przez dwa lata jego mieszkaniem, opisa³ w utworze wierszowanym, zatytu³owanym Wieszcz w wiêzieniu
I oto cela moja! D³uga cztery kroki,
A poprzek kroków tylko pó³tora szeroki;
Okienko ma³e wzgórê z kraty ¿elaznemi,
W k¹ciku piec okr¹g³y, i werko na ziemi. 
AAP, Akta prezydialne tycz¹ce siê , sygn. OA V 372.
A. Bukowski, Pomorze Gdañskie w powstaniu styczniowym, Gdañsk 1964, s. 114-115;
P. Tia³kowski, ¯yciorys i dzia³alnoæ ksiêgarza Walentego Stefañskiego, „Kronika Miasta Poznania” 1936 nr 3, s. 372-373; S. Tomicki, op. cit., s. 131; Gdañsk, 12 marca, Dziennik Poznañski
1864 nr 63, s. 1.
66
S. Tomicki, Kwiaty wiêzienia, dz. cyt., s. 131-132.
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A jakie sprzêty moje? Szczêciem jeszcze wielkiem,
¯e mam ma³y stoliczek z trójno¿nym zydelkiem,
I konewkê okut¹ w ¿elazne okowy
Do wody co dzieñ wie¿ej, i kubek cynowy.
Na stoliku mi kilka starych ksi¹¿ek le¿y,
Bo ka¿dy utwór nowy, bo ka¿dy p³ód wie¿y,
I co siê na tym wielkim wiecie co dzieñ wznieci,
To za kraty do wiênia stanu nie doleci.
Taki zakaz surowy;  boleæ wskro przeszywa,
Bo ten zakaz mi papier i pióro wyrywa,
I rozerwa³ nas z sob¹ wierni towarzysze67.
Dok³adnie w drug¹ rocznicê uprawomocnienia siê wyroku, 25 stycznia 1866 r.,
ks. Tomickiemu zosta³a przywrócona wolnoæ68.
Kilka dni póniej z drukarni H.F. Boeniga w Gdañsku wyszed³ tom zatytu³owany Kwiaty wiêzienia. Jego motto brzmia³o:
Mi³e s¹ wspomnienia
Przesz³ego cierpienia.
Ksi¹¿ka zawiera³a utwory ks. Tomickiego powsta³e w czasie dwuletniego odosobnienia. W formie poetyckiej autor zapisa³ swoje myli, uczucia, cierpienia
i wra¿enia cz³owieka pozbawionego wolnoci. W wierszach z cyklu Sonety
wis³oujskie przedstawi³ piêkno natury i krajobrazu widzianego z twierdzy. wiadcz¹ o tym ich tytu³y: Wis³a, Nowy Port, Gdañsk, Morze, Burza, Westerplata [!],
wiecznik morski. Jest tu tak¿e t³umaczenie Czterolistnej stójki. Komedii ze piewem w jednej ods³onie Teodora Koernera. W ostatniej czêci, któr¹ zatytu³owa³
Przypiski, opisa³ drogê, która doprowadzi³a go do Wis³oujcia, historiê twierdzy,
wspomnia³ osoby, które by³y tu wczeniej wiêzione.
Tu¿ przed aresztowaniem ks. Tomickiego, które mia³o miejsce, jak pisa³em
wczeniej, 24 lipca 1863 r., ukaza³ siê 29. numer Szkó³ki Niedzielnej, opatrzony dat¹ 19 lipca 1863 r. By³ to ostatni numer przez niego zredagowany. Nast¹pi³a kilkumiesiêczna przerwa w wydawaniu czasopisma, wznowionego w styczniu
1864 r. przez nastêpcê ks. Tomickiego w Konojadzie, ks. Feliksa S³omiñskiego.
W podpisanych przez niego informacjach prasowych mo¿na by³o przeczytaæ
m.in.: Szkó³ka Niedzielna zaczyna znów wychodziæ pod moj¹ redakcj¹ w tym
samym formacie i tej samej treci co dawniej, krom wiadomoci politycznych69.
Jednak i ta ró¿nica zosta³a z czasem usuniêta, o czym powiadamia³ redaktor
Tam¿e, s. 11.
Kronika, Nadwilanin 1866 nr 12 s. [4]; Wiadomoci miejscowe i potoczne. Poznañ, 30 stycznia, Dziennik Poznañski 1866 nr 24, s. 5.
69
Dziennik Poznañski 1864 nr 5, s. 4, nr 6, s. 4, nr 7, s. 3.
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w kolejnej nocie, pisz¹c m.in.: Zapraszam uprzejmie do jej [Szkó³ki Niedzielnej] prenumeraty na nadchodz¹cy kwarta³, zw³aszcza, ¿e wstawienie kaucji wydawnictwu znacznie wydatki powiêkszy³o70. A jak pamiêtamy, wp³acenie przez
redakcjê kaucji pozwala³o na publikacjê artyku³ów o tematyce politycznej i spo³ecznej. Nie wiemy, jak d³ugo czasopismo siê ukazywa³o. Przegl¹daj¹c katalogi
internetowe bibliotek polskich jako ostatni znajdujemy rocznik 1865.
Uzyskawszy wolnoæ, ks. Tomicki powróci³ i do Konojadu, i na urz¹d proboszcza, a w zapiskach dziennikowych E. Bojanowskiego pod koniec roku 1867
pojawia siê znowu jego nazwisko. Dawniejszy redaktor Pok³osia i Roku Wiejskiego by³ nak³aniany do za³o¿enia czasopisma adresowanego zarówno do
mieszkañców wsi, jak i do mieszczan. Wspó³pracownikami mieli byæ m.in. ksiê¿a: Antoni Brzeziñski, który te¿ sformu³owa³ program pisma, Feliks S³omiñski,
Hilary Koszutski i Antoni Klajner oraz L. Rzepecki71. Listem z dnia 16 listopada
1867 r. zaprosi³ do wspó³pracy tak¿e ks. Tomickiego, który przyj¹³ zaproszenie,
obiecuj¹c artyku³y o obrzêdach Kocio³a. Kilka dni póniej nades³a³ prace O obrzêdach Nowego Roku oraz Trzech Króli72. Niestety, myl o powo³aniu do ¿ycia
nowego czasopisma wkrótce upad³a.
Dnia 19 wrzenia 1871 r. w Konojadzie uroczycie obchodzono 25-lecie kap³añstwa ks. Tomickiego. W godzinach rannych licznie zgromadzeni parafianie
uczestniczyli we mszy w., po której na plebanii z³o¿yli swemu proboszczowi
serdeczne ¿yczenia. Na uroczysty obiad o godzinie 5 po po³udniu przyby³o blisko 60 osób  zarówno duchowni, jak i wieccy. W imieniu goci g³os zabra³
proboszcz z Parzêczewa, ks. Antoni Wrzesiñski. Przypomnia³ zas³ugi jubilata,
zarówno w dzia³alnoci duszpasterskiej, jak i spo³ecznej. Wieczorem probostwo
zosta³o owietlone kolorowymi lampionami, przygotowanymi przez miejscow¹
ludnoæ. Po skoñczonej wieczerzy ks. kanonik Heliodor Kurowski wrêczy³ ks.
Tomickiemu okolicznociowy list od bp. Jana Janiszewskiego. Obaj dostojnicy
kocielni to przyjaciele i dawni koledzy jubilata z czasów uniwersyteckich. O godzinie 11 wieczorem uroczystoci jubileuszowe dobieg³y koñca73.
W padzierniku 1865 r. ukaza³o siê w Poznaniu czasopismo Owiata. Pismo szeciotygodniowe, powiêcone domowemu i szkolnemu wychowaniu.
Skierowane do nauczycieli szkó³ elementarnych zawiera³o g³ównie artyku³y metodyczne i dotycz¹ce wychowania, chocia¿ nie brakowa³o te¿ powiêconych ¿yciu Kocio³a i innych zagadnieñ oraz utworów poetyckich. Jego redaktorem by³
publicysta, wydawca i nauczyciel gimnazjalny Ludwik Rzepecki. Periodyk wyDziennik Poznañski 1864 nr 220, s. 5.
E. Bojanowski, Dziennik, t. 4: 1867-1871, objani³, skomentowa³ i wstêpem poprzedzi³
L. Smo³ka, Wroc³aw, Katowice 2009, s. 149.
72
Tam¿e, s. 201, 205, 213, 214; tu zapiski o wymianie korespondencji, która siê nie zachowa³a.
73
25-letni jubileusz kap³añstwa ks. Symforyana Tomickiego w Konojadzie pod Kocianem,
Dziennik Poznanski 1871 nr 224, s. 3-4.
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chodzi³ nieregularnie, jego ostatni, 11. numer, ukaza³ siê w lutym 1867 r. Jednym
z autorów prac zamieszczanych w Owiacie, obok W³adys³awa Osiñskiego, Serafina Jonasa i Franciszka Krajewicza, by³ ks. Tomicki. Na ³amach czasopisma
znalaz³o siê szeæ jego artyku³ów, przede wszystkim o obrzêdach zwi¹zanych ze
wiêtami kocielnymi. By³y to: Oczyszczenie Najwiêtszej Maryi Panny, czyli
Matka Boska Gromniczna (1866, nr 3), Wielki Post (1866, nr 4), Wielkanoc
(1866, nr 5), Zielone wi¹tki (1866, nr 6), Czemu ze szkó³ elementarnych tak ma³o
korzyci (1867, nr 2). Pismo zamieci³o równie¿ dwa jego wiersze  Franu
(1865 nr 1) i Wielka Sobota (1866 nr 4) oraz fragmenty dwóch innych – Wielki
Czwartek i Wielki Pi¹tek (1866 nr 4).
Dziewiêæ lat póniej, kolejne czasopismo nosz¹ce tytu³ Owiata, lecz
o podtytule Tygodnik katolicko-narodowy dla stanu redniego, za³o¿y³ wspomniany L. Rzepecki. Wydawc¹ by³ ksiêgarz Tytus Daszkiewicz, a redaktorem
ks. Tomicki. Pismo wychodzi³o w Poznaniu. By³o pozbawione ilustracji, ka¿dy
numer liczy³ 8 stron, a ci¹g³a paginacja obejmowa³a ca³y rocznik. W Odezwie,
zamieszczonej w pierwszym numerze, który ukaza³ siê 6 stycznia 1876 r., wydawca i redaktor napisali m.in.:
A wiêc w Imiê Bo¿e, wed³ug og³oszonego ju¿ dawniej programu, wychodzi
z dniem dzisiejszym Owiata i wychodziæ bêdzie co czwartek, a jej g³ównym
zadaniem: owiecaæ rednie stany narodu polskiego i m³odzie¿ nasz¹ w tym
wszystkim, co im jest potrzebne:
1. aby poznali przesz³oæ swoj¹,
2. aby nie stracili nadziei na przysz³oæ,
3. aby nie upadli na duchu w smutnej teraniejszoci.
Owiata przeto podawaæ najpierw bêdzie krótkie, jasne, naukowe artyku³y treci religijno-moralnej i najwa¿niejsze wypadki ze wiata, a zarazem zapoznawaæ bêdzie Czytelników swoich g³ównie:
a) z ziemiami, na których mieszkaj¹ Polacy i inni pobratymcy nas, S³owianie;
b) z wypadkami dziejów dawnej Rzeczypospolitej polskiej i reszty S³owiañszczyzny;
c) z postaciami mê¿ów, którzy w naszej przesz³oci wa¿niejsze odegrali role;
d) z g³ównymi p³odami dotychczasowego pimiennictwa naszego, tak w poezji, jak i w prozie.
Poniewa¿ ka¿dy z nas powinien znaæ nie tylko ojczyste rzeczy, ale wiedzieæ
niejedno i z tego, co siê w obcych krajach dzia³o, przeto Owiata zaznajamiaæ
bêdzie Czytelników swoich:
e) z wa¿niejszymi wypadkami dziejów staro¿ytnych, rednich i nowych, o ile
one przewa¿nie wp³ywa³y na losy ca³ego wiata;
f) tudzie¿ z cudami natury i p³odami cywilizacji spod innego nieba.
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Owiata opieraæ siê bêdzie na gruncie katolicko-narodowym, jako na tym,
na którym Ojczyzna nasza powsta³a, uros³a i bez którego nie mo¿e siê pomylnej
doczekaæ przysz³oci.
A wiêc w Imiê Bo¿e do dzie³a!74
W dalszej czêci odezwy zachêcano czytelników do wspó³pracy z pismem.
Jak ³atwo zauwa¿yæ, g³ówny akcent w programie pisma zosta³ po³o¿ony na wychowanie patriotyczne poprzez przybli¿anie m³odym czytelnikom literatury polskiej, zaznajamianie z ojczyst¹ histori¹ i geografi¹, ukazywanie wybitnych Polaków. Za wa¿ne uznano te¿ poznanie bratnich narodów s³owiañskich i ich dziejów.
Ksi¹dz Tomicki nied³ugo kierowa³ Owiat¹. W numerze 26. z 29 czerwca
1876 r. (a wiêc w ostatnim pierwszego pó³rocza), tu¿ pod winiet¹ tytu³ow¹, znalaz³a siê nota nastêpuj¹cej treci:
Nie mog¹c tak jak sobie z pocz¹tku zamierzy³em nadal redagowaæ Owiaty, ustêpujê; a opuszczaj¹c Redakcjê Owiaty, sk³adam dziêki wszystkim
Wspó³pracownikom, Korespondentom, Prenumeratorom i Przyjacio³om naszego
pisma za wszelkie wzglêdy ³askawie nam okazywane.
W Konojadzie pod Kocianem, dnia 29go czerwca 1876.
Ks. Tomicki.
Poni¿ej redakcja umieci³a nastêpuj¹ce zdania:
¯egnamy ksiêdza Symforiana Tomickiego z prawdziwym ¿alem i wyrazem
serdecznej wdziêcznoci za wielk¹ a bezinteresown¹ troskê oko³o pisma naszego.
Staraniem naszym bêdzie, ¿eby Owiata i nadal w równej przynajmniej mierze odpowiada³a potrzebie kraju i zadaniu, jakiemy sobie wytknêli.[…]75.
Nie wiemy, dlaczego zamiary ks. Tomickiego rozminê³y siê z mo¿liwociami, co by³o lub kto by³ tego przyczyn¹. Kolejnymi po nim redaktorami pisma,
które wychodzi³o do roku 1890, byli: W³adys³aw Simon, Jan Nepomucen Bia³oszyñski, Stefan Augustyn Drescher, Wojciech Simon, Jan Nepomucen Jankowski i Stefan Szyperski76.
Ka¿dy z 26 numerów tygodnika, które ukaza³y siê pod redakcj¹ ks. Tomickiego, by³ otwierany anonimowym artyku³em o treci religijnej, najczêciej objaniaS. Tomicki, T. Daszkiewicz, Odezwa, Owiata 1876 nr 1, s. 1.
Owiata 1876 nr 26, s. 201.
76
E. Piecikowski, ¯ycie literackie Poznania w drugiej po³owie XIX wieku, [w:] Dzieje Poznania, t. 2, red. J. Topolski, L. Trzeciakowski, cz. 1, WarszawaPoznañ 1994, s. 606; Z. Semrau,
Czasopisma poznañskie. Czêæ IV (1876-1880), Kronika Miasta Poznania 1962 nr 3, s. 56-57.
O tygodniku Owiata zob.: L. S³owiñski, Problematyka owiatowo-wychowawcza na ³amach poznañskiego tygodnika Owiata w latach 1876-1882, [w ks.: id.:] Bêdziem Polakami. Studia
z dziejów edukacji narodowej w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim, Poznañ 1995, s. 84-113.
74

75
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j¹cym istotê i obrzêdy wi¹t kocielnych, np.: Oczyszczenie Najwiêtszej Maryi
Panny, czyli Matka Boska Gromniczna, Wielki Post i Popielec, Znalezienie Krzy¿a
w., w. Jan Chrzciciel. Z ca³¹ pewnoci¹ mo¿na przyj¹æ, ¿e ich autorem by³ redaktor, gdy¿ identyczne og³asza³ wczeniej w innych czasopismach, o czym pisalimy. Dodatkowym argumentem jest brak artyku³ów o tej tematyce od nr. 27, a wiêc
ju¿ po z³o¿eniu rezygnacji przez ks. Tomickiego. Dalej zamieszczane by³y prace
o charakterze popularnonaukowym, np.: Z³ota czyli królewska kaplica w Poznaniu, O potrzebie uczenia siê jêzyka polskiego, W sprawie Towarzystw Owiaty Narodowej, Telegraf (nr 10), jako jedyny w tym pó³roczu podpisany przez redaktora;
historyczne, np.: Konfederaci barscy, Ucisk i przeladowania unitów, Syberia. Tygodnik publikowa³ analizy literackie utworów, zawieraj¹cych du¿y ³adunek patriotyzmu: Pieni legionów polskich we W³oszech Józefa Wybickiego, Pieni o ziemi
naszej Wincentego Pola, Konrada Wallenroda A. Mickiewicza. Czytelnicy mogli
zapoznaæ siê z sylwetkami wybitnych Polaków, jak np. arcybiskupa Zygmunta
Szczêsnego Feliñskiego, historyka, krytyka literackiego i t³umacza Wincentego
Niemojowskiego, publicysty, historyka, teoretyka romantyzmu Maurycego Mochnackiego. Autor podpisuj¹cy siê XXX opisywa³ znacz¹ce dla kultury polskiej
miejscowoci, np. Pu³awy czy Wilanów. W kilku numerach znalaz³y siê wiersze
z cyklu Z dot¹d niedrukowanych Pieni miejskich i wiejskich ks. S. Tomickiego:
Pieñ szewska (nr 4), Pieñ krawiecka (nr 6), Pieñ piekarska (nr 7), Pieñ rzenicka (nr 9), Pieñ ko³odziejska (nr 12), Pieñ garncarska (nr 24), Pieñ ciesielska
(nr 26) i ju¿ w drugim pó³roczu Pieñ mularska (nr 28). Sta³e miejsce mia³a rubryka Wa¿ne rocznice dziejowe, a tak¿e rozmaitoci i zagadki.
Zawartoæ numerów czasopisma w pierwszym pó³roczu, nawet tak pobie¿nie przedstawiona, wiadczy o konsekwentnym realizowaniu przez redaktora
patriotycznych za³o¿eñ programowych. Ta tendencja by³a utrzymana tak¿e w dalszych numerach tygodnika, o czym wiadczy choæby publikowanie utworów
J. Kochanowskiego, J.U. Niemcewicza, K. Knianina, A. Mickiewicza, J. S³owackiego, S. Goszczyñskiego, L. Syrokomli, K. Ujejskiego, S. Goszczyñskiego,
T. Lenartowicza, R. Zmorskiego.
Jeszcze w kilku numerach Owiaty z roku 1876, po odejciu ks. Tomickiego z redakcji, pojawi³o siê jego nazwisko. Jako autora dwóch artyku³ów – Towarzystwo Wstrzemiêliwoci (nr 27) i Obywatele (nr 28), a tak¿e trzech wierszy
 Bajka i Czas (nr 27) oraz Nasz sztandar (nr 41). Najprawdopodobniej by³y to
ostatnie jego prace publikowane za ¿ycia.
W niedzielê, 14 padziernika 1877 r. o godzinie 4 po po³udniu, zmar³ w Konojadzie ks. Tomicki. We wtorek zw³oki zosta³y wprowadzone do kocio³a, a w rodê, 17 padziernika o godzinie 9 przed po³udniem zosta³a odprawiona msza w.
¿a³obna, a po niej odby³ siê pogrzeb na miejscowym cmentarzu77. Dwa tygodnie
77

Akt zgonu, szukajwarchiwach.pl/53/1874/0/4/12/str/1/3/15#tabSkany, k. 45 [dostêp
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póniej redakcja tygodnika Owiata poinformowa³a, ¿e razem z przyjació³mi ks.
Tomickiego zamierza wystawiæ mu pomnik. Dalsze losy tej inicjatywy nie s¹ znane.
Oprócz wspomnianego ju¿ tomu Kwiaty wiêzienia ks. Tomicki by³ autorem kilku ksi¹¿ek. Najbardziej znan¹ jest M¹dry Wach. Utwór ten, jak napisa³ Jan Walkusz,
mo¿na potraktowaæ jako swoisty poradnik dla ludu wiejskiego, o wyranym charakterze religijno-narodowo-spo³ecznym78. Sk³ada siê ze 154 zwartych opowiadañ, których ogniwem ³¹cz¹cym jest Wawrzyniec Wach, ¿yj¹cy na wsi wielkopolskiej, pod
Kocianem, cz³ek pobo¿ny, uczciwy i pracowity, a wiêc i zamo¿ny, bo to jedno z drugim zwykle w parze chodzi79. Autor wykreowa³ go na idealnego katolika, Polaka,
mê¿a, ojca, gospodarza i s¹siada. Nie tylko chêtnie udziela³ porad i wskazówek
wszystkim tym, którzy siê po nie do niego zwracali, ale sam by³ wzorem postêpowania w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych. Trafnie oceni³ ów utwór Marceli Motty:
Ksi¹dz Tomicki wywiadczy³ niema³¹ przys³ugê naszemu ludowi wiejskiemu,
og³aszaj¹c ów ¿yciorys m¹drego Wacha; jest to istotnie dzie³ko w swoim rodzaju
nader po¿yteczne, u³o¿one z dok³adn¹ znajomoci¹ potrzeb i usposobienia ludu,
pe³ne korzystnych prawd i zdrowych zasad, przy tym pisane jêzykiem prostym,
ale nie rubasznym80.
Poza Kwiatami wiêzienia swój talent poetycki zaprezentowa³ w zbiorze zatytu³owanym piewy religijne. Zawiera on 30 wierszy powiêconych g³ównym
okresom i wiêtom kalendarza liturgicznego, na co wskazuj¹ ich tytu³y, m.in.:
Adwent, Trzej Królowie, Niedziela Palmowa, Wniebowst¹pienie, Pieñ na Bo¿e
Cia³o. Z zapowiedzi¹ tego tomu spotkalimy siê w cytowanym fragmencie relacji
E. Bojanowskiego ze spotkania w Konojadzie z ks. Tomickim, zapisanej w dzienniku pod dat¹ 27 padziernika 1859.
Publikacja zatytu³owana Ustawa Rz¹dowa z dnia Trzeciego Maja 1791
wiadczy o jego zainteresowaniach historycznych. W czêci I znalaz³ siê m.in.
tekst Konstytucji 3 maja, w czêci II  reakcje kilku miast Rzeczypospolitej,
wród nich Wilna, Warszawy, Krakowa, Poznania i Gniezna, na przyjêcie tej
wyj¹tkowej ustawy, a w czêci III  reakcje krajów europejskich, np. Prus, Saksonii, Francji, Austrii, Irlandii, Holandii i Rosji.
13.10.2014]; Ksi¹dz Symforian Tomicki, Goniec Wielkopolski 1877 nr 190, s. 2-3; Kurier miejscowy i prowincjonalny, Kurier Poznañski 1877 nr 236, s. 3; Wiadomoci miejscowe i prowincjonalne, Orêdownik 1877 nr 124, s. 4; Dziennik Poznañski 1877 nr 236, s. 4, nr 237, s. 4; Kurier Poznañski 1877 nr 236 s. 4; Niedziela 1877 nr 160, s. 1872; Owiata 1877 nr 94, s. 795.
78
J. Walkusz, Twórczoæ literacka duchowieñstwa polskiego na ziemiach zaboru pruskiego
w XIX-XX wieku. 1848-1939, Lublin 2002, s. 144.
79
S. Tomicki, M¹dry Wach wed³ug opowiadania Jana Grzeli spisa³ Ksi¹dz , dz. cyt., Poznañ
1866, s. 3.
80
M. Motty, Listy Wojtusia z Zawad. Felietony z lat 1865-1867, oprac. Z. Grot i T. No¿yñski,
Warszawa 1983, s. 486.
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Dzia³alnoæ owiatow¹ prowadzi³ ks. Tomicki nie tylko poprzez czasopisma dla
ludu jako ich redaktor i autor zamieszczanych tam publikacji. Wiadomo, ¿e wyg³asza³ te¿ prelekcje w Kocianie  we wrzeniu 1873 r., mówi¹c o ró¿nych rodzajach
róde³ wiat³a81, w czerwcu 1874 r. O oszczêdnoci w przemyle82, a w 1876 r. mia³
odczyt pt. Telegrafy, który w nieco zmienionej formie zosta³ opublikowany w tygodniku Owiata nr 10. i 11. Dzia³aj¹c na rzecz najbli¿szej sobie spo³ecznoci, za³o¿y³ w 1867 r. w Konojadzie najstarsze w tej czêci Wielkopolski kó³ko rolnicze.
Za podsumowanie niezwykle pracowitego ¿ycia ks. Tomickiego mog¹ s³u¿yæ s³owa skierowane do niego w czasie uroczystego obchodu srebrnego jubileuszu kap³añstwa przez ks. A. Wrzesiñskiego:
[…] Niez³amany, niezmordowany ¿adnym trudem, nigdy nie szczêdzi³ si³ swoich do pracy oko³o dusz zbawienia, nie tylko w w³asnej parafii, ale i gdzie indziej
[…]. Gdzie tylko tego potrzeba, wszêdzie znajduje w Tobie Koció³ gorliwego
i umiejêtnego kap³ana, a bracia po¿¹danego i chêtnego wspó³pracownika […].
Serce Twe wezbrane gor¹c¹ mi³oci¹ ludu polskiego, znaj¹c i czuj¹c jego potrzeby duchowe, przedsiêwzi¹³e piêkne, ale ciê¿kie dzie³o owiaty tego¿ ludu: zacz¹³e wydawaæ Szkó³kê Niedzieln¹, która wnet sta³a siê ulubionym pismem
ludowym.[…]. Wiadomo nam dalsze Twoje koleje  pamiêtamy dobrze wszyscy,
co zasz³o; doæ powiedzieæ, ¿e mi³oæ ojczyzny i niczym nieposzlakowany, czysty,
bezinteresowny patriotyzm, op³aci³e ciê¿kim i d³ugim wiêzieniem […]83.
Nale¿y jeszcze dodaæ pó³roczn¹ redakcjê tygodnika Owiata oraz niema³¹
i znacz¹c¹ twórczoæ literack¹ i publicystyczn¹, która by³a drukowana w Tygodniku Literackim (1843), Gazecie Kocielnej (1847), Kociele i Szkole
(1847-1848), Roku Wiejskim (1860, 1862), Szkó³ce Niedzielnej (1849-1853,
1860-1863), Owiacie (1876), a tak¿e w kilkunastu jego ksi¹¿kach.
Nie wiadomo, gdzie znajduje siê, jeli w ogóle gdziekolwiek jest, mogi³a ks.
Tomickiego, nie natrafiono na ¿aden jego portret. Jednym z nielicznych ladów,
a mo¿e i jedynym, jest powiêcona mu tablica pami¹tkowa umieszczona na frontowej cianie kocio³a pw. w. Andrzeja Aposto³a w Konojadzie, na której widnieje nastêpuj¹cy napis:
p.
X. Symforyan Tomicki
Pleban w Konojadzie
M¹¿ zas³u¿ony w Kociele i Narodzie
ur. 16 sierpnia 1817 r.
um. 14 padziernika 1877 r.
81
82
83

Kocian, 18 wrzenia, Wiarus 1873 nr 108, s. 2.
„Wiarus” 1874 nr 73, s. 4.
25-letni jubileusz kap³añstwa…, dz. cyt., s. 3.
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ANEKS
Publikacje ksi¹¿kowe ks. Symforiana Tomickiego

Przetor do rozgmatwania plemion osiedzibiaj¹cych [!] Sarmacj¹ i Germani¹ staro¿ytn¹,
Poznañ 1843, 151 ss.
Ksi¹¿ka do nabo¿eñstwa dla m³odzie¿y katolickiej, Wydanie pierwsze, Leszno: L. Günther 1850; [dalsze wydania:] 1851, 246 ss.; 1861, 246 ss.; Toruñ: E. Lambeck 1872,
246 ss.; 1878, 226 ss.; 1884, 226 ss.
Mowa na nabo¿eñstwie ¿a³obnym za p. Karola Antoniewicz T.J. miana w Kocianie dnia
2 grudnia 1852, Leszno: nak³adem autora 1852, 17 ss.
Mowa podczas nabo¿eñstwa dziêkczynnego za odniesione zwyciêstwo Polaków nad Turkami pod murami Wiednia miana w Wonikach pod Grodziskiem 12 wrzenia 1861,
Kocian: T. Winkler 1861, 16 ss.
Kwiaty wiêzienia, Gdañsk: nak³adem autora 1866, 136 ss.
M¹dry Wach. Wed³ug opowiadania Jana Grzeli, Poznañ: F. Ba¿yñski 1866, 268 ss.; [dalsze wydania:] 1876, 192 ss.; Poznañ: W. Simon 1895, 221 ss.
Lekcye i Ewangelie na wszystkie niedziele i wiêta. Pod³ug przek³adu X. Jakuba Wuja T.J.
stosownie do Msza³u Rzymskiego, oprac. X. S. Tomicki, Gniezno, Lipsk: J.B. Lange
1870, 324 ss.; [dalsze wydanie:] Gniezno 1880.
Wawrzyniec czyli Moc religii, wolny przek³ad S. Tomickiego, Poznañ: F. Ba¿yñski 1870,
184 ss.
Pierwsi papie¿e. Rozprawa historyczno-krytyczna, Gdañsk 1871, 37 ss.
piewy religijne, Gdañsk: H.F. Boenig 1871, 115 s.
Ustawa Rz¹dowa z dnia Trzeciego Maja 1791, Poznañ: F. Ba¿yñski 1871, 192 ss.

SUMMARY
Fr. Symforian Tomicki was born in 1817 in Go³aszyn. After graduating from St. Mary
Magdalene Gymnasium in Poznañ he studied theology at the Wroc³aw University in the years 1841-1845. Having obtained his degree he spent a year at the seminary in Gniezno and in 1846 was
ordained as a priest. He served as a parochial vicar in Trzemeszno, Pobiedziska, Pêpowo and
Kocian, and then as a pastor in Mikstat (1853-1858) and Konojad (1858-1877). In 1860 he
reactivated Szkó³ka Niedzielna (The Sunday School), a journal for the rural readership, which
appeared in the years 1837-1853. As its editor (a function he performed until 1863) he was
sentenced to two years in a tower for breaking the Prussian press law, and served the sentence in
Wis³oujcie. When L. Rzepecki founded the weekly Owiata (Education) in 1876, Fr. Tomicki
was its editor for the first six months. He published his numerous writings on religious themes and
poems in a variety of journals. He was the author of several books, including a handbook for
peasants titled M¹dry Wach (Wise Wach), two volumes of poems Kwiaty wiêzienia (The Flowers of
the Prison) and piewy religijne (Religious Chants), historical works Ustawa Rz¹dowa z dnia
Trzeciego Maja 1791 (The Government Bill of the Third of May 1791) and Pierwsi papie¿e (The
First Popes). Fr. Tomicki died in 1877 in Konojad and was buried there.
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