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Ksi¹dz Franciszek Ba¿yñski  spo³ecznik, wydawca, patriota (1801-1876)
Father Franciszek Ba¿yñski  a Social Activist, Publisher, Patriot (1801-1876)

Ktokolwiek ks. Franciszka Ba¿yñskiego spotka³, musia³ czuæ od razu pewien
poci¹g do niego; osobistoæ to bowiem by³a nader mi³a i powa¿na. S³usznego
wzrostu i redniej tuszy, zawsze nadzwyczaj starannie ubrany, mia³ ujmuj¹cy
wyraz twarzy, doæ du¿ym, regularnym nosem i ciemnosiwymi oczyma odznaczonej i odbijaj¹cej ¿yw¹, m³odocian¹ cer¹ od gêstych, krótko strzy¿onych, niemal
bia³ych w³osów1. Powy¿szy rysopis wyszed³ spod pióra filologa i felietonisty
Marcelego Mottego.
Ksi¹dz Franciszek Ba¿yñski urodzi³ siê 1 marca 1801 r. w Poznaniu, jako
czwarte z omiorga dzieci bednarza Jana Nepomucena i Marianny z Burzyñskich2. Jego dom rodzinny znajdowa³ siê przy Büttelstrasse (obecnie ulica Wo1
M. Motty, Przechadzki po miecie, oprac. i pos³owiem opatrzy³ Z. Grot, t. 1, Poznañ 1957,
s. 193.
2
Prace dotycz¹ce biografii ks. Ba¿yñskiego to m.in.: W. Chotkowski, Mowa ¿a³obna powiedziana na pogrzebie .p. ksiêdza radzcy [!] Franciszka Ba¿yñskiego proboszcza przy kociele w.
Wojciecha w Poznaniu dnia 16-go marca 1876, Poznañ 1876; K. Górski, Ba¿yñski Franciszek, [w:]
Polski s³ownik biograficzny, t. 1, Kraków 1935, s. 375-376; S. Karwowski, Kronika ¿a³obna,
[w:] Historia Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego, t. 2, Poznañ 1919, s. 293-294; F. K¹cki, Ba¿yñski
Franciszek, [w:] S³ownik biograficzny katolicyzmu spo³ecznego w Polsce, t. 1, red. R. Bender i in.,
Lublin 1994, s. 23; A. Krzy¿anowski, Krótkie notatki z ¿ycia Szanownego Jubilata, [w:] Warta.
Ksi¹¿ka zbiorowa ofiarowana ksiêdzu Franciszkowi Ba¿yñskiemu proboszczowi przy kociele w.
Wojciecha w Poznaniu na jubileusz 50-letniego kap³añstwa w dniu 23 kwietnia 1874. Od jego przyjació³ i wielbicieli, Poznañ 1874, s. 13-18; T. Oracki, Ba¿yñski Franciszek, [w:] S³ownik pracowników ksi¹¿ki polskiej, red. I. Treichel, Warszawa-£ód 1972, s. 48-49; T. Oracki, Ba¿yñski Franciszek, [w:] ten¿e, S³ownik biograficzny Warmii, Mazur i Powila XIX i XX wieku (do 1945 roku),
Warszawa 1983, s. 53; D. Pêdziñska, Ba¿yñski Franciszek, [w:] Wielkopolski s³ownik biograficzny,
red. A. G¹siorowski i in., Warszawa-Poznañ 1981, s. 42-43; .p. ks. Franciszek Ba¿yñski, Kurier
Poznañski 1876 nr 60, s. 4; Wspomnienie pomiertne, Orêdownik 1876 nr 35, s. 3; J. Zió³ek,
Ba¿yñski Józef Franciszek, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, R. £ukaszyk,
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na). Edukacjê rozpocz¹³ w szkole elementarnej, mieszcz¹cej siê przy Neuer
Markt (obecnie Plac Kolegiacki). Od 15 stycznia 1811 r., dziêki pomocy ks. Piotra Mantheja, któremu czêsto s³u¿y³ do mszy w., kontynuowa³ naukê w szkole
przyseminaryjnej. Nauczycielami byli tu klerycy i m³odsi ksiê¿a. W 1816 r. zda³
egzamin do Gimnazjum w. Marii Magdaleny. Tutaj nale¿a³ do tajnej patriotycznej organizacji m³odzie¿owej. Bêd¹c w klasie pi¹tej, zosta³ korepetytorem synów
hrabiego Klemensa Kwileckiego – Leonarda i Arseniusza.
Na Wielkanoc 1821 r. wst¹pi³ do seminarium w Poznaniu, a w listopadzie
tego samego roku rozpocz¹³ studia teologiczne na uniwersytecie we Wroc³awiu,
w trakcie których zaprzyjani³ siê m.in. z póniejszym biskupem wroc³awskim
Henrykiem Foersterem oraz bibliotekarzem archiwum watykañskiego ks. Augustynem Theinerem. Dnia 3 kwietnia 1824 r. przyj¹³ we Wroc³awiu wiêcenia kap³añskie z r¹k biskupa Emanuela Szymoñskiego. Bezporednio po nich zosta³
wikariuszem przy kociele w. Wojciecha w Poznaniu, gdzie 23 kwietnia odprawi³ mszê w. prymicyjn¹. Wkrótce za³o¿y³ tu zespó³ muzyczny, który gra³ ka¿dej
niedzieli podczas sumy.
W roku 1826 Rozalia z Ch³apowskich Engeströmowa ofiarowa³a mu prezentê na probostwo w Ceradzu Kocielnym. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym wówczas
prawem, proboszczem móg³ zostaæ ksi¹dz, który pe³ni³ obowi¹zki wikariusza
przez trzy lata. Ksi¹dz Ba¿yñski tego warunku nie spe³nia³, dlatego konsystorz
generalny arcybiskupi, chc¹c przychyliæ siê do proby ¿ony hrabiego Larsa Engeströma, udzieli³ mu komendê na wspomniane probostwo, ale tylko na pó³ roku.
Nale¿y wspomnieæ, ¿e na pocz¹tku roku 1826 prezentê na probostwo w Chojnicy ofiarowa³ mu hrabia Biliñski, ale wówczas w³adza kocielna nie wyrazi³a zgody na jej przyjêcie. Na probostwo w Ceradzu wprowadzi³ siê 1 lipca 1826 r. i co
szeæ miesiêcy ponawia³ probê o dalsze przed³u¿enie komendy3. Ostatecznie
prezenta hrabiostwa Engeström zosta³a przez konsystorz potwierdzona 27 padziernika 1827 r.
Ksi¹dz Ba¿yñski nie wzi¹³ czynnego udzia³u w powstaniu listopadowym, ale
postanowi³ s³u¿yæ sprawie wolnociowej. Upadek powstania i represje, jakie po
nim nast¹pi³y, nie ostudzi³y w spo³eczeñstwie d¹¿eñ wolnociowych. Ruch konspiracyjny rozwija³ siê g³ównie w rodowisku paryskiej emigracji polskiej. Z jego
dzia³aczami, którzy prowadzili szerok¹ dzia³alnoæ w Wielkim Ksiêstwie PoznañZ. Su³owski, Lublin 1976, kol. 154; J. Zió³ek, Ks. Józef Franciszek Ba¿yñski (1801-1876), „Novum 1977 nr 2, s. 88-91; T. ¯ychliñski, Kronika ¿a³obna rodzin wielkopolskich od 1863-1876 r.
z uwzglêdnieniem wa¿niejszych osobistoci zmar³ych w tym przeci¹gu czasu w innych dzielnicach
Polski i na obczynie, Poznañ 1877, s. 20.
3
Zob.: Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (dalej: AAP), Akta Konsystorza Generalnego
Arcybiskupiego Poznañskiego tycz¹ce siê kocio³a w Ceradzu dek[anat] Bukowski, sygn. KA II
101/02.
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Portret ks. Franciszka Ba¿yñskiego autorstwa Mariana Jaroczyñskiego
Warta. Ksi¹¿ka zbiorowa ofiarowana ksiêdzu Franciszkowi Ba¿yñskiemu
na jubileusz 50-letniego kap³añstwa (Poznañ 1874)
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skim, nawi¹za³ kontakt oko³o roku 1833. Wród nich byli Walery Breañski i ks.
Micha³ Wieruszewski, emisariusze Towarzystwa Demokratycznego Polskiego,
istotnego stronnictwa politycznego Wielkiej Emigracji. Gdy policja pruska przechwyci³a listy ksiêdza wys³ane do Francji, najpierw przeprowadzono u niego
rewizjê, a 26 stycznia 1836 r. zosta³ aresztowany i osadzony w berliñskim wiêzieniu Hausvoigtei.
Przeszed³ tu d³ugie ledztwo, trwaj¹ce do lutego 1838 r. W celu wymuszenia
obarczaj¹cych zeznañ poddany by³ uci¹¿liwym represjom  ciep³¹ strawê otrzymywa³ co drugi dzieñ, w celi pozbawiono go wiat³a, cofniêto pozwolenie na
czytanie ksi¹¿ek, wreszcie przez cztery tygodnie jedynym rodzajem posi³ku by³
chleb i woda. Wyrok skazuj¹cy go na 15 lat twierdzy, który umotywowano
uczestnictwem w powstaniu w 1831 r. i kontaktowaniem siê ze spiskowcami po
jego upadku, zapad³ 2 maja 1838 r., a 16 padziernika 1838 r. ks. Ba¿yñski zosta³ przewieziony do wiêzienia w Magdeburgu.
Dnia 7 czerwca 1840 r. zmar³ król pruski Fryderyk Wilhelm III. Z racji objêcia tronu przez jego syna og³oszona zosta³a amnestia dla wiêniów politycznych,
dziêki której ksi¹dz móg³ opuciæ wiêzienie 13 sierpnia tego¿ roku. Natychmiast
po wyjciu na wolnoæ odprawi³ mszê w. w miejscowym kociele Panny Maryi,
do którego w czasie odbywania kary pozwalano mu jeden raz w miesi¹cu uczêszczaæ na nabo¿eñstwo w towarzystwie pracownika wiêzienia. W Ceradzu powracaj¹cego proboszcza parafianie powitali z ogromn¹ radoci¹.
Do wiêzienia poszed³ z czarnym jak kruk w³osem, a powróci³ zeñ z pobielon¹
g³ow¹4  napisa³ nieznany autor we wspomnieniu pomiertnym, lecz wieloletnia
kañ pozostawi³a te¿ trwa³y lad na zdrowiu. Dlatego nie dziwi wys³ane cztery
lata póniej, gdy by³ ju¿ proboszczem w Niepruszewie, pismo do konsystorza
generalnego, nastêpuj¹cej treci:
Niepruszewo dnia 19. czerwca 1844
Do Przewietnego Konsystorza
Generalnego Administratorskiego
w Poznaniu
Przez kilkuletnie wiêzienie zdrowie moje wiele ucierpia³o i dotychczas skutki
tych cierpieñ czuæ mi siê daj¹. Ju¿ w Magdeburgu w r. 1840 lekarz sztabowy,
a póniej Dr Marcinkowski usilnie mi radzili u¿ywania wód mineralnych, lecz
z ograniczonych dochodów moich przy ró¿nych niepomylnych wypadkach nie
mog³em oszczêdziæ sobie na wydatki nadzwyczajne, jakie podró¿ do wód za sob¹
poci¹ga. W tym roku nastrêcza mi siê sposobnoæ zabrania siê z Stryjem moim
do wód Karlsbadzkich, które mi przez Dra Marcinkowskiego zalecone zosta³y,
o czem mówi tu do³¹czone wiadectwo.
4

.p. ks. Franciszek Ba¿yñski, Kurier Poznañski 1876 nr 60, s. 4.
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Na czas mego oddalenia siê na zastêpcê w obowi¹zkach parafialnych umówi³em sobie JW. Ks. Plebana Toczkowskiego z Tomic, który bardzo ma³¹ parafiê
maj¹c i tylko pó³ mili od Niepruszewa odleg³¹, zobowi¹za³ siê tu mieszkaæ i curam animarum sprawowaæ, a w razie potrzeby do Tomic doje¿d¿aæ. Owiadczenie jego w do³¹czonym licie zawarte.
Upraszam zatem Przewietny Konsystorz Administratorski najuni¿eniej, aby
1 pozwolenie do wyjechania do wód karlsbadzkich mnie udzieliæ, a
2 Ks. Toczkowskiego podczas mojej niebytnoci do odprawiania dwóch Mszy
w. w dni niedzielne i wiêta upowa¿niæ raczy³.
Ks. Ba¿yñski5
Do powy¿szej proby ks. Ba¿yñski do³¹czy³ pismo wspieraj¹ce nastêpuj¹cej
treci:
Stryj Ksiêdza Proboszcza Ba¿yñskiego dla s³aboci zdrowia wyjechaæ musi
do wód karlsbadzkich i tam 6-tygodniowej u¿ywaæ kuracji. Przy tej okazji przedstawi³em Proboszczowi Ba¿yñskiemu, a¿eby z tej sposobnoci zabrania siê ze
Stryjem korzysta³, gdy¿ tylko przez gruntown¹ kuracjê u wód wy¿ej wymienionych pozbyæ siê mo¿e i zatwardzeñ w dolnym ¿o³¹dku znajduj¹cych siê, i uderzeñ
krwi do g³owy z [nieczytelne – JB] pochodz¹cych, cierpieñ, które kilkuletniego
siedzenia w wiêzieniu s¹ skutkiem.
Poznañ, d. 19 czerwca 1844.
Dr Marcinkowski6
W³adze kocielne wyrazi³y zgodê na wyjazd ksiêdza w celach leczniczych
i na zastêpowanie go w tym czasie przez ks. Jana Toczkowskiego.
Dnia 6 sierpnia 1851 r. ponownie zwróci³ siê z prob¹ o wyra¿enie zgody na
wyjazd dla poratowania zdrowia, tym razem do uzdrowiska w Bawarii7. O nadw¹tlonym zdrowiu wiadczy te¿ inne pismo skierowane do konsystorza, wys³ane
z kolejnej placówki:
Lwówek, dnia 1 marca 1848
Do Przewietnego Konsystorza Generalnego
Arcybiskupiego
w Poznaniu
Stan mego zdrowia nie pozwala mi przez ca³y czas nadchodz¹cego postu
czterdziestodniowego u¿ywaæ malanych pokarmów, dlatego Przewietny Konsy5
AAP, Personalia X Franciszka Ba¿yñskiego Proboszcza w Ceradzu Kocielnym, sygn.
KA II 1370 k. 11.
6
Tam¿e, k. 12.
7
Zob.: tam¿e, k. 31.
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storz Arcybiskupi upraszam, aby miêsnych potraw raz na dzieñ w niedziele, poniedzia³ki, wtorki i czwartki u¿ywaæ mi pozwoli³.
Ks. Ba¿yñski8.
Jak uwa¿a Antoni Krzy¿anowski, w roku 1834, po mierci ks. Walentego
Koz³owskiego, proboszcza kolegiaty w Szamotu³ach, hrabina Anna Mycielska,
dziedziczka Szamotu³, ofiarowa³a ks. Ba¿yñskiemu prezentê na to probostwo
[…]9. W³adza kocielna udzieli³a mu komendê i odt¹d, a¿ do dnia aresztowania,
o którym wy¿ej, kierowa³ szamotulsk¹ parafi¹ kolegiack¹, doje¿d¿aj¹c z Ceradza. Natomiast parafi¹ ceradzk¹, podczas pobytu ks. Ba¿yñskiego w wiêzieniu,
zarz¹dza³ ks. Jan Robiñski.
O wa¿nej inicjatywie podjêtej przez ks. Ba¿yñskiego w przedostatnim roku
pracy w Ceradzu pisze Antoni Krzy¿anowski:
Przy koñcu roku 1840 za³o¿y³ czytelniê dla duchownych i wieckich, zakupuj¹c i przesy³aj¹c im za ma³ym wynagrodzeniem najnowsze dzie³a polskie treci
naukowej i beletrystycznej, tudzie¿ niektóre czasopisma polskie i niemieckie. Po
trzech lub czterech latach musia³ zaprzestaæ tego przedsiêwziêcia, bo i ksi¹¿ki
ginê³y i przesy³ka by³a nieregularna, a do tego ochota do czytania ustawa³a10.
Po 15 latach wype³niania obowi¹zków proboszcza w Ceradzu Kocielnym,
przerwanych czteroletnim pobytem w wiêzieniu, 10 marca 1841 r. ks. Ba¿yñski
przes³a³ do konsystorza pismo nastêpuj¹cej treci:
Ceradz, dnia 10go marca 1841
Do Przewietnego Konsystorza Generalnego
Arcybiskupiego w Poznaniu
Na zawakowan¹ plebaniê niepruszewsk¹ odebrawszy prezentê przez Hrabiego Sierakowskiego, dziedzica dóbr Otusza, Niepruszewa itd. i kolatora Kocio³a
Niepruszewskiego mi ofiarowan¹, sk³adam j¹ w za³¹czeniu z najpokorniejsz¹
prob¹, aby Przewietny Konsystorz raczy³ mi zarz¹d rzeczonej parafii w chwili
wyprowadzenia siê X. Robiñskiego do Biechowa poruczyæ i nastêpnie instytuowaæ kanonicznie.
Ba¿yñski pleban 11
Konsystorz generalny przychyli³ siê do jego proby. Znajduj¹cy siê obecnie
w zakrystii kocio³a ceradzkiego portret ks. Ba¿yñskiego upamiêtnia jego wieloletni¹ pracê duszpastersk¹ w tej miejscowoci12.
Tam¿e, k. 22.
A. Krzy¿anowski, Krótkie notatki z ¿ycia Szanownego Jubilata…, s. 15.
10
Tam¿e, s. 17.
11
AAP, Akta Konsystorza Generalnego Arcybiskupiego Poznañskiego, sygn. KA II 271/01.
12
Informacjê o tym przekaza³ mi obecny proboszcz parafii pw. w. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika w Ceradzu Kocielnym ks. Tadeusz Murawski, za co bardzo Mu dziêkujê.
8

9
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Zarz¹d parafii w Niepruszewie przej¹³ natychmiast, równolegle utrzymuj¹c
komendê w Ceradzu, do czasu przybycia nowego proboszcza. Raptowne podwojenie obowi¹zków by³o dla niego trudne, czego dowodem pismo do konsystorza
generalnego z dnia 28 maja 1841 r.:
Przewietny Konsystorzu Arcybiskupi!
Zarz¹d dwóch obszernych parafii, Ceradzkiej i Niepruszewskiej, sposobienie
dzieci maj¹cych byæ po raz pierwszy uczestnikami Sakramentów SS Pokuty i O³tarza, bardzo czêste odwiedzanie chorych, bliskie wiêta Zielonych wi¹tek i nastêpuj¹ce potem nabo¿eñstwo podczas oktawy Bo¿ego Cia³a, nadto dozorowanie gospodarstwa w Niepruszewie  tak wiele czasu wymagaj¹ i tak mocno si³y moje
fizyczne wycieñczaj¹, i¿, wyznajê to sumiennie, nie jestem w stanie zadoæ uczyniæ
postanowieniu Przewietnego Konsystorza z dnia [nieczytelne – JB] m.b. No 27.
Wszak i zdrowie moje tyle ju¿ nadw¹tlone, i¿ do rady i pomocy lekarskiej uciec siê
musia³em. Z tych powodów powa¿am siê prosiæ najuni¿eniej, aby Przewietny Konsystorz raczy³ lub uwolniæ mnie od napisania rozprawy wyznaczonej, lub te¿ termin przed³u¿yæ do chwili, kiedy zarz¹d jednej parafii odjêtym mi zostanie.
X Ba¿yñski pleban13
Konsystorz przychyli³ siê do tej proby i przed³u¿y³ termin napisania wspomnianej rozprawy o trzy miesi¹ce.
Na plebanii niepruszewskiej zosta³ oficjalnie zainstalowany 2 sierpnia 1841 r.
Pod koniec tego samego roku probostwo w Ceradzu obj¹³ ks. Jan Paw³owski,
który swój urz¹d sprawowa³ do roku 1864. Now¹ parafi¹ ks. Ba¿yñski kierowa³
nied³ugo, do 28 sierpnia 1845 r., ale w ci¹gu tych czterech lat powo³a³ do ¿ycia
bractwo wstrzemiêliwoci, w celu walki z alkoholizmem mieszkañców. Za³o¿y³
te¿ czytelniê publiczn¹, któr¹ regularnie zaopatrywa³ w ksi¹¿ki beletrystyczne.
W latach 1845-1850 proboszczem w Niepruszewie by³ ks. Jan Hebanowski,
wczeniej wikariusz w Grodzisku Wielkopolskim i nauczyciel religii w Gimnazjum w. Marii Magdaleny w Poznaniu.
W roku 1845 przyj¹³ ks. Ba¿yñski prezentê na plebaniê we Lwówku, ofiarowan¹ mu przez hrabiego Antoniego £¹ckiego, na której zosta³ zainstalowany
29 sierpnia tego¿ roku. Tu równie¿ za³o¿y³ bractwo wstrzemiêliwoci, czytelniê
dla ludu, a tak¿e czytelniê polsk¹ dla ksiê¿y z ca³ego powiatu. Pismem z dnia
12 sierpnia 1847 r. kolegium kocielne we Lwówku powiadomi³o konsystorz, ¿e
ks. Ba¿yñski zakupi³ z w³asnych pieniêdzy za 60 talarów czarn¹ kapê i ofiarowa³
j¹ kocio³owi. Dalej kolegium prosi o wyra¿enie zgody na przyjêcie tego daru,
17 sierpnia konsystorz tak¹ zgodê wyda³14.
AAP, Akta Konsystorza Generalnego Arcybiskupiego Poznañskiego, sygn. KA II 271/01.
Zob.: AAP, Akta Konsystorza Generalnego Arcybiskupiego Poznañskiego tycz¹ce siê kocio³a parafialnego w Lwówku dek[anat] lwówecki, sygn. KA II 237/04.
13

14
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W roku 1848 fala zrywów narodowych, znanych pod nazw¹ Wiosna Ludów,
objê³a niemal ca³¹ Europê. W pocz¹tkowych miesi¹cach tego roku dotar³a do
Wielkopolski, w tym tak¿e do Lwówka. Gdy w³adze miejskie i policyjne miasto
opuci³y, ks. Ba¿yñski czuwa³ nad jego bezpieczeñstwem, co przed s¹dem przysiêg¹ stwierdzili mieszkañcy, nie tylko katolicy, ale i protestanci, i ¿ydzi, gdy mu
chciano wytoczyæ proces o agitacje polityczne15  pisa³ nieznany z nazwiska autor we wspomnieniu pomiertnym. Nie tylko do tego ogranicza³a siê wówczas
jego dzia³alnoæ; w swojej parafii organizowa³ oddzia³y powstañcze.
Tymczasem w Poznaniu 20 marca 1848 r. utworzono Komitet Narodowy,
w sk³ad którego weszli m.in. Ryszard Berwiñski, Walenty Stefañski, Gustaw Potworowski, Kazimierz Jarochowski oraz ksiê¿a  Antoni Fromholz, Jan Janiszewski i Aleksy Prusinowski. Komitet ten wybra³ delegacjê z arcybiskupem Leonem
Przy³uskim na czele, która ju¿ 21 marca wyjecha³a do Berlina z zamiarem
przed³o¿enia królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi IV ¿¹dania niepodleg³oci dla zaboru pruskiego. Ostatecznie wysunê³a jednak tylko postulat reorganizacji narodowej Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego16.
Z polecenia Komitetu Narodowego powo³ywane by³y na terenie Ksiêstwa
lokalne komitety narodowe; niektórym z nich uda³o siê odsun¹æ w³adze pruskie.
Ksi¹dz Ba¿yñski nie nale¿a³ do ¿adnego z nich, lecz by³ w grupie duchownych,
która wspiera³a ich dzia³alnoæ. Nale¿eli do niej tacy ksiê¿a, jak m.in.: Jakub
Gagacki z Komina, Telesfor Mas³owski z Krobi, Teofil Danielewski z Grodziska i Pawe³ Gi¿ewski z Ko³aczkowa 17.
Pomimo szeroko zakrojonej dzia³alnoci rewolucyjnej, zaanga¿owania w sprawê znanych autorytetów i tysiêcy obywateli, pomimo stoczenia zwyciêskich bitew pod dowództwem Ludwika Mieros³awskiego  30 kwietnia pod Mi³os³awem
i 2 maja pod Soko³owem, gdy wydawa³o siê, ¿e g³ówny cel  niepodleg³oæ, jest
blisko, powstanie zosta³o st³umione przez wojska pruskie i zakoñczone podpisan¹ kapitulacj¹ 9 maja 1848 r. w miejscowoci Bardo pod Wrzeni¹18.
Lech Trzeciakowski uwa¿a, ¿e jednym z najwiêkszych osi¹gniêæ tych burzliwych dni by³o powo³anie pruskiego Zgromadzenia Narodowego19. Stosowne prawo wyborcze zosta³o podpisane przez króla Fryderyka Wilhelma IV 8 kwietnia
.p. ks. Franciszek Ba¿yñski, Kurier Poznañski 1876 nr 60, s. 4.
J. Koz³owski, Wielkopolska pod zaborem pruskim w latach 1815-1918, Poznañ 2006, s. 133;
L. Trzeciakowski, Aktywnoæ polityczna poznaniaków, [w:] Dzieje Poznania, t. 2, red. J. Topolski,
L. Trzeciakowski, cz. 1, Warszawa-Poznañ 1994, s. 335-336.
17
Zob.: Z. Zieliñski, Koció³ katolicki w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim w latach 1848-1865,
Lublin 1973, s. 129.
18
Zob.: W. Jakóbczyk, Powstanie w Wielkopolsce w roku 1848, [w:] Dzieje Wielkopolski, t. 2,
red. W. Jakóbczyk, Poznañ 1973, s. 203; J. Koz³owski, Wielkopolska pod zaborem pruskim…,
s. 149; L. Trzeciakowski, Aktywnoæ polityczna poznaniaków , s. 341.
19
L. Trzeciakowski, Aktywnoæ polityczna poznaniaków…, s. 342.
15

16
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1848 r. Termin prawyborów zosta³ wyznaczony na 1 maja, a wyborów  na
8 maja. Z tej szansy Polacy postanowili skorzystaæ i w tym celu prowadzili szerok¹ akcjê agitacyjn¹. Dnia 19 kwietnia utworzono w Poznaniu Komisjê Centraln¹ do spraw Wyborczych w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim. Jej zadaniem by³o
t³umaczenie istoty i znaczenia wyborów, objanianie techniki wyborczej, wskazywanie na mo¿liwe machinacje urzêdników pruskich, nawo³ywanie wreszcie do solidarnoci przez oddawanie g³osów na elektorów i deputowanych Polaków20.
Trybun¹ wyborcz¹ sta³a siê niezale¿na Gazeta Polska, dziennik, którego
pierwszy numer ukaza³ siê 22 marca 1848 r., nak³adem Walentego Stefañskiego
i pod redakcj¹ Hipolita Cegielskiego. Artyku³y publikowane na jej ³amach zachêca³y do udzia³u w wyborach, zapoznawa³y z procedurami wyborczymi. Do
agitacji, która przebiega³a w niekorzystnych warunkach, bo w czasie wci¹¿ trwaj¹cych walk powstañczych, aktywnie w³¹czy³ siê arcybiskup Leon Przy³uski, który nie stroni³ od spraw politycznych i chêtnie bra³ w nich udzia³ […]. Teraz,
18 kwietnia, wzywa³ proboszczów, aby w³¹czyli siê do pracy wyborczej. Poleca³
im przekonywaæ swoich parafian, ¿e gdy kto opuci termin lub od³¹czy siê w obieraniu pierwotnego wyborcy swych wspó³braci katolickiej religii, dzia³aæ bêdzie
nie tylko przeciw tej ostatniej, ale zarazem przeciw swemu w³asnemu dobru
i interesowi i ¿e tylko w najcilejszej jednoci, nie zwa¿aj¹c na jakiekolwiek podszepty i nie daj¹c siê ³udziæ fa³szywymi obietnicami, silnie i skutecznie wiêtych
spraw naszych broniæ zdo³amy21.
W wyniku przeprowadzonych wyborów do parlamentu pruskiego z Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego wesz³o 30 pos³ów, w tym 16 Polaków i 14 Niemców.
Reprezentacjê polsk¹ stanowili: ks. Franciszek Ba¿yñski (z powiatu bukowskiego), Aleksander Brodowski (z remskiego), August Cieszkowski (z poznañskiego), Antoni Kraszewski (z inowroc³awskiego), Wojciech Lipski (z odolanowskiego), Florentyn Lisiecki (z pleszewskiego), Jan Piegza (z mogileñskiego), Gustaw
Potworowski (z krobskiego), Marcin Ruszkiewicz (z inowroc³awskiego), ks. Feliks Strybel (z ostrzeszowskiego), Pantaleon Szuman (z w¹growieckiego), Alfons
Taczanowski (z wrzesiñskiego), ks. Wincenty Taszarski (z szamotulskiego), Antoni Tr¹mpczyñski (z redzkiego), ks. Franciszek Stefanowicz, Marceli ¯ó³towski (z kociañskiego). Do parlamentu weszli tak¿e deputowani z Prus Zachodnich i Górnego l¹ska 22. Nale¿y wspomnieæ, ¿e oprócz czterech wymienionych
wy¿ej ksiê¿y w ca³ej grupie Polaków, wybranych do parlamentu pruskiego, by³o
jeszcze czterech duchownych: Antoni Klingenberg, Andrzej Pomieczyñski i Antoni Skiba z Prus Zachodnich oraz Józef Szafranek z Górnego l¹ska23.
Z. Grot, Dzia³alnoæ pos³ów polskich w sejmie pruskim (1848-1850), Poznañ 1961, s. 26-27.
Tam¿e, s. 27-28.
22
Zob.: J. Koz³owski, Wielkopolska pod zaborem pruskim…, s. 152; H. Szuman, Rys historyczny pocz¹tków i zawi¹zku parlamentaryzmu polskiego w Prusiech, Poznañ 1902, s. 21.
23
Zob.: Z. Grot, Ksiê¿a polscy w parlamentach niemieckich 1848-1918, [w:] Na okazanie
20

21
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Zdzis³aw Grot wyrazi³ opiniê, ¿e dla wyboru bez znaczenia by³a [ ] dotychczasowa rola w ¿yciu publicznym reprezentantów duchowieñstwa Stefanowicza,
Strybla i Taszarskiego. Natomiast ks. Franciszek Ba¿yñski [ ] cieszy³ siê opini¹
gor¹cego patrioty nie tylko we Lwówku, gdzie by³ proboszczem, lecz i w szerszych ko³ach spo³eczeñstwa, które pamiêta³o jego pobyt w wiêzieniu za sympatie
do emisariuszów Towarzystwa Demokratycznego w pierwszej fazie ich agitacji
w Ksiêstwie24.
Dnia 22 maja 1848 r. mia³a miejsce w Berlinie inauguracja pierwszego sejmu pruskiego powsta³ego z powszechnych wyborów. Król Fryderyk Wilhelm IV
w swoim wyst¹pieniu nawi¹za³ m.in. do odrzucenia ¿¹dañ delegacji Ksiêstwa pod
przewodnictwem arcybiskupa Leona Przy³uskiego, przedstawionych mu 23 marca, mówi¹c: Nie uda³o siê mym zabiegom odpowiedzieæ ¿yczeniom Polaków prowincji poznañskiej; oburzenie tam nawet pozosta³o, które jakkolwiek dla mnie
bolesne, jednak¿e nie powstrzyma³o mnie od tego, by na rozpoczêtej raz drodze
nie postêpowaæ dalej, nie przepominaj¹c jednak¿e o wzglêdach, jakie siê niemieckiej w tych stronach nale¿¹ narodowoci25.
Ró¿nice wynikaj¹ce z pochodzenia spo³ecznego, pogl¹dów politycznych
i wykszta³cenia pos³ów polskich by³y powodem tego, ¿e nie utworzyli oddzielnej, w³asnej frakcji. £¹czyli siê natomiast z ró¿nymi frakcjami niemieckimi.
W tym aspekcie mo¿na wyodrêbniæ trzy grupy: pierwsz¹, do której nale¿eli ksiê¿a Ba¿yñski, Skiba i Taszarski oraz m.in. Lisiecki, Szuman, Piegza i Tr¹mpczyñski, czêsto wchodzi³a w koligacje z lewic¹, drug¹, o charakterze prawicowym,
reprezentowan¹ przez deputowanych z Górnego l¹ska, oraz trzeci¹, najmniej
liczn¹, kojarzon¹ z ugrupowaniem zachowawczym26.
Przyczyna czêstego wi¹zania siê najaktywniejszych pos³ów polskich z parlamentarn¹ lewic¹ tkwi³a w tym, ¿e g³osi³a suwerennoæ ludu, jednoizbowy system
parlamentarny, a czêciowo republikê27. Wspólnie g³osowali w wielu wa¿nych
kwestiach. Na przyk³ad poparli wniosek demokraty Juliusa Berendsa w sprawie
uznania dla rewolucji marcowej. W jego wyst¹pieniu znalaz³ siê passus, ¿e bojownicy 18 i 19 marca [1848] dobrze zas³u¿yli siê ojczynie”. Ten wniosek przepad³ na skutek g³osów przeciwnych, m.in. polskich pos³ów z Górnego l¹ska28.
Wspólnie g³osowali te¿ za wnioskiem Franza Waldecka o utworzenie osobnej
komisji sejmowej do opracowania projektu konstytucji, mimo i¿ wniosek ten
drogi. Praca zbiorowa powiêcona pokoleniu ksiêdza Piotra Wawrzyniaka, Poznañ 1975, s. 136-137.
24
Z. Grot, Dzia³alnoæ pos³ów polskich , s. 41-42.
25
H. Szuman, Rys historyczny pocz¹tków…, s. 20.
26
Zob.: L. Trzeciakowski, Pos³owie polscy w Berlinie…, s. 231, 316.
27
Z. Grot, Dzia³alnoæ pos³ów polskich…, s. 50.
28
L. Trzeciakowski, Pos³owie polscy w Berlinie…, s. 315.
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z góry skazany by³ na niepowodzenie29. Razem popierali te¿ wniosek pos³a Lisieckiego o ca³kowite zniesienie kary mierci. W wyniku postawy opozycji przyjêto rozwi¹zanie kompromisowe – stosowanie kary mierci tylko w czasie wojny
i w okresach stanu oblê¿enia30. We wszystkich tych wspólnych g³osowaniach,
a tak¿e w wielu innych, ks. Ba¿yñski bra³ zawsze udzia³.
Decyzj¹ rz¹du pruskiego kadencja sejmu zakoñczy³a siê 5 grudnia 1848 r.
Zdzis³aw Grot, pozytywnie oceniaj¹c dzia³alnoæ pos³ów polskich, napisa³: Deputacja polska w Zgromadzeniu Narodowym w Berlinie odegra³a doæ czynn¹
rolê, tak¿e w ogólnych sprawach narodu niemieckiego. […]. Z deputowanych
polskich szczególn¹ aktywnoæ i konsekwencjê wykaza³ Lisiecki, najbardziej chyba demokratyczny cz³onek deputacji polskiej. Tak¿e Lipski, ks. Ba¿yñski, ks. Skiba i Pantaleon Szuman realizowali politykê aktywnoci polskiej31. Tak¿e Lech
Trzeciakowski zaliczy³ ks. Ba¿yñskiego do wybitniejszych pos³ów, obok Wojciecha Lipskiego, Augusta Cieszkowskiego oraz ksiê¿y Józefa Szafranka i Karla
Richtera32.
Krótko przed zakoñczeniem pracy duszpasterskiej we Lwówku, które nast¹pi³o 3 maja 1849 r., ks. Ba¿yñski obchodzi³ tam jubileusz 25-lecia kap³añstwa,
na który zjecha³o siê znaczne grono duchowieñstwa i ofiarowa³o mu tacê srebrn¹ z tak¹¿ cukiernic¹, wraz z albumem listów od licznych przyjació³ i wielbicieli.
Magistrat za miejscowy i korporacja ¿ydowska przez deputacje z³o¿y³y mu ¿yczenia ustne i pimienne33.
Decyzj¹ arcybiskupa Leona Przy³uskiego z dnia 4 maja 1849 r. ks. Ba¿yñski
zosta³ proboszczem parafii w. Wojciecha w Poznaniu po ks. Ludwiku Urbanowiczu, który kieruj¹c parafi¹ od roku 1837, zrezygnowa³ z probostwa. W niespe³na rok póniej, 24 lutego 1850 r., dekretem arcybiskupa zosta³ mianowany radc¹
konsystorskim. W ramach pe³nienia tej funkcji by³ wysy³any na wizytacje do
parafii w Borku, Gostyniu, Kominie, Czarnkowie, Bia³ê¿ynie, Chodzie¿y, Gry¿ynie, Osiecznej, G³uszynie, Jaszkowie, przeprowadzaj¹c je zawsze niezwykle
sumiennie34.
W wyniku przeprowadzonych 16 marca 1850 r. kolejnych wyborów do parlamentu pruskiego ks. Ba¿yñski zosta³ powtórnie wybrany pos³em. Z Ksiêstwa
oprócz niego mandat otrzymali: Antoni Chi¿yñski, August Cieszkowski, Konstanty Grabowski, Emil Janecki, Florentyn Lisiecki, Adolf £¹czyñski, Kajetan
Z. Grot, Dzia³alnoæ pos³ów polskich , s. 70.
L. Trzeciakowski, Pos³owie polscy w Berlinie , s. 315; zob. te¿: Z. Grot, Dzia³alnoæ pos³ów polskich…, s. 71-72.
31
Z. Grot, Dzia³alnoæ pos³ów polskich , s. 79.
32
Zob.: L. Trzeciakowski, Pos³owie polscy w Berlinie…, s. 230-231.
33
A. Krzy¿anowski, Krótkie notatki z ¿ycia Szanownego Jubilata…, s. 16.
34
Zob.: tam¿e, s. 16.
29
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Morawski, W³adys³aw Niegolewski, Maciej Palacz, Aleksy Prusinowski, Erazm
Stablewski, Micha³ Wiêckowski, Marceli ¯ó³towski, Franciszek ¯ychliñski35.
O swoim wyjedzie na inauguracyjne posiedzenie sejmu poinformowa³ konsystorz stosownym pismem:
Poznañ, dnia 17 listopada 1850
Do Przewietnego Konsystorza Generalnego
Arcybiskupiego
W miejscu
Wybrany z powiatów krotoszyñskiego, ostrzeszowskiego i odolanowskiego na
deputowanego do drugiej izby winienem siê stawiæ na otwarcie sejmu do Berlina
dnia 21 m.b. O czym Przewietny Konsystorz najuni¿eniej uwiadamiaj¹c, upraszam zarazem, aby w³adzy wieckiej naj³askawiej donieæ raczy³, ¿e zastêpc¹
moim bêdzie X Jakub [nieczytelne – JB].
Ks. Ba¿yñski36
Nazajutrz po inauguracyjnym posiedzeniu sejmu odby³o siê pierwsze spotkanie Ko³a Polskiego, na którym na prezesa wybrano Adolfa £¹czyñskiego37.
Jak wspomniano, w pierwszym sejmie pruskim Polacy nie utworzyli w³asnej
frakcji. Dopiero 25 lutego 1849 r. zawi¹za³o siê Ko³o Polskie, które na swego
pierwszego prezesa wybra³o Karola Libelta. W wyniku prowadzonej wówczas
dyskusji zgodzono siê na podstawow¹ zasadê solidarnego g³osowania na podstawie ustaleñ wiêkszoci cz³onków Ko³a Polskiego. Do Ko³a przyst¹pili pos³owie z Wielkopolski i z Pomorza […]. Doæ liberalny regulamin Ko³a pozwala³ na
dorane kontaktowanie siê z niemieckimi ugrupowaniami, przychylnymi Polakom38. Sporód 23 posiedzeñ Ko³a, które odby³y siê w okresie 22 listopada 1850-8 maja 1851 r., ks. Ba¿yñski uczestniczy³ w 1839. Tak¿e i w tej kadencji zosta³
zaliczony do pos³ów aktywniejszych40. Nie by³o mu jednak dane pos³owaæ do
koñca kadencji. Decyzj¹ arcybiskupa Leona Przy³uskiego, podjêt¹ pod koniec
roku 1851, razem z ks. Janem Janiszewskim zostali zobowi¹zani do z³o¿enia
swoich mandatów. Oficjalnie arcybiskup swe stanowisko uzasadnia³ niewystarczaj¹c¹ liczb¹ kap³anów i koniecznoci¹ skoncentrowania siê ich na obowi¹zkach duszpasterskich. Niew¹tpliwie odgrywa³y tu rolê i inne motywy, jak obawa,
Zob.: R. Komierowski, Ko³a polskie w Berlinie 1847-1860, Poznañ 1910, s. 108.
AAP, Personalia X Franciszka Ba¿yñskiego , sygn. KA II 1370, k. 29.
37
Zob.: Protoko³y posiedzeñ Ko³a Polskiego w Berlinie, t. 1: Lata Wiosny Ludów 1849-1851,
oprac. Z. Grot, Poznañ 1956, s. 214-215.
38
W. Jakóbczyk, Sprawy polityczne w latach 1848-1850, [w:] Dzieje Wielkopolski, t. 2, red.
W. Jakóbczyk, Poznañ 1973, s. 214.
39
Zob.: Protoko³y posiedzeñ Ko³a Polskiego…, s. 218, 220, 222, 225, 227, 229, 231, 237-241,
245, 247, 250, 252.
40
Zob.: tam¿e, s. 215.
35
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aby opozycyjna postawa ksiê¿y pos³ów nie utrudnia³a dodatkowo skomplikowanych stosunków Kocio³a z w³adzami. Istnia³o te¿ niebezpieczeñstwo, ¿e ksiê¿a
pos³owie, zobowi¹zani zasad¹ solidarnoci, mog¹ niekiedy g³osowaæ wbrew interesom Kocio³a41. Wed³ug cytowanego tu ju¿ Antoniego Krzy¿anowskiego ks.
Ba¿yñski zakoñczy³ swoj¹ dzia³alnoæ poselsk¹ 14 lutego 1852 r.42
W sprawy wyborcze zaanga¿owa³ siê ks. Ba¿yñski w 1871 r., ale ju¿ nie jako
kandydat na pos³a. W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê wyborami do Reichstagu podczas spotkania przedwyborczego w Kocianie przedstawiciel obozu ultramontañskiego […] wyst¹pi³ z wnioskiem, aby wyborcy ¿¹dali od kandydatów na pos³ów
zapewnienia, ¿e w razie potrzeby stan¹ w obronie doczesnej w³adzy papie¿a
i wolnoci stowarzyszeñ, tak¿e w zastosowaniu do zakonów, przeciw szko³om bezwyznaniowym oraz przeciw ma³¿eñstwom cywilnym 43. Równoczenie za¿¹dano,
aby ksiê¿a podpisali siê pod deklaracjami popieraj¹cymi powy¿szy postulat.
Ksi¹dz Ba¿yñski, który pocz¹tkowo uleg³ zaleceniom, ostatecznie jednak wycofa³ swój podpis, podobnie jak ks. Cyprian Jarochowski44. Tak¹ postawê mo¿na
uznaæ jako wyraz jego sprzeciwu wobec w³¹czania Kocio³a do dzia³añ o charakterze politycznym.
Zakoñczenie pracy poselskiej nie oznacza³o dla ks. Ba¿yñskiego umniejszenia obowi¹zków. Dnia 24 maja 1855 r. konsystorz mianowa³ go swoim trzecim
radc¹. Dla duchowieñstwa opracowywa³ ordynacje i okólniki dotycz¹ce spraw
maj¹tkowych kocio³ów. Od czerwca 1859 r. a¿ do koñca roku nastêpnego administrowa³ maj¹tkiem kolegiaty farnej w Szamotu³ach. Tymczasem choroba oczu
zmusi³a go do z³o¿enia proby o zwolnienie z prac konsystorskich, co uzyska³
5 padziernika 1861 r. Z tej samej przyczyny zwróci³ siê z prob¹ do konsystorza, aby pozwolono mu zamieniæ obowi¹zkowe modlitwy kap³añskie na inne.
Konsystorz przychyli³ siê do jego proby, nakazuj¹c codzienne odmawianie ró¿añca45. Bliski ca³kowitej utraty wzroku wyjecha³ do Wiednia, gdzie podda³ siê
pomylnie zakoñczonemu zabiegowi usuniêcia katarakty.
Dnia 13 czerwca 1866 r. arcybiskup Mieczys³aw Ledóchowski ustanowi³ go
egzaminatorem prosynodalnym, jednak ks. Ba¿yñski po trzech latach z urzêdu
tego zrezygnowa³. W 1867 r. poznañskie duchowieñstwo wybra³o go na swojego
przedstawiciela do kontrolowania finansów seminarium. Tego samego roku
29 czerwca uczestniczy³ w Rzymie w uroczystoci jubileuszowej z okazji 1800.
rocznicy mierci wiêtych aposto³ów Piotra i Paw³a, po³¹czonej z kanonizacj¹ w.
L. Trzeciakowski, Pos³owie polscy w Berlinie , s. 251; zob. te¿: Z. Zieliñski, Koció³ katolicki w Wielkim , s. 275-276.
42
Zob.: A. Krzy¿anowski, Krótkie notatki z ¿ycia Szanownego Jubilata…, s. 16.
43
L. Trzeciakowski, Pos³owie polscy w Berlinie…, s. 167.
44
Tam¿e, s. 167-168.
45
Zob.: AAP, Personalia X Franciszka Ba¿yñskiego , k. 69.
41
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Jozafata Kuncewicza. Wczeniej, 30 maja, z udzia³em licznej grupy duchownych
poznañskich, odby³o siê po¿egnanie ksiêdza arcybiskupa, który na te uroczystoci wyje¿d¿a³ nazajutrz do Wiecznego Miasta. Ks. Ba¿yñski przemówi³ w imieniu
wszystkich, ¿ycz¹c szczêliwej podró¿y. Prosi³ ks. Arcypasterza, ¿eby zapewni³
Ojca w. o niezachwianej wiernoci tak duchowieñstwa, jak i wiernych do Stolicy Piotrowej. W koñcu uprasza³, ¿eby wyjedna³ b³ogos³awieñstwo Ojca w. dla
naszych diecezji46. Dnia 16 kwietnia 1869 r. Ksi¹dz Ba¿yñski otrzyma³ nominacjê na sêdziego prosynodalnego, a 26 stycznia 1872 r. funkcja ta zosta³a mu prolongowana na kolejne trzy lata. W latach 1867-1870 by³ spowiednikiem sióstr
urszulanek. Z powodu d³ugotrwa³ej choroby ks. Ignacego Stamma w latach 1872-1873 zarz¹dza³ maj¹tkiem kocio³a w. Dominika (obecnie oo. jezuitów) 47.
W roku 1841 zaborca pruski, po usilnych staraniach Karola Marcinkowskiego, wyda³ zgodê na powo³anie do ¿ycia Towarzystwa Pomocy Naukowej, które
pomylnie rozwija³o swoj¹ dzia³alnoæ, polegaj¹c¹ na udzielaniu pomocy ucz¹cej siê m³odzie¿y, co owocowa³o liczebnym wzrostem polskiej inteligencji.
W 1848 r. z inicjatywy Augusta Cieszkowskiego powsta³a Liga Polska, która za
swoje naczelne zadania wyznacza³a obok spraw gospodarczych tak¿e owiatowe. Kazimierz Szulc i ks. Franciszek Malinowski w 1857 r. doprowadzili do zawi¹zania Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, którego g³ównym celem
by³o przyk³adaæ siê do rozszerzania nauk i umiejêtnoci w jêzyku polskim48.
To spo³eczne o¿ywienie w³adze pruskie stara³y siê parali¿owaæ. Tymczasem
aktywnoæ Polaków bieg³a w dwóch kierunkach  zmierza³a zarówno do poprawy sytuacji ekonomicznej ludnoci, jak i do krzewienia owiaty wród szerokich
warstw spo³eczeñstwa. Józef Kisielewski w ksi¹¿ce wiat³a w mroku, przedstawiaj¹cej 50-letnie dzieje Towarzystwa Czytelni Ludowych, pisa³: Oko³o roku
1860 ta praca od podstaw daje pierwsze i dobre rezultaty. Zawi¹zuj¹ siê spó³ki
po¿yczkowe, kó³ka rolnicze w³ocian, powstaje centralne towarzystwo gospodarcze dla Wielkiego Ks. Poznañskiego. Wszystko to wp³ywa na polepszenie bytu
gospodarczego w³ocian […]. W lad za nim, znajduj¹c silne podstawy materialne, organizuje siê ¿ycie kulturalne. Jest to tym wiêcej konieczne, ¿e szko³a, zawojowana zupe³nie przez niemczyznê, ¿adnego w tym kierunku oparcia nie daje.
W takiej atmosferze, mimo wykonywania licznych obowi¹zków nak³adanych
przez prze³o¿onych, dostrzegaj¹c trudn¹ sytuacjê spo³eczn¹ ludnoci ¿yj¹cej pod
zaborem pruskim, jesieni¹ 1863 r. ks. Ba¿yñski utworzy³ Wydawnictwo Dobrych
i Tanich Ksi¹¿ek. Artur Jazdon uwa¿a, ¿e nie by³o ono instytucj¹ wydawnicz¹
w dzisiejszym tego s³owa znaczeniu. Uznaæ je raczej mo¿na za stowarzyszenie,
Tygodnik Katolicki 1867 nr 23, s. 242.
Zob.: A. Krzy¿anowski, Krótkie notatki z ¿ycia Szanownego Jubilata…, s. 17.
48
W. Jakóbczyk, Dzia³alnoæ polska w sejmie i w kraju, [w:] Dzieje Wielkopolski, t. 2…,
s. 336-337.
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którego celem by³o wybieranie lub przygotowywanie do druku w masowych nak³adach przystêpnie redagowanych ksi¹¿ek dla ludu […]. Ks. Ba¿yñski by³ nak³adc¹, g³ównym inicjatorem i organizatorem dzia³alnoci Wydawnictwa, wspieranym jednak bardzo czynnie przez realizatorów jego pomys³ów, czyli W. Simona
oraz Ludwika Rzepeckiego i ks. Antoniego Kanteckiego. Tworzyli oni zespó³ kierowniczy, ale te¿ finansowali dzia³ania. Miêdzy innymi nak³ady w³asne drukowano w oficynie zwi¹zanej z wydawnictwem, zarz¹dzanej  mimo i¿ oficjalnym w³acicielem by³ L. Rzepecki  przez Tytusa Daszkiewicza i W. Simona49. Do grona
osób wspieraj¹cych ks. Ba¿yñskiego Franciszek K¹cki zalicza tak¿e ksiê¿y Feliksa Malinowskiego i W³adys³awa Chotkowskiego50.
Wydawnictwo Dobrych i Tanich Ksi¹¿ek nie by³o pierwszym wydawnictwem utworzonym w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim. W 1838 r. firmê tak¹ za³o¿y³ m.in. Walenty Stefañski, w roku nastêpnym Jan Konstanty ¯upañski,
w 1842 r. Napoleon Kamiñski, w 1848 r. Karol Rayzner, a w roku nastêpnym
Ksiêgarniê Katolick¹ utworzy³ Edward £ubieñski. Jednak na tle powy¿szych wydawnictwo ks. Ba¿yñskiego by³o wyj¹tkowe. Jak uwa¿a Edward Piecikowski,
ono symbolicznie otwiera […] popowstaniowy z³oty okres pimiennictwa dla
ludu na terenie zaboru pruskiego, z imponuj¹co i bezprzyk³adnie wprost zorganizowanym  wspó³czesnego u¿ywaj¹c okrelenia  systemem kolporta¿u51.
Po rocznej dzia³alnoci wydawnictwa anonimowy autor w rubryce Wiadomoci literackie w Dzienniku Poznañskim napisa³: Dotkliwy dotychczas dawa³ siê
czuæ w naszej literaturze brak dobrych ksi¹¿ek dla ludu i m³odzie¿y. Kilka ksi¹¿eczek ks. Antoniewicza, parê dzie³ek Gregorowicza (Janka z Bielca) i Wielog³owskiego, to prawie ca³y zapas literatury ludowej, który jak oczywista, na d³u¿szy
czas nie zdo³a zaspokoiæ wiejskich i niedoros³ych naszych czytelników […].
W takim stanie rzeczy z prawdziw¹ pociech¹ serca widzimy, jak mê¿owie mi³uj¹cy lud nasz i pragn¹cy jego dobra, krz¹taj¹ siê pilnie oko³o jego owiaty i pracuj¹ nad tym, aby pomna¿a³a siê liczba dzie³ zalecaj¹cych siê nie tylko doborem
treci buduj¹cej i pouczaj¹cej, ale zarazem i cen¹ nader umiarkowan¹, po czêci
nawet nies³ychanie tani¹. Zas³ugê tê przyznaæ nale¿y miêdzy innymi mianowicie
ks. Ba¿yñskiemu, proboszczowi kocio³a w. Wojciecha w Poznaniu, który w przeci¹gu roku bie¿¹cego wyda³ w³asnym nak³adem kilka dzie³ek dla ludu, zas³uguj¹cych na to, aby im szerszy daæ rozg³os52.

A. Jazdon, Wydawcy poznañscy 1851-1914. Kszta³towanie rodowiska i repertuaru wydawniczego, Poznañ 2012, s. 76.
50
Zob.: F. K¹cki, Ba¿yñski Franciszek, [w:] S³ownik biograficzny katolicyzmu , s. 23.
51
E. Piecikowski, Ach! W tym Poznañskiem . ¯ycie literackie XIX wieku, Poznañ 2003,
s. 96.
52
Wiadomoci literackie, Dziennik Poznañski 1864 nr 294, s. 5.
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W wydawnictwie ks. Ba¿yñskiego, które dzia³a³o dziêki subskrypcjom
i ofiarnoci zamo¿niejszej czêci spo³eczeñstwa, ukazywa³y siê ksi¹¿ki o tematyce religijnej (np. autorstwa Hilarego Koszutskiego ¯ywot w. Wojciecha, biskupa i mêczennika, patrona królestwa polskiego, ¯ywoty wiêtych pustelników
w Polsce), ukazuj¹ce historiê Polski (np. Jakuba Dalekiego Wspomnienia mojego
ojca, ¿o³nierza dziewi¹tego pu³ku Ksiêstwa Warszawskiego, Lucjana Siemieñskiego Wieczory pod lip¹, czyli Historia narodu polskiego), maj¹ce charakter poradników (np. Leona Bokiewicza Hygiena popularna czyli Nauka zachowania zdrowia
dla ludu wiejskiego, J. Menscha Chemia w zastosowaniu do ¿ycia codziennego).
Obok kilku powieci i powiastek z ¿ycia ludu wiejskiego (m.in. Serafina Jonasa
S¹siedzi na granicy, Ludwiki Leniowskiej Wytrwa³oæ w pracy i w z³ym losie czy
ks. Symforiana Tomickiego M¹dry Wach) wydany zosta³ Psa³terz Dawidowy Jana
Kochanowskiego z objanieniami Ludwika Rzepeckiego.
Wród opublikowanych ksi¹¿ek znalaz³y siê równie¿ zwyciêskie powieci
z maj¹cego kilka edycji konkursu literackiego, w którym nagrody fundowa³ Konstanty Zakrzewski. W pierwszej edycji w roku 1862 warunki, jakie mia³ spe³niaæ
utwór, by³y bardzo ograniczone: Powieæ musi byæ oryginaln¹, na tle historyczno- lub obyczajowo-narodowym 53. W czwartej edycji z roku 1866, której og³oszenie by³o podpisane przez ks. Ba¿yñskiego, zaostrzone warunki stawiane utworom uwzglêdnia³y w sposób szczególny czytelnika pochodz¹cego z ludu: I. Chodzi
przede wszystkim o dzie³o dla katolickiego ludu lub dorolejszej m³odzie¿y;
II. Pozostawiaj¹c zupe³n¹ swobodê pisz¹cym wymagamy tylko, a¿eby treæ by³a
w ogóle powa¿na, oryginalna i wziêta z pola albo dziejów ojczystych, albo obyczajów narodowych, albo z ogólnej nauk dziedziny; III. Przedstawienie rzeczy ma
byæ zrozumia³e i zastosowane do potrzeb ludu naszego; jêzyk czysty, jasny i prosty, wolny jednak¿e od gminnej prostoty54. Nagrodzonymi powieciami w kolejnych edycjach konkursu by³y: Stanis³awa Sobieskiego Anio³ Pañski, Józefa znad
Obry Szkaplerz wiarusa, Jana Konstantego Gregorowicza Ukryte skarby55, a tak¿e Serafina Jonasa W domu najlepiej.
Nietrudne w odbiorze ksi¹¿ki z wydawnictwa ks. Ba¿yñskiego trafia³y do
ubogich warstw spo³eczeñstwa polskiego, ¿yj¹cego w zaborze pruskim, dziêki
zaanga¿owaniu w ich rozprowadzanie W³adys³awa Simona. Drukowane w wysokich nak³adach i sprzedawane po bardzo niskiej cenie, czêsto nawet przekazywane bezp³atnie, wzbogaca³y biblioteki w Wielkopolsce, na l¹sku, Warmii
i Mazurach, w Galicji, niejednokrotnie dociera³y do Polaków przebywaj¹cych na
emigracji w ró¿nych zak¹tkach wiata.

L. Rzepecki, Konkurs, Tygodnik Poznañski 1862 nr 47, s. 376.
Czwarty konkurs Wgo Konstantego Zakrzewskiego, „Tygodnik Katolicki” 1866 nr 20, s. 160.
55
Zob.: A. Jazdon, Wydawcy poznañscy 1815-1914 , s. 313.
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W listopadzie i grudniu 1872 r. wiele czasopism, m.in. Przyjaciel Ludu,
Orêdownik, Katolik, Gwiazdka Cieszyñska, Dziennik Polski, Czas,
W³ocianin opublikowa³o nastêpuj¹cej treci og³oszenie:
Ofiara 3000 ksi¹¿ek
Trzy tysi¹ce ksi¹¿ek zdatnych do u¿ytku mieszczan, kmieci i m³odzie¿y stanu
ka¿dego, ofiaruje ludowi polskiemu bezp³atnie przy nadchodz¹cej kolêdzie ni¿ej
podpisane Wydawnictwo.
Po ksi¹¿ki te zg³osiæ siê mog¹ mieszkañcy wszystkich ziem dawnej Polski,
dalej kolonici i wychodcy nasi, dok¹dkolwiek ich w³asna wola lub niewola zanios³y.
W razie wyboru pierwszeñstwo mieæ bêd¹: 1. osoby, które Wydawnictwo nasze wspieraj¹, a chcia³yby zakres dzia³ania swego rozszerzaj¹c, zrobiæ jeszcze
wiêcej dobrego jak dot¹d; 2. miejscowoci, gdzie dot¹d ¿adnej jeszcze nie ma
czytelni, a zw³aszcza te, które skutkiem obecnego po³o¿enia pozbawione s¹ pomocy i opieki polskich duchownych i polskiego obywatelstwa wiejskiego; 3. czytelnie zostaj¹ce pod ci¹g³ym dozorem rz¹dcy parafii; 4. w ogóle wszystkie osoby,
o których nabraæ bêdzie mo¿na tego przekonania, ¿e liczbê przes³anych sobie
ksi¹¿eczek dalszymi sk¹din¹d nabytkami dla wygody i dobra wspó³braci pomna¿aæ bêd¹.
Zg³aszaæ siê nale¿y do podpisanego Prezesa, i to od dnia niniejszego og³oszenia, a¿ po dzieñ 1go lutego 1873 roku.
Wszystkie pisma polskie upraszamy o dwu lub trzykrotne powtórzenie tej
wiadomoci, a¿eby dojæ mog³a do najwiêkszej liczby interesowanych.
Wydawnictwo Dobrych i Tanich Ksi¹¿ek
Ks. Franc. Ba¿yñskiego56
W ci¹gu zaledwie jednego miesi¹ca na adres wydawnictwa nades³ano 407
listów, nie tylko z miejscowoci zaboru pruskiego, lecz tak¿e z Galicji, Berlina,
Karlsruhe, Konstantynopola, Anglii i Ameryki, w których nadawcy prosili o polsk¹ ksi¹¿kê.
W broszurze zatytu³owanej Sprawozdanie Wydawnictwa dobrych i tanich
ksi¹¿ek Ks. Franc. Ba¿yñskiego ze sposobu, w jaki rozdzieli³o bezp³atnie 7419
ksi¹¿ek celem za³o¿enia 370 nowych czytelni w kwietniu r. 1873, wydanej po zakoñczeniu akcji, jej inicjator opublikowa³ anonimowo kilkadziesi¹t listów. S¹ one
wiadectwem ubóstwa, trudnej sytuacji spo³ecznej, ale i religijnoci oraz g³êbokiego patriotyzmu. Oto kilka przyk³adów.
56
Cyt. za: F. Ba¿yñski, Sprawozdanie Wydawnictwa dobrych i tanich ksi¹¿ek Ks. Franc. Ba¿yñskiego ze sposobu, w jaki rozdzieli³o bezp³atnie 7419 ksi¹¿ek celem za³o¿enia 370 nowych czytelni w kwietniu r. 1873, Poznañ 1873, s. 1-2.
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[…] nasz Ksi¹dz Proboszcz wiele ksi¹¿ek wydaje do czytania swoim parafianom, to jednakowo¿ nie wystarczy na tak liczn¹ parafiê, a czytelni ¿adnej nie
mamy, nasze nieszczêcie, ¿e nie mamy ¿adnego polskiego Pana, który by siê do
tego przyczyni³ […]. (s. 6).
[…] bardzo mi chodzi o rozkrzewienie owiaty i poparcie ojczystego jêzyka,
który u nas [na l¹sku  JB] w prawdziwej poniewierce, bo muszê wyznaæ, ¿e
wielu kolegów moich i nas ani go sami nie znaj¹ dok³adnie, a co gorsza, ani
poznaæ nie chc¹ […]. A poniewa¿ nam go w najnowszym smutnym czasie na
dobre ze szkó³ wypêdzaj¹, wiêc koniecznoæ nieodzowna, aby przynajmniej do
domu dzieciom polskich ksi¹¿ek dostarczaæ, i¿by skarbu tego na wcale nie zarzuci³y. (s. 17).
[…] ja jestem szewc i mam dosyæ dogodne pomieszkanie i do mnie wiele siê
ludzi schodzi, jedni po robotê, a drudzy po poradê, znowu inni gwoli nowin ze
wiata, bo siê tu u mnie wiele czyta, a przeto mam zamiar i wiêcej ludzi pouczyæ,
bo tu mamy Proboszcza, a to jest Niemiec i po polsku niewiele mówi i te¿ o polsk¹ mowê nie dba, dlatego my sami miêdzy sob¹ po polsku mówimy. Jest tu wiele
obywateli, co czytaæ umiej¹, tak jak i ja, i tak bym radzi tych ksi¹¿ek mieli,
a potem skoro ju¿ siê zebrali, to bym wiêcej ksi¹¿ek kupili, ale teraz pocz¹tkowo
by³oby to bardzo dobrze, ¿ebym taki pocz¹tek mieli. (s. 26).
[…] w ka¿d¹ niedzielê po ksi¹¿ki na probostwo siê zg³aszaj¹ [m³odzi ludzie
 JB]. ¯¹daniu za ich wtedy tylko czyni siê zadoæ, je¿eli Ks. Proboszcz albo
który z Ksiê¿y Wikarych zaopatrzony jest w jak¹ w³asn¹ biblioteczkê, zawieraj¹c¹ oprócz dzie³ teologicznych, tak¿e ksi¹¿ki ludowe, co przy dzisiejszych niestety
stosunkach osobliwie u Ksiê¿y Wikarych bardzo rzadko siê trafia. Otó¿ chc¹c
niedostatkowi temu koniec raz po³o¿yæ, a oraz lud nasz od szerz¹cego siê zepsucia i kierunku liberalnego uchroniæ, zamierzam za³o¿yæ w Gródku sta³¹ czytelniê
parafialn¹, zostaj¹c¹ pod kierownictwem […] rz¹dcy parafii. (s. 30).
[…] My wprawdzie mamy w czym mieszkaæ, jeæ i czem siê odziaæ, ale na
ksi¹¿ki nas nie staæ […] (s. 34).
Jestem s³ug¹ we wsi Staszkówce, w powiecie gorlickim w Galicji u gospodarza Klemensa Dyla, a nie jestem w stanie kupiæ ani jednej ksi¹¿ki, abym móg³
rozum owiecaæ tak do ludzi, jak i do Boga. (s. 36).
Wobec du¿ego zapotrzebowania na polsk¹ ksi¹¿kê, wyra¿onego w otrzymanej korespondencji, wydawnictwo postanowi³o zwiêkszyæ liczbê egzemplarzy
przeznaczonych do bezp³atnego rozdawnictwa. I tak Wielkie Ksiêstwo Poznañskie otrzyma³o 2369 ksi¹¿ek, l¹sk  1561, Warmia i Mazury  1655, Galicja 
1618, inne regiony 216. £¹cznie rozes³ano 7419 ksi¹¿ek do 370 odbiorców57.
57

Zob.: tam¿e, s. 5.
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Pojawienie siê publikacji z Wydawnictwa Dobrych i Tanich Ksi¹¿ek na terenach uwa¿anych przez zaborcê za zgermanizowane wywo³ywa³o zdumienie
i zdziwienie wród urzêdników pruskich. Widzieli w nich nie tylko ród³o utrwalania religijnoci ludu, ale tak¿e narzêdzie do budzenia i wzmacniania wiadomoci narodowej Polaków i politycznej odbudowy Polski, a wiêc w ich ocenie,
maj¹ce charakter antyrz¹dowy. To sta³o siê powodem kilkakrotnego nak³adania
kar pieniê¿nych, przeprowadzania rewizji, a¿ wreszcie do zamkniêcia wydawnictwa w roku 1873 i skazania ks. Ba¿yñskiego na dwutygodniowe wiêzienie.
W ci¹gu 10 lat dzia³alnoci wydawnictwo opublikowa³o blisko 40 tytu³ów
ksi¹¿ek o ³¹cznym nak³adzie oko³o 140 000 egzemplarzy oraz rozprowadzi³o
15 000 egzemplarzy wydanych przez inne oficyny. Oko³o roku 1865 przez kilkanacie miesiêcy ks. Ba¿yñski razem z ks. Witalisem Maryañskim i Tytusem
Daszkiewiczem prowadzi³ Wydawnictwo Obrazków Religijnych, w którym drukowano miedzioryty z podobiznami wiêtych wed³ug projektu Stanis³awa £ukomskiego. Obrazki zawiera³y równie¿ teksty modlitw w jêzyku polskim. Z powodu
zró¿nicowanych oczekiwañ odbiorców oraz niskiego zainteresowania produkcj¹
wydawnictwo zaprzesta³o dzia³alnoci.
Jak wspó³czeni oceniali dzia³alnoæ wydawniczo-patriotyczn¹ ks. Ba¿yñskiego?
Karol Libelt: Ile¿ to tysiêcy egzemplarzy tych po¿ytecznych ksi¹¿ek przesz³o
bezp³atnie z jego porêki do najrozmaitszych towarzystw, aby siê t¹ drog¹ pomiêdzy biedniejszych stowarzyszonych, jako pokarm duchowy dosta³y? Ile¿ to drugich tysiêcy, tych samych oprawnych ksi¹¿eczek, rozes³anych zosta³o za nader
nisk¹ cenê pomiêdzy gorliwych obywateli, którzy t¹ po¿ywn¹ straw¹ duchow¹
udarowali m³ód, ucz¹c¹ siê czeladkê i w³ocian swoich?  Niepodobna obliczyæ
i wykazaæ, ile przez tyloletni¹ pracê i zapobiegliwoæ zacnego kap³ana namno¿y³o siê wiat³a i moralnoci pomiêdzy ludem, który dot¹d zostawa³ w opuszczeniu;
ale to pewna, ¿e jest jego wielk¹ zas³ug¹, godn¹ powszechnego uznania
i wdziêcznoci, je¿eli siê t¹ drog¹ lud nasz ciemny utwierdzi³ w religii i narodowoci swojej, je¿eli choæby tylko w jednostkach, nabra³ z czytania lub s³uchania
czytaj¹cych, potrzebnych, ¿e nie powiem, koniecznych do ¿ycia prywatnego
i publicznego wiadomoci58.
Marceli Motty: ¯e to by³a myl zdrowa, przedsiêwziêcie przede wszystkim
potrzebne u nas i po¿yteczne, za najlepszy dowód s³u¿yæ powinny poszukiwania
i ledztwa, które ks. Ba¿yñski, jako i wspó³dzia³aj¹ce z nim osoby, owym wydawnictwem na siê ci¹gnêli; wszak¿e nasi najserdeczniejsi wychodz¹ zawsze z tego
stanowiska, ¿e co dobre dla nas, to dla nich szkodliwe. […] czytelnie ludowe
i pisma ludowe w naszym po³o¿eniu rzecz niezmiernej wagi, której nam zanie58

K. Libelt, Powiêcenie, [w:] Warta , s. 43.
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dbaæ nie wolno, jeli nie chcemy, ¿eby lud nasz zamieni³ siê na Górnol¹zaków,
nie chc¹cych ani wiedzieæ, ¿e s¹ Polakami. Wdziêcznoæ nale¿y siê ks. Ba¿yñskiemu i jego wspólnikom za to, ¿e tê myl podjêli i pierwsi j¹ energicznie i konsekwentnie przeprowadziæ usi³owali59.
Zamkniête przez w³adze pruskie Wydawnictwo Dobrych i Tanich Ksi¹¿ek
przejê³a spó³ka Tytusa Daszkiewicza, W³adys³awa Simona i Ludwika Rzepeckiego, prowadz¹c je pod nazw¹ Wydawnictwo im. ks. F. Ba¿yñskiego i kontynuuj¹c
nie tylko, jak bymy dzi powiedzieli, liniê wydawnicz¹ poprzednika, ale i formy dzia³alnoci, czego dowodem by³o ufundowanie 100 bibliotek ludowych
w roku 1876. Dwa lata póniej z ksi¹¿ek tego wydawnictwa utworzone zosta³y
dwie biblioteki na Warmii  w Bart¹gu i Unieszewie – i jedna na Mazurach
w Lewa³dzie.
Jeszcze przed zamkniêciem wydawnictwa ks. Ba¿yñski wraz z Maksymilianem Jackowskim i Stanis³awem Ch³apowskim za³o¿yli dziennik Gazetê Wielkopolsk¹. Jej wydawc¹ zosta³ Jackowski, dyrektorem wydawnictwa Kazimierz
Szulc, a redaktorem Edward Micha³ek. Pierwszy numer dziennika ukaza³ siê
27 marca 1872 r., a ostatni, 72., 29 czerwca tego¿ roku. Do tak szybkiego upadku doprowadzi³ ostry konflikt w Radzie Nadzorczej na tle linii programowej gazety60. Dwa lata póniej ks. Ba¿yñski, wci¹¿ chc¹c s³u¿yæ Polakom i ksi¹¿ce, pomaga³ Franciszkowi Ch³apowskiemu za³o¿yæ w Bytomiu bibliotekê polsk¹,
nosz¹c¹ nazwê Czytelnia Bytomska61.
Czwartek, 23 kwietnia 1874 r., by³ niezwyk³ym dniem dla parafii w. Wojciecha w Poznaniu. Oprócz dorocznego odpustu 50-lecie kap³añstwa obchodzi³
proboszcz  ks. Franciszek Ba¿yñski. Ju¿ od godzin porannych, przy wiosennej,
s³onecznej pogodzie, gromadzili siê wierni w kociele i wokó³ niego62. O godzinie 10 na probostwo przyby³y liczne delegacje. Jako pierwsi sk³adali jubilatowi
¿yczenia przedstawiciele parafii, dziêkuj¹c za kierowanie ni¹ nieprzerwanie przez
25 lat. Na czele delegacji sta³ gospodarz z Je¿yc Adam Remlein, który wrêczy³
okolicznociowy adres wykonany w drukarni Jaros³awa Leitgebera. W adresie
tym m.in. zawarta by³a proba o otwarcie czytelni na Je¿ycach. Pieni¹dze na ten
cel, zebrane ze sk³adek, przekaza³ ks. Ba¿yñskiemu Stanis³aw Motty, radca s¹du
okrêgowego w Poznaniu. Ksi¹dz prodziekan Karol Kessler z³o¿y³ ¿yczenia
w imieniu arcybiskupa Mieczys³awa Ledóchowskiego oraz odczyta³ pismo od
konsystorza generalnego skierowane do jubilata:
M. Motty, Przechadzki po miecie, t. 1 , s. 195-196.
Zob.: J. Karwat, Maksymilian Jackowski. 1815-1905, Poznañ 2005, s. 103-105.
61
Zob.: T. Oracki, Ba¿yñski Franciszek, [w:] S³ownik pracowników , s. 49.
62
Relacje z uroczystoci zob.: [W.] Chrustowicz, Sekundycye Ks. Radzcy [!] Ba¿yñskiego,
Proboszcza przy kociele w. Wojciecha w Poznaniu, [w:] Warta…, s. 443-444; Kuryer miejscowy
i prowincyonalny, Kurier Poznañski 1874 nr 93, s. 2, nr 94, s. 2; Wiadomoci miejscowe i potoczne, Dziennik Poznañski 1874 nr 94, s. 3, nr 95, s. 3.
59
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Czcigodny X. Jubilacie!
Wielk¹ to jest ³ask¹ Pana Boga dla tego cz³owieka, którego raczy powo³aæ
do s³u¿by o³tarza, aby sprawowa³ najwiêtsz¹ ofiarê i skarbami mi³osierdzia Jego
wyjednanymi gorzk¹ mêk¹ i mierci¹ Syna Jego pierworodnego szafowa³. Tobie,
Czcigodny Jubilacie, pozwoli³ Pan Bóg przez pó³ wieku w tej wiêtej s³u¿bie pozostaæ i Zbawiciela wiata pod skromnymi postaciami utajonego w rêkach Twoich piastowaæ. Twoje zas³ugi ten Ci tylko wynagrodziæ mo¿e, który Ciê do nich
powo³aæ raczy³. My za przesy³aj¹c Ci w tym dniu dla Ciebie uroczystym, który
w tak okropne dla Kocio³a czasy przypad³, wyraz szczerego ¿yczenia, aby Ci Bóg
dobrotliwy w dotychczasowej wiernoci dla Kocio³a a¿ do ostatniego tchu ¿ycia
zachowaæ raczy³, wzywamy i prosimy Ciê, aby w tej chwili, [nieczytelne – JB]
z³o¿y³ u stóp O³tarza Pañskiego gor¹ce mod³y za Ojca w., za uwiêzionego Arcypasterza naszego, licznych kap³anów los jego statecznie i ochoczo podzielaj¹cych
i za ca³y Koció³ tak ciê¿ko nawiedzony63.
Ksi¹dz Kessler, z³o¿ywszy nastêpnie ¿yczenia w imieniu duchowieñstwa
poznañskiego, które licznie przyby³o na uroczystoæ, wrêczy³ ks. Ba¿yñskiemu
wykonany w Pary¿u srebrny kielich poz³acany, ozdobiony 15 medalionami emaliowanymi, wysadzany rubinami oraz tak¹¿ patenê. W imieniu by³ych i obecnych
wikariuszy parafii w. Wojciecha przemówi³ proboszcz z Buku ks. Aleksander
Akoszewski, a miejscowy wikariusz ks. Wawrzyniec Chrustowicz w imieniu
wikariuszy Ksiêstwa, którzy pracowali pod kierunkiem jubilata, wrêczy³ srebrny
puchar, na którym by³y wygrawerowane ich nazwiska. Ponadto ks. Ba¿yñski
otrzyma³ album z podobiznami medali i monet polskich, wykonanymi metod¹
litograficzn¹ przez artystê Teodora Szulca, oraz cztery wieñce z³ociste. Jako ostatni sk³ada³ ¿yczenia wieloletni przyjaciel Antoni Krzy¿anowski.
Z probostwa w asycie ksiê¿y Józefa Szejdurskiego z Otorowa, Wawrzyñca
Chrustowicza, Franciszka Lurca i pozosta³ego duchowieñstwa jubilat przeszed³
do kocio³a, sk¹d wyruszy³a procesja ku czci w. Wojciecha. Nastêpnie po odpiewaniu hymnu Veni Creator rozpoczê³a siê msza w., podczas której kazanie,
nawi¹zuj¹ce do obu uroczystoci, wyg³osi³ ks. Leonard Ostrowicz, proboszcz
z Uzarzewa. Po jej zakoñczeniu i udzieleniu ka¿demu uczestnikowi specjalnego
b³ogos³awieñstwa, w tym w³asnej siostrze (pozosta³e rodzeñstwo ju¿ nie ¿y³o),
ks. Ba¿yñski zosta³ w procesji odprowadzony do domu. Tutaj proboszcz z Komornik, jêzykoznawca i cz³onek Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk ks.
Franciszek Malinowski wrêczy³ jubilatowi ksiêgê zbiorow¹ zatytu³owan¹ Warta,
przygotowan¹ i wydan¹ specjalnie na tê okolicznoæ.
AAP, Personalia X Franciszka Ba¿yñskiego , k. 72. Arcybiskup Mieczys³aw Ledóchowski zosta³ aresztowany 3 lutego 1874 r. za niepodporz¹dkowanie siê decyzjom zaborcy pruskiego,
zabraniaj¹cym w³adzom kocielnym samodzielnego mianowania proboszczów oraz kszta³cenia kleryków. Na wolnoæ wyszed³ dwa lata póniej.
63
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Do obiadu, wydanego w ogrodzie pod namiotem, zasiad³o oko³o stu zaproszonych goci  zarówno duchownych, jak i wieckich. W jego trakcie wzniesiono trzy toasty  jubilat na czeæ Ojca w. i uwiêzionego arcybiskupa, a ks.
Szejdurski na czeæ ks. Ba¿yñskiego. Zaraz po obiedzie rozpoczê³y siê nieszpory, w trakcie których kazanie wyg³osi³ ks. Aleksander Akoszewski.
Na rêce jubilata nap³ynê³o wiele telegramów  z Ksiêstwa, ze l¹ska, z Warmii i Mazur, z Berlina, Lwowa, a tak¿e z Afryki od jednego z misjonarzy. Ich
nadawcom, a szczególnie Ko³u Polskiemu do parlamentu niemieckiego w Berlinie, tudzie¿ ¿yczliwym mi w Lwowie, w dalekiej Afryce, w ró¿nych bli¿szych
i dalszych prowincjach cesarstwa niemieckiego i tu w miejscu moim rodzinnym
mieszkaj¹cym, podziêkowa³ dwa dni póniej na ³amach prasy64. Dat¹ 3 maja 1874 r.
by³o opatrzone kolejne podziêkowanie. Tym razem by³o skierowane do spo³eczeñstwa za tyle niezas³u¿onych dowodów ¿yczliwoci i przyjani, jakie odebra³
w dniu swego jubileuszu, ale nie ogranicza³o siê tylko do s³ów. Wyra¿aj¹c
wdziêcznoæ, postanowi³ rozes³aæ bezp³atnie 2000 egzemplarzy ksi¹¿eczek do
nabo¿eñstwa dla dzieci do lat 14. Zakoñczy³ s³owami: Spomiêdzy zg³aszaj¹cych
siê uwzglêdniaæ bêdê przede wszystkim 1) niezamo¿noæ rodziców lub opiekunów,
2) potrzeby miejscowe, a wiêc okolice od obczyzny, innowierstwa i ciemnoty bardziej zagro¿one, 3) warunki rêkojmi, ¿e w godne dostan¹ siê rêce65. Ten dar by³
kolejnym wyrazem postawy spo³ecznej i troski ks. Ba¿yñskiego o wychowanie
religijne m³odego polskiego pokolenia.
Warta. Ksi¹¿ka zbiorowa ofiarowana ksiêdzu Franciszkowi Ba¿yñskiemu,
proboszczowi przy kociele w. Wojciecha w Poznaniu, na jubileusz 50-letniego
kap³añstwa w dniu 23 kwietnia 1874 od jego przyjació³ i wielbicieli  to pe³en
tytu³ ksiêgi ofiarowanej ks. Ba¿yñskiemu. Inicjatorami jej powstania byli wspó³pracownicy i bli¿si znajomi jubilata  ksiê¿a: Jan Ga³ecki, W³adys³aw Chotkowski i Micha³ Perliñski oraz Tytus Daszkiewicz, Józef Kusztelan, Ludwik Rzepecki. Swój pomys³ przedstawili w specjalnej odezwie, opublikowanej na ³amach
kilku polskich czasopism, og³aszaj¹c równoczenie informacjê o otwarciu przedp³aty  dzi powiedzielibymy subskrypcji  na tê wyj¹tkow¹ ksi¹¿kê66.
Lista osób, które dokona³y przedp³aty przed jej wydaniem (wielu jeszcze
zamawia³o póniej), obejmuj¹ca blisko 800 nazwisk, zosta³a zamieszczona
w Warcie. Byli wród nich ksiê¿a, m.in.: Józef Cybichowski, biskup sufragan
64
Zob. np.: Kuryer miejscowy i prowincyonalny, Kurier Poznañski 1874 nr 94, s. 2; Wiadomoci miejscowe i potoczne, Dziennik Poznañski 1874 nr 95, s. 3.
65
Doniesienia literackie, Kurier Poznañski 1874 nr 101, s. 3; Wiadomoci miejscowe i potoczne, Dziennik Poznañski 1874 nr 102, s. 3. Mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem przypuszczaæ, ¿e darem dla spo³eczeñstwa by³a Droga do nieba. Ksi¹¿ka do nabo¿eñstwa dla dzieci katolickich ofiarowana przez X Franciszka Ba¿yñskiego, wydana w Poznaniu w 1872 r. w drukarni Tytusa
Daszkiewicza.
66
Zob. np.: Rozmaitoci, „Tygodnik Wielkopolski” 1874 nr 10, s. 79.
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gnienieñski, W³adys³aw Chotkowski, W³adys³aw Jaskulski i jego brat Augustyn,
Jan Komian, Maksymilian £ukaszewicz, Symforian Tomicki; ludzie pióra,
m.in.: Wawrzyniec Engeström, Józef Kocielski, Józef Ignacy Kraszewski, Juliusz Ligoñ, Marceli Motty, Teofila Radoñska; ksiêgarze i wydawcy, m.in.: Mieczys³aw Leitgeber, Karol Miarka, Ludwik Rzepecki, W³adys³aw Simon, Walenty
Stefañski, Stanis³aw Wegner; by³o tu równie¿ nazwisko filozofa Karola Libelta
i dzia³aczki patriotycznej Emilii Sczanieckiej67.
Warta, licz¹ca 444 strony, zosta³a wydana przez Tytusa Daszkiewicza. Jej
tytu³ nawi¹zywa³ do nazwy g³ównej rzeki przep³ywaj¹cej przez Wielkie Ksiêstwo
Poznañskie, ale te¿ do warty, na której stoi ¿o³nierz, a ten powinien strzec tego,
co mu Pan Bóg powierzy³, a co mu powinno byæ najdro¿szym, to jest wiêtej wiary i mowy narodowej – napisa³ Juliusz Ligoñ we wstêpie do tej ksiêgi, wyranie
nawi¹zuj¹c do ¿ycia i dzia³alnoci jubilata.
Ksiêga zawiera teksty powiêcone osobie ks. Ba¿yñskiego, a tak¿e o tematyce religijnej, historycznej, utwory literackie proz¹ i wierszem oko³o 40 autorów,
m.in.: Juliusza Ligonia, Kornela Ujejskiego, Teofila Lenartowicza, Seweryna
Goszczyñskiego, Stanis³awa Komiana, Wawrzyñca Engeströma, W³adys³awa
Be³zy, Karola Libelta, Marcelego Mottego, Zygmunta Krasiñskiego, Franciszka
Malinowskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Aleksandra Chodki, Franciszka Ch³apowskiego, W³adys³awa Ordona, Pauliny Wilkoñskiej. Autorem portretu
ks. Ba¿yñskiego, zamieszczonego za kart¹ tytu³ow¹, by³ Marian Jaroczyñski.
W niedzielê, 12 marca 1876 r. o godzinie 11 przed po³udniem, po krótkiej
chorobie i po przyjêciu sakramentów w. zmar³ ks. Ba¿yñski, o czym poinformowa³a prasa poznañska68. W rodê, 15 marca o godzinie 4 po po³udniu odby³a
siê eksportacja zw³ok zmar³ego, przy licznym udziale nie tylko parafian, lecz
tak¿e mieszkañców ca³ego miasta69. Trumnê z probostwa do kocio³a nios³o szeciu ksiê¿y, a kondukt prowadzi³ ks. infu³at Antoni Grandke. Do wiernych zgromadzonych w wi¹tyni przemówi³ ks. Wawrzyniec Chrustowicz, krel¹c trudn¹
sytuacjê parafii wobec skomplikowanych obecnie stosunków polityczno-kocielnych i mierci proboszcza.
Nazajutrz, 16 marca, odby³y siê uroczystoci pogrzebowe, w których uczestniczy³y rzesze wiernych oraz kap³ani z Poznania i pobliskich miejscowoci.
Zob.: Warta , s. II-X.
Zob.: Kuryer miejscowy i prowincyonalny, Kurier Poznañski 1876 nr 59, s. 3; Wiadomoci miejscowe i potoczne, Dziennik Poznañski 1876 nr 60, s. 4.
69
Noty sprawozdawcze z uroczystoci pogrzebowych zob.: Kuryer miejscowy i prowincyonalny, Kurier Poznañski1876 nr 62, s. 3; Wiadomoci miejscowe i potoczne, Dziennik Poznañski
1876 nr 63, s. 3, nr 64, s. 3. Pe³en tekst kazania ks. W³adys³awa Chotkowskiego: Mowa ¿a³obna
powiedziana na pogrzebie .p. ksiêdza radzcy [!] Franciszka Ba¿yñskiego, proboszcza przy kociele w. Wojciecha w Poznaniu dnia 16-go marca 1876 przez Ks. W³. Chotkowskiego lic. w. teologii,
Poznañ 1876.
67
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O godzinie 9 przed po³udniem rozpoczê³y siê wigilie, a nastêpnie ks. infu³at Antoni Grandke w asycie ksiê¿y Franciszka Lurca i Jana Ga³eckiego odprawi³ mszê
w. Po jej zakoñczeniu ks. W³adys³aw Chotkowski przedstawi³ ¿ycie zmar³ego,
jego dzia³alnoæ dziel¹c na duszpastersk¹ i obywatelsk¹. W dalszej czêci mówca przypomnia³, jakie materialne lady pozostawi³ po sobie w parafii zmar³y proboszcz. Z w³asnych pieniêdzy zakupi³ wyposa¿enie do Grobu Pañskiego, cztery
o³tarze wraz z obrazami na procesje Bo¿ego Cia³a, srebrny krzy¿ procesyjny,
srebrn¹ monstrancjê, kilka ornatów, nowy baldachim i katafalk. Dziêki jego staraniom wi¹tynia wzbogaci³a siê o dwie chor¹gwie haftowane z³otem i srebrem,
szeæ cynowych lichtarzy stoj¹cych na g³ównym o³tarzu, szafy do ornatów, ca³e
wnêtrze kocio³a zosta³o odnowione i wymalowane, ceglan¹ posadzkê zast¹pi³y
szwedzkie p³yty, postawiono now¹ ¿elazn¹ bramê cmentarn¹. Po d³u¿szym kazaniu ks. Chotkowskiego trumnê z cia³em zmar³ego wniesiono do podziemi kocio³a. Spocz¹³ w wi¹tyni, z któr¹ by³ tak bardzo zwi¹zany przez wiele lat i która
sta³a tak blisko jego miejsca urodzenia.
W ci¹gu wielu lat swego kap³añskiego ¿ycia, oprócz przedstawionej bogatej
i intensywnej dzia³alnoci, zarówno duszpasterskiej, jak i patriotycznej, by³ aktywnym cz³onkiem kilku towarzystw i organizacji, m.in. Towarzystwa Przyjació³
Nauk w Poznaniu, Towarzystwa Naukowej Pomocy, dzia³aj¹cej dla m³odzie¿y
Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego, studiuj¹cej w Berlinie i Wroc³awiu, Ligi Polskiej w Poznaniu, a tak¿e za³o¿onego w 1840 r. przez Jêdrzeja Moraczewskiego
Towarzystwa Zbieraczy Staro¿ytnoci Krajowych w Szamotu³ach. Uczestnictwo
we wspomnianych organizacjach by³o tak¿e wyrazem jego patriotyzmu. Bywa³
czêstym gociem maj¹cego siedzibê w Bazarze lokalu Kasyna Poznañskiego,
placówki za³o¿onej w 1842 r., maj¹cej s³u¿yæ zbli¿eniu polskiego mieszczañstwa
z ziemiañstwem70. „Tygodnik Katolicki” w numerze 11. z roku 1867 przyniós³
informacjê, ¿e ks. Ba¿yñski postanowi³ przekazaæ swoj¹ bibliotekê dekanatowi
poznañskiemu. Ksiêgozbiór ten, tworzony od czasu studiów uniwersyteckich, licz¹cy oko³o 10 000 tomów i zawieraj¹cy dzie³a teologiczne, filozoficzne, historyczne, zosta³ z³o¿ony w kapitularzu kocio³a farnego. Zgodnie z wol¹ darczyñcy mia³ zostaæ udostêpniony dopiero po jego mierci.
Sam ks. Ba¿yñski by³ autorem dwóch ksi¹¿ek, które zosta³y ju¿ wspomniane
 Sprawozdania Wydawnictwa Dobrych i Tanich Ksi¹¿ek oraz ksi¹¿eczki do
nabo¿eñstwa dla dzieci Droga do nieba. Dokona³ te¿ przek³adu z jêzyka niemieckiego ksi¹¿ki Nabo¿eñstwo bez kap³ana czyli przewodnik niebieski dla osieroconych parafii wydanej w Pelplinie w 1876 r.71
70
Zob.: W. Jakóbczyk, W poznañskim Bazarze 1838-1939, Poznañ 1986, s. 22-23; A. Krzy¿anowski, Krótkie notatki z ¿ycia Szanownego Jubilata , s. 17; J. Zió³ek, Ks. Józef Franciszek Ba¿yñski , s. 90.
71
Zob.: K. Estreicher, Bibliografia polska XIX stulecia, wyd. 2, t. 2, Kraków 1961, s. 139-140. Kazimierz Chruciñski w rozprawie Formy literatury popularnej w Wielkopolsce i na Pomo-
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Trumna z prochami ks. Ba¿yñskiego do dzisiaj stoi w podziemiach kocio³a
w. Wojciecha w Poznaniu, które po rozbudowie nosz¹ nazwê Krypta Zas³u¿onych Wielkopolan. Miejsce wiecznego spoczynku znalaz³o tu wiele wybitnych
osób zwi¹zanych z regionem, m.in. wspomniany w tej pracy lekarz i dzia³acz
narodowy Karol Marcinkowski, autor s³ów hymnu narodowego, poeta, pamiêtnikarz i dramatopisarz Józef Wybicki, genera³ i dzia³acz niepodleg³ociowy Ignacy Pr¹dzyñski, lekarz i pierwszy rektor Wszechnicy Piastowskiej, póniejszego
Uniwersytetu Poznañskiego Heliodor wiêcicki, muzykolog, kompozytor i dyrygent poznañskiego chóru katedralnego ks. Wac³aw Gieburowski, kompozytor
rzu w okresie pozytywizmu, Gdañsk 1983, s. 222, napisa³, ¿e ks. F. Ba¿yñski jest autorem trzech
powiastek dla ludu, które zosta³y wydane pod pseudonimem Jonas Serafin. S¹ to (formy tytu³ów
podajê za K. Chruciñskim): Opowiadania dziadunia o s³awnych mê¿ach i dziejach dawnej Polski,
Poznañ 1864; S¹siedzi na granicy. Opowiadanie dla ludu, Poznañ 1866; W domu najlepiej. Powieæ dla ludu polskiego, Poznañ 1872. (Na ustalenia K. Chruciñskiego powo³uje siê E. Piecikowski w dwóch swoich pracach: ¯ycie literackie Poznania w drugiej po³owie XIX wieku zamieszczonej w ksiêdze zbiorowej Dzieje Poznania, t. 2, red. J. Topolski, L. Trzeciakowski, cz. 1,
Warszawa-Poznañ 1994, s. 607, oraz Literatura dla ludu zamieszczonej w zbiorze jego szkiców
„Ach! W tym Poznañskiem  ¯ycie literackie XIX wieku, Poznañ 2003, s. 100). K. Estreichera
Bibliografia polska XIX stulecia, wyd. 2, t. 12, s. 453-453, przypisuje autorstwo wspomnianych
trzech ksi¹¿ek Serafinowi Jonasowi. K. Chruciñski nie wskazuje róde³, na których opar³ swoje
ustalenia. Czy s¹ one poprawne? Pojawiaj¹ siê w¹tpliwoci, gdy poznamy pe³en tytu³ pierwszej
z wymienionych ksi¹¿ek: Opowiadanie dziadunia o s³awnych mê¿ach i dziejach dawnej Polski ku
nauce m³odzie¿y napisa³ Serafin Jonas nauczyciel przy szkole katolickiej w Grodzisku. W roku 1867
L. Rzepecki wyda³ Obraz katolickich szkó³ elementarnych objêtych archidyjecezjami Gnienieñsk¹
i Poznañsk¹ oraz dyjecezjami Che³miñsk¹ i Warmiñsk¹. Na stronie 15 tej¿e publikacji czytamy, ¿e
nauczycielem jednej z takich szkó³ w Grodzisku by³ Serafin Jonas. Czy mo¿na zatem przyj¹æ,
¿e ks. Ba¿yñski u¿y³ jako pseudonimu nazwisko osoby faktycznie istniej¹cej, wskazuj¹c nawet jej
profesjê? Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e zna³ S. Jonasa, gdy¿ w 1866 r. wyda³ jego ksi¹¿kê
S¹siedzi na granicy. Opowiadanie dla ludu osnute na zdarzeniu prawdziwym przez S.J., a w 1872 r.
kolejn¹ nosz¹c¹ tytu³ W domu najlepiej. Powieæ dla ludu polskiego, napisana przez autora S¹siadów na granicy, uwieñczon¹ na czwartym konkursie rozpisanym z daru Wielmo¿nego Konstantego Zakrzewskiego, a wiêc nagrodzon¹ w tej edycji konkursu, której og³oszenie podpisa³ ks. Ba¿yñski (!), o czym pisa³em wy¿ej. S³ownik pseudonimów pisarzy polskich. XV w.  1970 r. pod red.
Edmunda Jankowskiego, t. 3, Wroc³aw 1996 s. 107, podaje, ¿e za kryptonimem S.J., którym okrela siê autora S¹siadów na granicy w tytule tego opowiadania, ukrywa siê Serafin Jonas.W wietle
powy¿szych argumentów trudno przyj¹æ, ¿e ks. Ba¿yñski by³ autorem wymienionych wy¿ej utworów dla ludu, które rzekomo opublikowa³ pod pseudonimem. Napisa³ je Serafin Jonas. Warto jeszcze dodaæ, ¿e w ¿adnym opracowaniu dotycz¹cym biografii ks. Ba¿yñskiego, tak¿e w mowie pogrzebowej, wyg³oszonej przez bardzo dobrze go znaj¹cego ks. W. Chotkowskiego, nie wspomina
siê o jego ewentualnej twórczoci literackiej. Nazwisko Serafina Jonasa pojawia siê tak¿e jako
autora dwóch artyku³ów powiêconych problematyce owiatowej, zamieszczonych w ukazuj¹cym
siê w Poznaniu w latach 1865-1867 czasopimie Owiata. Na internetowej stronie Cmentarza
Rakowickiego w Krakowie znajduje siê spis osób pochowanych do 1939 r. (cmentarium.sowa.website.pl/Cmentarze/spisRakow.html [dostêp: 10.01.2014]). Pod numerem 647 znajduje siê nastêpuj¹cy zapis: Jonas Serafin (1831-1903), literat i publicysta, prof. seminarium. Bardzo prawdopodobne, ¿e jest to w³anie autor kilku utworów dla ludu, by³y grodziski nauczyciel, który
z nieznanych nam dot¹d powodów zosta³ pochowany na cmentarzu w Krakowie.

311

W Krypcie Zas³u¿onych Wielkopolan w kociele w. Wojciecha w Poznaniu

KSI¥DZ FRANCISZEK BA¯YÑSKI  SPO£ECZNIK, WYDAWCA, PATRIOTA (1801-1876)

312

JACEK BIESIADA

i organista Feliks Nowowiejski, ks. Aleksander ¯ychliñski, o którego beatyfikacjê rozpoczêto starania w roku 1968. Obok trumny ks. Ba¿yñskiego stoi oparta
o mur marmurowa, czarna tablica, na której widnieje napis:
Ks. FRANC. BA¯YÑKIEMU
PROBOSZCZ. KOC. W. WOJCIECHA,
ur. d. 25 marca 1801,
um. d. 12 marca 1876.
Oko³o owiaty ludowej wielce
zas³u¿onemu.
Zdrowa Marya72
Jest to z pewnoci¹ ta tablica, o sk³adkê na któr¹ na ³amach czasopism apelowali krótko po mierci ks. Ba¿yñskiego jego bliscy wspó³pracownicy  Tytus
Daszkiewicz, Ludwik Rzepecki, W³adys³aw Simon oraz ksiê¿a Antoni Kantecki
i Wawrzyniec Chrustowicz73.
72
Sporód kilku opracowañ biograficznych ks. Ba¿yñskiego wymienionych w przypisie 2 niniejszej pracy dwa wskazuj¹ na 25 marca jako dzieñ jego urodzin, jedno podaje obie daty, a osiem
wskazuje na dzieñ 1 marca 1801 r. Dlatego jako prawdziw¹ przyj¹³em tê ostatni¹.
73
Zob.: Orêdownik 1876 nr 36, s. 1; „Warta” 1876 nr 92, s. 934.
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W mowie pogrzebowej ks. W³adys³aw Chotkowski powiedzia³ o zmar³ym
miêdzy innymi: Pod szorstk¹ powierzchni¹ ukrywa³ serce szlachetne i kochaj¹ce
i zostawi³ po sobie jako dowód przywi¹zania do parafii zbogacony i upiêkszony koció³. Za podsumowanie za ca³ego ¿ycia mog¹ pos³u¿yæ zdania jednej z not informuj¹cej o jego mierci: .p. ksi¹dz Ba¿yñski by³ kap³anem wedle myli Bo¿ej, by³
dobroczyñc¹ swego ludu. Jako kap³an g³osi³ mu s³owa zbawienia, jako Polak niós³
przed nim owiaty katolickiej pochodniê! Pisma jego staraniem wydawane rozchodzi³y siê w setkach tysiêcy egzemplarzy pomiêdzy lud ca³ej Polski, utwierdza³y w nim
wiarê ojców, krzepi³y mi³oæ Ojczyzny, szerzy³y zdrowe pojêcia i zasady74.
Nazwisko ks. Franciszka Ba¿yñskiego nale¿y wymieniaæ w jednym szeregu
z nazwiskami takich kap³anów wielkopolskich, jak Augustyna Szamarzewskiego, Piotra Wawrzyniaka, Aleksego Prusinowskiego, Antoniego Stychla, którzy
w latach zaborów pracê duszpastersk¹ ³¹czyli z pe³n¹ powiêcenia dzia³alnoci¹
patriotyczn¹.

ANEKS
Ksi¹¿ki opublikowane w Wydawnictwie Dobrych i Tanich Ksi¹¿ek
ks. Franciszka Ba¿yñskiego
(1863-1873)

Niniejszy wykaz powsta³ g³ównie na podstawie Spisu ksi¹¿ek og³oszonego
w publikacji Sprawozdanie Wydawnictwa dobrych i tanich ksi¹¿ek Ks. Franc. Ba¿yñskiego , Poznañ 1873, s. 39-40. Poprawnoæ zapisu ka¿dej pozycji zosta³a
zweryfikowana przy wykorzystaniu internetowych katalogów bibliotek.
1. Ludwika Leniowska, Wojak, jakich ma³o. Powieæ z czasów Stefana Batorego z XVI wieku, 1864, 88 s.
2. Stanis³aw Sobieski, Anio³ Pañski. Powieæ obyczajowa dla dorolejszej m³odzie¿y, 1864, 192 s.
3. Jakub Daleki, Wspomnienia mojego ojca, ¿o³nierza dziewi¹tego Pu³ku Ksiêstwa Warszawskiego. Zebrane wed³ug ustnego opowiadania, 1864, 136 s.
4. Hilary Koszutski, ¯ywot wiêtego Wojciecha biskupa i mêczennika, patrona
Królestwa Polskiego, 1864, [5], 245 s., 1 k. tabl.
5. Ludwika Leniowska, Dwa procesa, czyli Wiêksza moc Boska ni¿ z³oliwoæ
ludzka. Powieæ, 1865, 128 s.
6. Józef znad Obry, Szkaplerz wiarusa. Powieæ obyczajowa dla ludu wiejskiego przez , uwieñczona na drugim konkursie rozpisanym przez W.K. Zakrzewskiego, 1865, 191 s.; to¿ wyd. 2, 1872, 191 s.
74

Kuryer miejscowy i prowincjonalny, Kurier Poznañski 1876 nr 59, s. 3.
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7. Józef Stagraczyñski, Kolêda na ka¿dy rok Pañski, 1865, 144 s.
8. Hilary Koszutski, ¯ywoty wiêtych pustelników w Polsce, 1865, 209 s.
9. Karol Miarka, Husyci na Górnym l¹sku, czyli Powieæ o zamordowaniu kap³ana Walentego, za³o¿eniu kocio³a jankowskiego i oblê¿eniu ¯orów w roku
1433, 1865, 85 s.
10. Hilary Koszutski, ¯ywoty wiêtych Dziewic: Tekli, Praksedy i Agaty, 1865,
117 s.
11. Symforyon Tomicki, M¹dry Wach. Wed³ug opowiadania Jana Grzeli, 1866,
268 s.
12. Serafin Jonas, S¹siedzi na granicy. Opowiadanie dla ludu osnute na zdarzeniu prawdziwem przez S.J., 1866, 142 s.
13. Hilary Koszutski, ¯ywot wiêtego Stanis³awa krakowskiego i mêczennika,
patrona Królestwa Polskiego, cz. 1-2, 1867, 162 s., 1 k. tabl., il; 137 s.
14. Psa³terz Dawidowy Jana Kochanowskiego. Z og³oszonych za ¿ycia autora
i póniejszych przedruków wyda³ i objani³ Ludwik Rzepecki, 1867, X, 229
s., tabl., portr.
15. Obrazki historyczne z czasów ostatniego króla polskiego Stanis³awa Poniatowskiego. Z ró¿nych dzie³ z³o¿one, 1867, 166 s.
16. Józef z Warszawy, Ostafiej Daszkowic. Obrazek z dziejów Zaporo¿a, 1867,
70 s.
17. Jan Kanty Gregorowicz, Ukryte skarby, 1867, 173 s.
18. Józef Stagraczyñski, Nowa kolêda na ka¿dy rok Pañski, stanowi¹ca trzeci¹
czeæ dzie³ka Ojcze Nasz, 1868, 128 s., il.
19. Jan Kanty Turski, Ostatnia wola. Powieæ z ¿ycia ludu górskiego, 1868, 91 s.
20. Lucjan Siemieñski, Wieczory pod lip¹, czyli Historya narodu polskiego opowiadana przez Grzegorza spod Rac³awic, wydanie nowe przejrzane i powiêkszone, 1868, 366 s.
21. W³adys³aw Ludwik Anczyc, Pijañstwo, zguba i nêdza w³ocian, 1869, 91 s.
22. Julia Gocza³kowska, Trzy krzy¿e. Nieznajomy przyjaciel dzieci. Równoæ
i wolnoæ. Trzy powieci przez…, 1869, 163 s.
23. Ludwika Leniowska, Wytrwa³oæ w pracy i w z³ym losie. Powieæ ludowa,
1869, 92 s.
24. Leon Bokiewicz, Hygiena popularna, czyli Nauka zachowania zdrowia dla
ludu wiejskiego, 1870, VIII, 258 s.
25. Antonina Machczyñska, Z³ota Ksiêga, w której zawarte s¹ przyk³ady cnót
chrzecijañskich, ludziom ku nauce i zabawie, 1870, VIII, 175 s.
26. Wawrzyniec, czyli Moc religii. Wolny przek³ad Symforyona Tomickiego,
1870, 184 s.
27. J. Mensch, £¹cznoæ szko³y z Kocio³em. S³ów kilka do wszystkich obroñców
i przyjació³ szkó³ konfesyjnych, 1871, 42 s.
28. Stanis³aw Bratkowski, Rady dla m³odych Polek z okolicznoci pisania listów,
1871, [6], 96 s.
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29. Ludwik Rzepecki, Wybór rzeczy zabawnych i po¿ytecznych dla m³odzie¿y
polskiej, 1871, 247 s.
30. Ustawa Rz¹dowa z dnia Trzeciego Maja 1791. Wydana przez Symforyona
Tomickiego. 1871, 192 s.
31. Józefa ¯d¿arska, Obrazki z ¿ycia wiejskiego, 1871, 78 s.
32. Serafin Jonas, W domu najlepiej. Powieæ dla ludu polskiego, napisana przez
autora S¹siadów na granicy, uwieñczona na czwartym konkursie rozpisanym z daru Wielmo¿nego Konstantego Zakrzewskiego, 1872, 143 s.
33. J. Mensch, Chemia w zastosowaniu do ¿ycia codziennego, 1872, 186 s.
34. Boles³aw Kwaniewski, Stanis³aw, czyli Owoce bogobojnoci i pracy. Powieæ, 1872, 244 s.
35. Malagrida i Pombal, czyli Ofiara nienawici ku jezuitom. Powieæ historyczna z lat 1750-1761, 1872, 100 s.
36. Franciszek Ba¿yñski, Droga do nieba. Ksi¹¿eczka do nabo¿eñstwa dla dzieci katolickich ofiarowana przez X , 1872, 128 s.
37. Rusin, Moskal i Polak, czyli Koció³ unicki a schizma, 1873, VI, 72 s.
38. Franciszek Ba¿yñski, Sprawozdanie Wydawnictwa dobrych i tanich ksi¹¿ek
Ks. Franc. Ba¿yñskiego ze sposobu, w jaki rozdzieli³o bezp³atnie 7419 ksi¹¿ek celem za³o¿enia 370 nowych czytelni w kwietniu r. 1873, 1873, 40 s.
39. Józef Stagraczyñski, Zdrowa Maryja. Wyk³ad Pozdrowienia anielskiego
dla wszystkich stanów, 1873, 104 s.
SUMMARY
Fr. Franciszek Ba¿yñski was born in Poznañ in 1801. After receiving the holy orders in 1824
in Wroc³aw he was a curate at the St. Adalberts church in Poznañ and then a parish priest in Ceradz
Kocielny, Niepruszewo and Lwówek. In the latter two places he founded two temperance societies
and reading rooms for the general public. For contacts with emissaries of the Polish Democratic
Society (Towarzystwo Demokratyczne Polskie) he was imprisoned in Berlin and Magdeburg in the
years 1836-1840. In 1848 and in the years 1850-1851 he was a deputy to the Prussian parliament.
In 1849 Archbishop Leon Przy³uski appointed him the parish priest of the St. Adalberts church in
Poznañ. In 1863 he founded Wydawnictwo Dobrych i Tanich Ksi¹¿ek (the Publishing House of
Good and Cheap Books), which was closed down by the Prussian authorities in 1873. During the
ten years of its activity it released nearly 40 book titles for the general public on religious and
historical themes as well as literary fiction. The overall issue amounted to 140 000 copies. To mark
the 50th anniversary of his priesthood his friends published a commemorative book titled Warta
(The Sentinel). Fr. F. Ba¿yñski died in 1876, and the coffin with his body was interred in the vaults
of the St. Adalberts church in Poznan, where it remains until today.
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