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Mówi¹c o Zwi¹zku Kap³anów Unitas, tej niezwyk³ej i niemal zupe³nie dzi
zapomnianej organizacji bêd¹cej niezmiernie interesuj¹c¹ prób¹ powo³ania do
¿ycia instytucji spe³niaj¹cej rolê zwi¹zku zawodowego, a zarazem wolnej od tej
syndykalistycznej specyfiki, niestosownej dla stowarzyszenia duchownych, godzi
siê przede wszystkim powiedzieæ kilka s³ów o za³o¿ycielu Unitas, ks. Piotrze
Wawrzyniaku.
Ksi¹dz Piotr Wawrzyniak jest przede wszystkim znany ze swoich niezwyk³ych
talentów organizacyjnych na polu dzia³alnoci gospodarczej, jak powiedzielibymy
dzisiaj  biznesowej. Ju¿ æwieræ wieku temu wybitny badacz dziejów Wielkopolski w XIX stuleciu, prof. Witold Jakóbczyk nazwa³ go menad¿erem w sutannie. Najbardziej znan¹ domen¹ dzia³alnoci ksiêdza pra³ata Wawrzyniaka by³a
praca na rzecz Zwi¹zku Spó³ek Zarobkowych i Gospodarczych oraz powsta³ego
na bazie Zwi¹zku, Banku Ludowego. Godnie kontynuowa³ dzie³o swego wielkiego poprzednika  ks. Augustyna Szamarzewskiego i doprowadzi³ je do rozkwitu.
Profesor Jakóbczyk pisa³: Sta³ on na czele wielkiej instytucji gospodarczej, tj. 185
spó³ek zwi¹zkowych z blisko 198000 cz³onków, z maj¹tkiem 20 milionów marek
udzia³ów, 9 milionów marek rezerw, 193 milionów marek wk³adów udzielaj¹c 207
milionów marek kredytu1. Przywyklimy ju¿ nieco do euro, jako uniwersalnego
miernika wartoci materialnej, mo¿e wiêc warto przypomnieæ, ¿e 10 ówczesnych
marek niemieckich by³a równowartych blisko 4 gramom z³ota najwy¿szej próby
1

W. Jakóbczyk Zas³u¿eni Wielkopolanie XIX wieku, Warszawa 1987, s. 129.
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albo inaczej licz¹c: wed³ug stopy menniczej obowi¹zuj¹cej w Cesarstwie Niemieckim z 1 kilograma czystego z³ota wybijano 2790 marek.
Obok tego wielkiego, nie tylko jak na owe czasy, ale imponuj¹cego rozmachem
tak¿e nam przyzwyczajonym do wielkich instytucji finansowych, ks. Wawrzyniak
patronowa³, zak³ada³, prowadzi³ liczne stowarzyszenia o charakterze narodowym
i owiatowym, a zawsze z g³êbok¹ podbudow¹ opart¹ na nauce Kocio³a.
W³anie szczególn¹, mo¿na powiedzieæ fundamentaln¹ dla nauki Kocio³a,
w zakresie kwestii spo³ecznych odegra³a encyklika papie¿a Leona XIII Rerum
novarum, nazywana nieraz wielk¹ kart¹ ³adu spo³ecznego. Og³oszona w 1891
roku by³a odpowiedzi¹ na coraz bardziej pal¹c¹ kwestiê robotnicz¹, która by³a
zasadniczym przedmiotem rozwa¿añ Ojca w., ale i tak¿e na kwestie spo³eczne
w ogóle. Jednym ze wskazanych w niej rozwi¹zañ coraz bardziej pal¹cych problemów nurtuj¹cych spo³eczeñstwa, by³o powo³ywanie organizacji zawodowych.
Wielki papie¿ pisa³: W koñcu pracodawcy i pracownicy sami wiele mog¹ uczyniæ w tej sprawie, mianowicie za porednictwem tych urz¹dzeñ, które pomagaj¹
potrzebuj¹cym i klasy spo³eczne do siebie zbli¿aj¹. Nale¿¹ tu towarzystwa wzajemnej pomocy, ró¿ne instytucje powsta³e z inicjatywy prywatnej, które maj¹ na
celu zabezpieczyæ pracowników, wdowy i sieroty w razie mierci, choroby lub
wypadku nieszczêliwego  stowarzyszenia opiekuj¹ce siê m³odzie¿¹ obojga p³ci
i starszymi. Naczelne jednak miejsce zajmuj¹ zwi¹zki pracowników, które prawie
wszystkie te dzia³ania obejmuj¹. Nasi przodkowie przez d³ugi czas dowiadczali
dobroczynnego wp³ywu tego rodzaju organizacji rzemielniczych. Dawa³y bowiem nie tylko cenne korzyci samym rzemielnikom, ale i rêkodzie³u zapewni³y
wietny rozwój, o czym liczne wiadcz¹ pomniki przesz³oci2.
Obok zwi¹zków zawodowych i organizacji robotniczych bêd¹cych pod
wp³ywami lub wrêcz kontrolowanych przez partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne zaczê³y siê pojawiaæ, a tak¿e dynamicznie rozwijaæ, stowarzyszenia
robotnicze, zwi¹zki zawodowe o charakterze chrzecijañskim, czerpi¹ce cele
i zasady dzia³ania z nauki spo³ecznej Kocio³a. Ich organizatorami i opiekunami
byli bardzo czêsto ksiê¿a.
W zaborze pruskim duchowieñstwo katolickie by³o niezmiernie aktywne na
polu dzia³alnoci spo³ecznej By³o to przecie¿ jedn¹ z konsekwencji bismarckowskiego Kulturkampfu, który agresywnie prowokuj¹c Koció³ katolicki, szczególnie w Wielkopolsce, nawet na ksiê¿ach mniej sk³onnych do dzia³alnoci spo³ecznej czy patriotycznej wymusza³ niejako zdecydowane okrelenie siê po wzglêdem
narodowym (dotyczy³o to zw³aszcza ksiê¿y pochodzenia niemieckiego, na których
póniej urzêdnicy pruscy uskar¿ali siê za ich postawê antyniemieck¹ i polski patriotyzm) i energicznej pracy spo³ecznej.
2

Leon XIII, Rerum novarum, Wroc³aw 1996, s. 39-40.
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Niejako wiêc wyprzedzaj¹c papieskie zalecenia zawarte w Rerum novarum
obydwaj wikariusze kapitulni: w Poznaniu bp Edward Likowski, a w Gnienie
kan. Karol Kraus, wydali 30 wrzenia 1890 roku wspólny okólnik, w którym
zachêcali duchowieñstwo do zak³adania towarzystw uczniów rzemielniczych,
czeladników i robotników3.
Na efekt tych prac nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Dobr¹ podstawê stanowi³y
dzia³aj¹ce od lat szeædziesi¹tych XIX wieku niemieckie organizacje zwi¹zkowe
o charakterze solidarystycznym i zachowawczym, które mog³y byæ wzorcem
organizacyjnym dla coraz liczniejszych organizacji zwi¹zkowych o charakterze
chrzecijañskim i czysto polskim profilu narodowym. Ostatecznie w latach 19081909 dosz³o do zjednoczenia polskich organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych
w zaborze pruskim oraz Rzeszy i powsta³o Zjednoczenie Zawodowe Polskie. Na
terenie zaboru pruskiego (ale oczywicie równie¿ wród robotników polskich
pracuj¹cych w Rzeszy) prowadzi³y dzia³alnoæ tzw. wolne, bêd¹ce pod wp³ywami socjalistów, zwi¹zki zawodowe. W Wielkopolsce (rejencje poznañska
i bydgoska) uda³o im siê maksymalnie osi¹gaæ jedynie 20-25% ogó³u zorganizowanych w zwi¹zkach robotników. Powa¿n¹ si³¹, drug¹ po Zjednoczeniu Zawodowym Polskim by³y Katolickie Towarzystwa Robotników Polskich oraz ich
odpowiednik dla kobiet  Zwi¹zek Kobiet Pracuj¹cych, licz¹ce razem w 1913
roku ponad 36 tysiêcy osób na 130-140 tysiêcy zrzeszonych ogó³em w ró¿nych
organizacjach zawodowych4.
Taka sytuacja, nieporównywalna do sytuacji w zaborze rosyjskim czy Galicji, by³a w znacznym stopniu zas³ug¹ dzia³aj¹cych aktywnie ksiê¿y  spo³eczników. Wielu z nich, jak chocia¿by ks. Piotr Wawrzyniak, pochodzi³o z ludu
i doskonale rozumia³o jego potrzeby, potrafi³o nawi¹zaæ doskona³y kontakt zarówno z gospodarzami i robotnikami rolnymi jak równie¿ rzemielnikami, drobnymi kupcami oraz robotnikami przemys³owymi. Ksiê¿a oprócz swych podstawowych obowi¹zków duszpasterskich byli organizatorami i patronami rozlicznych
inicjatyw spo³ecznych. W sytuacji doæ wyranego podzia³u, gdzie narodowoæ
i wyznanie wyznacza³y ostr¹ i czêsto nieprzekraczaln¹ granicê, za potê¿ny
i doskonale zorganizowany aparat pañstwowy by³ stron¹ i to zwykle bardziej
(Kulturkampf, epoka po mowie malborskiej cesarza Wilhelma II i kanclerstwo
von Bülowa) ni¿ mniej nie¿yczliw¹, ksiê¿a musieli byæ czêsto lokalnymi przywódcami, stoj¹c na pierwszej linii frontu.
Wydaje siê, ¿e taki stan rzeczy niemal naturalnie rodzi³ potrzebê stworzenia
organizacji integruj¹cej i udzielaj¹cej wsparcia duchowieñstwu, niezale¿nie od
3
Wstêp, w: Ksiê¿a spo³ecznicy w Wielkopolsce 1894-1919. S³ownik biograficzny, tom 1
(A-H), Gniezno 1992, s. 7.
4
Historia Polski, t. III 1850/1864-1918, cz. II, 1900-1914, red. ¯. Kormanowai W. Najdus,
Warszawa 1972, s. 698-699.

188

LESZEK WILCZYÑSKI

istniej¹cych struktur kocielnych  dekanalnych i diecezjalnych. Wynika³o to
z nietypowej sytuacji, gdzie ksiê¿a obci¹¿eni byli zadaniami odbiegaj¹cymi od
samej tylko dzia³alnoci stricte duszpasterskiej, do której byli przygotowani
i organizacji, której s³u¿yæ mia³y instytucje kocielne. Nic wiêc dziwnego, ¿e tak
znakomity organizator i animator ¿ycia spo³ecznego jak ks. Piotr Wawrzyniak,
dostrzeg³ potrzebê utworzenia stowarzyszenia o charakterze samopomocowym,
swoistego zwi¹zku zawodowego jakim by³o stowarzyszenie Unitas.
Wymowna jest nazwa zwi¹zku  unitas to po ³acinie jednostka, ale tak¿e
jednoæ, równoæ, zgoda czyli z³¹czenie wielu rzeczy w jedno, to¿samoæ5.
POWSTANIE, STRUKTURA I DZIA£ALNOÆ W PIERWSZYM OKRESIE
DZIA£ALNOCI ZWI¥ZKU

Zwi¹zek Kap³anów Unitas powsta³ w 1907 roku na terenie archidiecezji
gnienieñskiej i poznañskiej, na ziemiach pod zaborem pruskim, niestety niewiele zachowa³o siê dokumentów z pocz¹tków istnienia tej organizacji kap³añskiej,
co utrudnia dok³adniejsze zbadanie pierwszych lat jej dzia³alnoci6. Pierwszy
okres, do czasu formalnego zatwierdzenia statutu mia³ charakter organizacyjny.
Pierwsze posiedzenie, zwane te¿ posiedzeniem konstytucyjnym, odby³o siê
w Poznaniu 10 wrzenia 1907 roku. Inicjatorem spotkania wielkopolskich kap³anów by³ niew¹tpliwie proboszcz ks. Piotr Wawrzyniak.
Sprawozdanie z 1908 roku wydane drukiem w jêzyku polskim informowa³o
ju¿ na wstêpie, ¿e w pierwszym roku swego istnienia zwi¹zek odniós³ wielki
sukces na terenie archidiecezji gnienieñskiej i poznañskiej  okrêgowa organizacya rozprzestrzeni³a siê szybko. Od momentu powstania Unitas obj¹³ swym
zasiêgiem powiaty poznañskiego, z wyj¹tkiem powiatów wschowskiego, miêdzyrzeckiego i wa³eckiego. Powstanie okrêgu zwi¹zku we Wschowie by³o bliskie.
O dobrej kondycji organizacji móg³ wiadczyæ fakt znacz¹cego wzrostu liczby
jego cz³onków. O ile w kwietniu 1908 roku by³o to czterystu osiemdziesiêciu
siedmiu duchownych, o tyle w maju liczba ta uros³a do piêciuset dwudziestu
trzech w ogóle, choæ stan faktyczny w koñcu sierpnia 1908 roku  na skutek
mierci kilku ksiê¿y – wynosi³ piêciuset szesnastu, co stanowi³o 60% ogó³u
duchowieñstwa obydwóch wielkopolskich archidiecezji.
5
A. Jougan, S³ownik kocielny ³aciñsko-polski, wyd. III zmienione i uzupe³nione, Poznañ
1958, s. 709.
6
Baz¹ ród³ow¹ opracowania jest zachowane archiwum Zwi¹zku Kap³anów Unitas znajduj¹ce siê w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (dalej AAP, zespó³ Zwi¹zek Kap³anów Unitas dalej ZKU). Akta te licz¹ sto osiemdziesi¹t piêæ teczek, które zawieraj¹ ³¹cznie nieco
ponad dziewiêæset tysiêcy kart dokumentacji. Zachowane s¹ w stosunkowo dobrym stanie. Wiêkszoæ materia³ów archiwalnych pochodzi z lat 20. XX wieku.
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Na walnym zebraniu 31 sierpnia 1908 roku obecni byli przedstawiciele
dwudziestu szeciu powiatów. Nieobecne by³y delegacje powiatów po³¹czonego
(okrêgu) czarnkowsko-wieleñskiego, gnienieñskiego, grodziskiego, kêpiñskiego, nowotomyskiego, ostrzeszowskiego, jutrosiñskiego, skwierzyñskiego i migielskiego. Pomimo nieobecnoci wszystkich przedstawicieli ks. Piotr Wawrzyniak nadal pe³en optymizmu przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoci zarz¹du
g³ównego do 31 sierpnia 1908 roku. Proponowa³, aby walnemu zebraniu i obecnym nañ zarz¹dom okrêgowym przyznaæ funkcjê s¹dów polubownych, ds. rozstrzygania ewentualnych sporów miêdzy kap³anami. Prezes zarz¹du g³ównego
wyjania³ zebranym kwestiê spraw maj¹tkowych przys³uguj¹cych zwi¹zkowi
wobec Ksiêgarni i Drukarni w. Wojciecha. Ksi¹dz Wawrzyniak twierdzi³, ¿e na
podstawie praw spadkowych prawa w³acicielskie do Ksiêgarni i Drukarni w.
Wojciecha przypadaj¹ zwi¹zkowi Unitas poprzez wytypowanych przez siebie
reprezentantów. Poniewa¿ prawa w³acicielskie przypada³y Unitas, duchownych interesowa³a sprawa obrotu zyskami ksiêgarni. Wród propozycji by³y
miêdzy innymi inwestycje w fabryki wosku, ubezpieczenia ochroniarek i innych
osób oraz finansowanie emerytur ksiê¿y. W dyskusji poruszano przede wszystkim interesuj¹cy duchownych problem emerytur.
Statut Zwi¹zku Kap³anów Unitas zosta³ zatwierdzony przez biskupa
Edwarda Likowskiego, administratora archidiecezji poznañskiej 23 wrzenia
1911 roku, a 4 padziernika 1911 roku przez Kazimierza Dorszewskiego, wikariusza kapitulnego i administratora archidiecezji gnienieñskiej.
Drugi punkt Ustawy (statutu) Zwi¹zku Kap³anów Unitas mówi³, ¿e jego
celem jest pielêgnowanie ducha kap³añskiego, utrzymywanie poczucia ³¹cznoci
i godnoci stanu kap³añskiego. Ten sam punkt statutu wymienia³ kolejne cele
organizacji: realizowanie w imieniu cz³onków spraw w dziedzinach ekonomicznej i gospodarczej, ubezpieczeñ na ¿ycie, od odpowiedzialnoci prawnej, od
ognia, emerytur  co dawa³o szerokie perspektywy rozwiniêcia dzia³alnoci na
przysz³oæ. Gwarantowano, ¿e zwi¹zek popieraæ bêdzie instytucje i prace spo³eczne, rozwijaæ ¿ycie naukowe i towarzyskie swych cz³onków, udzielaæ porad
prawnych, rozs¹dzaæ nieporozumienia na drodze s¹du rozjemczego, deklaruj¹c
przy tym, ¿e sprawy kocielne i polityczne s¹ z obrad wykluczone.
Katalog celów zwi¹zku wyliczony w Ustawie wyranie wskazuje na jego
quasi-zwi¹zkowy charakter: nacisk na sprawy ekonomiczno-bytowe osób w nim
zrzeszonych, udzielanie ochrony prawnej, wreszcie dzia³ania na rzecz integracji
rodowiska. Cech¹ wyranie odró¿niaj¹c¹ Unitas od zwyk³ego zwi¹zku
zawodowego by³y wyranie deklarowana apolitycznoæ oraz wykluczenie
z obrad spraw kocielnych, przez co nale¿y rozumieæ zapewne neutralnoæ
zwi¹zku nie tylko w sprawach dogmatycznych czy organizacyjnych Kocio³a, ale
równie¿ za³o¿enie, ¿e zwi¹zek nie bêdzie ingerowa³ w sytuacjach spornych
pomiêdzy poszczególnym ksiêdzem lub grup¹ ksiê¿y a w³adz¹ kocieln¹. Ta
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jedna z podstawowych ról zwi¹zku zawodowego: reprezentowanie i obrona pracowników wobec pracodawcy, prowadzenie sporu zbiorowego, niekiedy wymuszanie nawet polepszenia warunków pracy i p³acy oczywicie nie mog³a i nie
mo¿e byæ realizowana w Kociele z jego hierarchiczn¹ struktur¹, zasad¹ pos³uszeñstwa i powo³aniem zamiast umowy o pracê jako fundamentem dzia³ania.
Zwi¹zek Kap³anów Unitas by³ wiêc organizacj¹, która nie roci³a sobie
praw do zastêpowania obydwóch wielkopolskich kurii arcybiskupich w zakresie
kierowania prowincjami kocielnymi. W pierwszych latach funkcjonowania
organizacja czêsto zmuszana by³a t³umaczyæ siê przed fa³szywie rzucanymi
oskar¿eniami i plotkami, jakoby zaw³aszcza³a sobie te kompetencje. Plotki te, pojawiaj¹ce siê ju¿ w okresie powstawania zwi¹zku, odrzuca³ ks. Wawrzyniak dodaj¹c jednoczenie, ¿e miar¹ poprawnych relacji mo¿e byæ fakt, ¿e prezesem
okrêgu poznañskiego-miejskiego Unitas jest znany i ceniony ks. kan. Kazimierz Echaust, jednoczenie prezes Stowarzyszenia w. Floriana w Poznaniu.
Duchowny ten popiera³ ksiêdza prezesa i twierdzi³, ¿e w³adze biskupie chêtnie
wezm¹ pod uwagê wskazania Unitasu w sprawie emerytur duchownych.
Zwi¹zek by³ podporz¹dkowany w³adzy duchownej w obydwóch archidiecezjach.
Art. 5 Ustawy mówi³ wyranie, ¿e protektorem Unitas mo¿e byæ tylko ka¿dorazowy arcybiskup gnienieñski i poznañski, za w przypadku wakansu na stolicach biskupich  ksiê¿a administratorzy tych prowincji. To protektor mia³ niezbywalne prawo wizytowania zarz¹du, wgl¹du w jego akta, korespondencjê
i ksiêgi. To samo prawo przys³ugiwa³o wytypowanemu przez protektora reprezentantowi w³adzy duchownej.
Najwy¿sz¹ w³adz¹ „Unitas” by³o walne zebranie cz³onków, podejmuj¹ce
uchwa³y, które realizowa³ póniej organ wykonawczy. Walne zebranie sk³ada³o
siê z delegacji poszczególnych okrêgów wielkopolskiej prowincji. Dobrze by³a
widziana, jeli to mo¿liwe, obecnoæ wszystkich cz³onków zwi¹zku. Walne zebranie stanowi³o o udzieleniu (lub nie) absolutorium zarz¹dowi g³ównemu,
a tak¿e decydowa³o w sprawach dotycz¹cych ca³ego Zwi¹zku, a dok³adniej przy
zmianie ustaw (przepisów wewnêtrznych, statutu), których ostateczne zatwierdzenie nale¿a³o do w³adzy duchownej archidiecezji gnienieñskiej i poznañskiej
(art. 10). Do kompetencji walnego zebrania nale¿a³o te¿ rozporz¹dzanie maj¹tkiem w przypadku podjêcia decyzji o rozwi¹zaniu organizacji i podziale (lub
przekazaniu) maj¹tku Unitas.
Na czele Zwi¹zku Kap³anów Unitas sta³ zarz¹d g³ówny, który by³ wykonawc¹ uchwa³ podjêtych przez walne zebranie. Zarz¹d wybierano na 3-letni¹
kadencjê z mo¿liwoci¹ g³osowania tajnego na ¿yczenie 1/3 obecnych na walnym zebraniu. Ustawa nie okrela³a maksymalnej liczby kadencji mo¿liwych do
przebywania w zarz¹dzie g³ównym, który sk³ada³ siê z dziewiêciu cz³onków.
Z zarz¹du g³ównego wybierano prezesa, jego zastêpcê, sekretarza i skarbnika 
jak to okrelano  kasjera (kasyera). W przypadku, gdyby w trakcie 3-letniej
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kadencji który z cz³onków zrezygnowa³ z funkcji, pozostali cz³onkowie mieli
prawo w³¹czyæ nowego cz³onka.
Znacz¹c¹ rolê w Unitas odgrywa³ sekretarz generalny, zajmuj¹cy siê bie¿¹cymi sprawami administracyjnymi. Zarz¹dzanie kancelari¹ Unitas, koniecznoæ odpowiadania na listy i zapytania cz³onków, redagowanie odpowiedzi na
ataki ze strony prasy, redagowanie w³asnego organu prasowego, z czasem dodatkowe inicjatywy  zakopiañska Ksiê¿ówka, Letnisko Ksiê¿y Hel, organizacja kursów i zjazdów duchowieñstwa, nadzorowanie spraw ubezpieczeniowych,
negocjacje z towarzystwami ubezpieczeniowymi  wszystko to wymaga³o niebywa³ej uwagi i dobrej organizacji pracy. Po I wojnie wiatowej funkcjê sekretarzy generalnych sprawowali miêdzy innymi ksiê¿a: Stanis³aw Adamski, Józef
Pr¹dzyñski, Tadeusz Zamys³owski, Boles³aw Ciszak oraz Stefan Kaczorowski.
Zachowa³y siê materia³y, które pokazuj¹ dzia³alnoæ ksiê¿y Pr¹dzyñskiego, Ciszaka i Kaczorowskiego. Ka¿dy z wymienionych duchownych wniós³ wiele
dobra w rozwój organizacji kap³añskiej, nie szczêdz¹c czasu i wysi³ku na rzecz
Unitas.
Kompetencje zarz¹du by³y szerokie. By³ on cia³em wykonawczym walnego
zebrania. Poza tym jego obowi¹zkiem by³o przygotowywanie wniosków oraz
zwo³ywanie walnych zebrañ (konieczny by³ wniosek co najmniej dziesiêciu
okrêgów terenowych). By³ to istotny przepis, bo Ustawa, nie precyzowa³a czêstotliwoci walnych zebrañ, stwierdzaj¹c tylko, ¿e zebrania zwi¹zku zwo³uje siê
z regu³y raz w roku. W gestii zarz¹du le¿a³o te¿ rozpatrywanie i zapoznawanie
siê z proponowanymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe umowami oraz prowadzenie kasy zwi¹zku. Prezes zarz¹du by³ uprawniony do reprezentowania
Unitas na zewn¹trz, np. podczas rozpraw s¹dowych.
W ustawie nie ma mowy o sposobie przyjmowania lub usuwania cz³onków
ze zwi¹zku. Stwierdza siê jednak, ¿e cz³onek, który opuci³ Unitas nie mia³ prawa domagaæ siê zwrotu sk³adek cz³onkowskich. Co do odpowiedzialnoci zewnêtrznej zwi¹zku Ustawa stwierdza³a, ¿e Unitas i jego cz³onkowie ponosz¹
odpowiedzialnoæ maj¹tkow¹ wobec ewentualnych wierzycieli. Warto te¿ wspomnieæ, ¿e zgodnie z art. 10 statutu ka¿dy cz³onek Unitas zobowi¹zany jest
odprawiæ co roku jedn¹ mszê w. za zmar³ych cz³onków zwi¹zku.
Szczególnie wa¿ny, zw³aszcza w czasach wyranych animozji polsko-niemieckich, by³ stosunek zwi¹zku do kwestii narodowociowych. W ustawie nie
poruszano tematu przynale¿noci narodowej cz³onków Zwi¹zku Kap³anów Unitas, co oznacza³o, ¿e organizacja by³a otwarta na wszystkich kap³anów obydwóch archidiecezji na ziemiach polskich pod zaborem pruskim, zarówno Polaków, jak i Niemców. Rzeczywicie ju¿ wkrótce do Unitas wstêpowali ksiê¿a
niemieccy, jednak w wiêkszoci byli to Polacy. Czêstokroæ druki wydawane
przez zwi¹zek by³y dwujêzyczne. Wszelkie animozje w kontekcie ró¿nic naro-
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dowych spotyka³y siê z nagan¹ ze strony polskiego kierownictwa Unitas”. Piêknie brzmia³a tolerancyjna i pe³na zrozumienia mowa prezesa ks. Wawrzyniaka,
gdy podczas walnego zebrania 31 sierpnia 1908 roku mówi³, ¿e «Unitas» ma byæ
zwi¹zkiem wszystkich kap³anów naszych archidiecezyi. St¹d wynika stanowisko,
które siê od pocz¹tku zajê³o. Owiadczylimy z góry, ¿e jeli konfrater, któremu
dogodniej przemawiaæ w jêzyku niemieckim, w tym¿e jêzyku zabraæ zechce g³os
czy to na walnem, czy okrêgowem zebraniu, trudnoci ¿adnej lub niechêci nie
napotka.
ZMIANY W STATUCIE PO ODZYSKANIU NIEPODLEG£OCI

Zmieniaj¹ca siê sytuacja spo³eczno-polityczna oraz dowiadczenia zdobyte
w pierwszych latach istnienia zwi¹zku sk³ania³y do dokonania zmian w Ustawie
zwi¹zku. Na prze³omie 1928/1929 roku pojawi³ siê projekt nowej Ustawy Zwi¹zku Kap³anów «Unitas», która wprowadza³a kilka nowoci w art. 2, wytyczaj¹cym cele organizacji. W porównaniu z Ustaw¹ z 1907 roku projektowana nie
wprowadza³a ¿adnych zmian w punkcie pierwszym, który nadal zak³ada³ pielêgnowanie ducha kap³añskiego, utrzymywanie poczucia ³¹cznoci i godnoci
stanu kap³añskiego. Novum stanowi³ punkt drugi, uwzglêdniaj¹cy krzewienie
nauki i badañ naukowych wród cz³onków, zw³aszcza za studjum teologii pastoralnej. Dodano te¿ punkt wzywaj¹cy do oddzia³ywania na spo³eczeñstwo
celem krzewienia zasad Chrystusowych, popieranie akcji katolickiej oraz katolickich instytucyj i organizacyj. Pozostawiono punkty mówi¹ce o niesieniu
pomocy i rady prawnej cz³onkom, pomocy w sprawach finansowych i materialnych oraz w sprawach ubezpieczeniowych. Ze wzglêdu na aktualne warunki,
w jakich dzia³a³ zwi¹zek na pocz¹tku 1929 roku, nowa Ustawa wymienia³a Wiadomoci dla Duchowieñstwa jako organ prasowy Unitas i deklarowa³a, ¿e
cz³onkowie zwi¹zku otrzymaj¹ go za darmo. Cz³onkami nadal byli kap³ani archidiecezji gnienieñskiej i poznañskiej, którzy powinni op³acaæ sk³adki cz³onkowskie wed³ug stawki ustalonej przez zarz¹d. Bez ¿adnych zmian pozostawiono wczeniejsze artyku³y Ustawy dotycz¹ce podzia³u organizacyjnego Unitas
w terenie, roli i kompetencji zarz¹du g³ównego oraz walnego zebrania, a tak¿e
zapisy o odpowiedzialnoci maj¹tkowej i prawnej. Podkrelono rolê arcybiskupa
gnienieñskiego i poznañskiego, jako protektora zwi¹zku, jednoczenie wprowadzaj¹c pewne poprawki (w przypadku wakatu rolê protektorów przejmowali
tymczasowi rz¹dcy archidiecezji). Na protektora z³o¿ono odpowiedzialnoæ za
w³aciw¹ realizacjê zadañ i celów statutowych zwi¹zku, zatwierdzanie poprawek
statutów Unitas, zatwierdzanie lub odrzucanie przepisów przyjêtych przez cia³o
decyzyjne i wykonawcze, nadto Ustawa nadawa³a protektorowi nieskrêpowane
(w razie uznania) prawo do rozwi¹zania Zwi¹zku Kap³anów Unitas. Projekt
nowego statutu przewidywa³ zwiêkszenie kompetencji sekretarza generalnego
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Unitas, a to przez nadanie zarz¹dowi prawa zlecania temu zadañ i czynnoci
prawnych. Brano pod uwagê mo¿liwoæ zmiany nomenklatury urzêdu, który
teraz mia³by staæ siê dyrektorskim.
Projekt zosta³ poddany wewn¹trzzwi¹zkowej dyskusji, w której zg³aszano
uzupe³nienia b¹d zastrze¿enia do proponowanych zmian. Szczególne w¹tpliwoci budzi³o projektowane nadanie prymasowi bardzo szerokich uprawnieñ wobec zwi¹zku. Przyjêta ostatecznie 27 stycznia 1931 roku nowa Ustawa zwi¹zku
nie wprowadza³a ¿adnych powa¿nych zmian w sposobie zarz¹dzania organizacj¹, jak równie¿ nie przewidywa³a ¿adnych nowoci w samym kierownictwie.
Pod tym wzglêdem Ustawa z 1931 roku by³a prost¹ kontynuacj¹ pierwszego
statutu zwi¹zku. Wa¿n¹ ró¿nic¹ by³o ustawowe dodanie Zwi¹zkowi Kap³anów
Unitas patrona, w osobie b³. Andrzeja Boboli (art. 2). Podtrzymano te¿ apolityczny charakter zwi¹zku. Najistotniejsz¹ ró¿nic¹ by³y zapisy dotycz¹ce roli
patrona zwi¹zku  arcybiskupa gnienieñskiego i poznañskiego. Otó¿ w tym
wypadku wbrew g³osom ksiê¿y nale¿¹cych do Unitas rola i znaczenie protektora zosta³a wzmocniona.
Po przyjêciu nowej Ustawy, prace nad udoskonaleniem statutu trwa³y nadal.
Na bie¿¹co informowano o ich postêpie i konsultowano pewne propozycje
i projekty z prymasem Augustem Hlondem7, zw³aszcza w sprawie przysz³ego
charakteru zwi¹zku, maj¹cego staæ siê organizacj¹ typu pia unio. Starano siê
przyj¹æ przepisy statutowe tak, aby unikn¹æ nowej rejestracji i niew³aciwego
nadzoru w³adz cywilnych.
W efekcie przeprowadzonej dyskusji w zwi¹zku i prac komisji reorganizacyjnej, 17 sierpnia zarz¹d g³ówny zatwierdzi³ projekt statutu i przekaza³ go kard.
Hlondowi. Prymas 14 wrzenia 1934 roku przyj¹³ i zatwierdzi³ now¹ konstytucjê, jako Statut zwi¹zku8.
Dokument stwierdza³, ¿e Zwi¹zek Kap³anów Unitas jest pobo¿nym Zwi¹zkiem (pia unio) w myl przepisów prawa kanonicznego […] i bêd¹c Zwi¹zkiem
erygowanym przez arcybiskupa gnienieñskiego i poznañskiego stanowi osobê
cywilno-prawn¹, wed³ug prawa kanonicznego9. Statut dzieli³ siê na dziewiêæ
artyku³ów. Organizacja do zrealizowania mia³a siedem g³ównych zadañ (art. 2).
Wród nich by³y zapisy deklaruj¹ce pielêgnowanie ducha kap³añskiego na zasadach ascezy Kocio³a katolickiego, celem pog³êbienia ¿ycia wewnêtrznego
i usprawnienia go dla tych zadañ kap³añskich, które ¿ycie religijne i moralne
w chwili aktualnej nasuwa. Przytoczono te¿ znane punkty o utrzymywaniu poczucia ³¹cznoci stanu kap³añskiego, obronie jego czci i dobrego imienia, rozwiAAP, KZU 89.
Tam¿e.
9
AAP, KZU 90, Statut Zwi¹zku Kap³anów Unitas na Archidiecezjê Gnienieñsk¹ i Poznañ7
8

sk¹.

194

LESZEK WILCZYÑSKI

janiu ¿ycia towarzyskiego, naukowego i intelektualnego ksiê¿y, popieraniu dzie³
i organizacji katolickich, popieranie i tworzenie instytucji nios¹cych pomoc
kap³anom na wypadek mierci i choroby, udzielanie cz³onkom zwi¹zku porady
i obrony prawnej, rozs¹dzanie nieporozumieñ i sporów w drodze s¹du kole¿eñskiego.
Statut okrela³ obowi¹zki i prawa przys³uguj¹ce cz³onkom, którzy mieli pe³ne
prawo do korzystania z przywilejów zwi¹zkowych, a wiêc nieskrêpowanego
uczestnictwa w zebraniach plenarnych zwi¹zku i okrêgów, korzystania z porad
udzielanych przez organizacjê oraz dzia³aj¹cych przy nich instytucji. Statutowym
obowi¹zkiem cz³onków by³o uczestnictwo w zebraniach, regularne op³acanie
sk³adek, których wysokoæ okrela³ zarz¹d g³ówny, coroczne odprawianie mszy
za dusze zmar³ych cz³onków oraz popieranie instytucji tworzonych przez „Unitas” (art. 3).
W³adze zwi¹zku (art. 4) tworzy³y trzy instytucje: patron lub jego delegat,
zarz¹d g³ówny i walne zebranie. Arcybiskup obydwóch archidiecezji rezygnowa³
z bezporedniej mo¿liwoci wnikliwej analizy dzia³alnoci zwi¹zku na rzecz
swego delegata, który mia³ go informowaæ o stanie pracy Unitas. Zarz¹d g³ówny (art. 5) mia³ siê sk³adaæ z co najmniej dziewiêciu osób wybieranych na
3-letni¹ kadencjê, sporód których wybierano prezesa, zastêpcê i sekretarza. Co
roku nale¿a³o wymieniæ 1/3 sk³adu, na ¿yczenie 1/3 wybieraj¹cych elekcja mia³a
byæ utajniona. Nie okrelono liczby mo¿liwych kadencji. Do zadañ zarz¹du
zaliczono administrowanie zwi¹zkiem, wykonywanie uchwa³ walnego zebrania,
któremu nale¿a³o przedk³adaæ wnioski i ¿yczenia, zawieranie umów z towarzystwami ubezpieczeniowymi, zarz¹dzanie kas¹ zwi¹zku oraz prowadzenie polityki okrêgowej. Dozwolono tu mo¿liwoæ dokonywania zmian administracyjnych
na prowincji, upowa¿niaj¹c te¿ zarz¹d do zwo³ywania zjazdów okrêgowych. Za
reprezentantów zwi¹zku na zewn¹trz uznano  zgodnie z wczeniejszymi zapisami  prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
Walne zebranie (art. 6) obradowaæ mia³o co roku. By³o ono odpowiedzialne
za wybory zarz¹du i komisji rewizyjnej, udzielanie absolutorium, rozstrzyganie
spraw wi¹¿¹cych dla zwi¹zku oraz przeprowadzanie  za zgod¹ i aprobat¹ ordynariusza archidiecezji  zmian statutowych.
Kolejna czêæ statutu dotyczy³a dzia³alnoci okrêgowej Unitas. Zachowano
oczywicie podzia³ okrêgowy organizacji, nie zmieniaj¹c obowi¹zuj¹cych dot¹d
przepisów w zakresie wyboru zarz¹dów okrêgowych i ewentualnych zmian
w jego w sk³adzie. Okrêgi powinny obradowaæ co najmniej dwa razy w roku.
Przygotowano nowe zapisy dotycz¹ce protoko³ów i sprawozdañ. Na ich mocy
sekretarz okrêgowy zobowi¹zany by³ do terminowego wys³ania wymienionych
dokumentów do siedziby zwi¹zku w Poznaniu (w tydzieñ po zebraniu zarz¹du
 protokó³ z jego z posiedzenia i najpóniej w styczniu nowego roku sprawoz-
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danie z dzia³alnoci w roku poprzednim. Zarz¹d g³ówny by³ porednikiem
w przypadku ewentualnych sporów miêdzy cz³onkami okrêgowymi a zarz¹dem
okrêgowym (art. 7) oraz przyznano mu prawo zwo³ywania zjazdów okrêgowych
(art. 5).
Nie zmieniono przepisów o odpowiedzialnoci maj¹tkowej zwi¹zku (art. 8).
Rozwi¹zanie organizacji mog³o nast¹piæ przez uchwa³ê walnego zebrania  za
aprobat¹ protektora lub na jego wniosek, przy czym maj¹tkiem organizacji rozporz¹dza³o wówczas walne zebranie, lecz tak¿e z upowa¿nienia protektora i za
jego zgod¹ (art. 9).
Uzupe³nieniem Statutu by³ dodatkowy dokument, reguluj¹cy obowi¹zki sekretarza generalnego Unitas. Na sekretarza Unitas na³o¿ono obowi¹zki
zwi¹zane z reprezentacj¹ organizacji na zewn¹trz (w porozumieniu z prezesem),
wykonywanie uchwa³ walnego zebrania i zarz¹du, kierowanie biurem zwi¹zku,
sprawami kadrowymi, zawiadywaniem kas¹ organizacji, redagowaniem i administrowaniem czasopism. Statut w takim kszta³cie przetrwa³ a¿ do wybuchu
II wojny wiatowej i koñca istnienia Unitas.
W£ADZE ZWI¥ZKU, ZNANI CZ£ONKOWIE

Ksi¹dz Piotr Wawrzyniak by³ pierwszym prezesem zwi¹zku Kap³anów Unitas i kierowa³ nim w latach 1907-1911. Jego nastêpc¹ by³ ks. Antoni Laubitz.
Okres jego rz¹dów to wyj¹tkowy czas: schy³ek zaborów, I wojna wiatowa
i pocz¹tek II Rzeczpospolitej (7 II 1911-1922). Kolejnym prezesem by³ ks. Stanis³aw Adamski, wczeniej sekretarz generalny zwi¹zku (15 V 1922-1925). Po
nim urzêdowa³ ks. Józef Pr¹dzyñski (30 X 1925-IV 1934), wczeniej tak¿e sekretarz generalny. Ostatnim prezesem zwi¹zku Unitas by³ ks. Kazimierz Szreybrowski (24 IV 1934-1939).
Dum¹ zwi¹zku by³o cz³onkostwo wielu uznanych duchownych, takich jak
ksiê¿a Adamscy (Stanis³aw i Walerian), Bross, Bajerowicz, Dalbor, Dymek,
Echaust, Gieburowski, Hozakowski, Hlond, K³os, £ukomski, Posadzy, Putz,
Radoñski, Taczak, Tyrakowski oraz wielu uznanych ksiê¿y z prowincji. Z szeregów Unitas wysz³o kilku biskupów: Edmund Dalbor, Antoni Laubitz, Karol
Radoñski, Stanis³aw £ukomski, Walenty Dymek i Stanis³aw Adamski.
UNITAS JAKO ORGANIZACJA WZAJEMNEJ POMOCY

Sprawy praktyczne, jak zni¿ki i ulgi, nale¿a³y do g³ównych argumentów,
sk³aniaj¹cych ksiê¿y wielkopolskich do przynale¿noci do Zwi¹zku Kap³anów
Unitas. Zwi¹zek – obok dbania o potrzeby duchowe i kulturalne – mia³ tak¿e
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zabiegaæ o interesy finansowe i ekonomiczne ksiê¿y. W ten sposób chciano
uzyskaæ prawa korporacyjne, gdy¿ by³ organizacj¹ stanow¹, swego rodzaju
zwi¹zkiem zawodowym ksiê¿y, pilnuj¹cym interesów swoich cz³onków.
O korzyciach z przynale¿noci do zwi¹zku mogli przekonaæ siê wszyscy,
którzy uzyskali konkretn¹ pomoc materialn¹ lub prawn¹. Dobrym przyk³adem
mo¿e byæ sprawa ks. Feliksa Staszaka z Poznania, który na pocz¹tku czerwca 1938
roku skierowa³ pismo do ks. Kaczorowskiego, sekretarza generalnego Unitas.
Autor listu by³ roz¿alony i pe³en goryczy, podkrelaj¹c wzglêdy praktyczne wst¹pienia do zwi¹zku. Zaznaczy³ przy tym, ¿e niedawno otrzyma³ wiêcenia kap³añskie i nie ma dobrego zdrowia, czêsto chorowa³ na gard³o oraz by³ dwukrotnie
operowany. Ksi¹dz Staszak myla³ o kuracji i odpoczynku, a miejscem, które sobie
upatrzy³ by³o uzdrowisko w Truskawcu. Wiedz¹c, ¿e ksiê¿a unitasowi maj¹
zni¿ki, pyta³ sekretarza generalnego  czy¿by m³ody, nêdzny ksiê¿yna nie móg³
z tej ulgi skorzystaæ? Reakcja by³a szybka i pozytywna  ju¿ w dniu 7 czerwca
1938 roku ks. Feliks Staszak zosta³ wpisany na listê cz³onków Unitas. Nie odrzucono te¿ wniosku zg³oszonego przez ks. Wac³awa Kamiñskiego, administratora
parafii w Golinie Kocielnej. Duchowny ten zabiega³ o przyjêcie go do zwi¹zku,
jednak¿e prosi³ o zmniejszenie wysokoci sk³adki cz³onkowskiej, bowiem osi¹gane dochody nie pozwala³y mu na p³acenie typowej sk³adki cz³onkowskiej10.
Na podstawie zachowanej korespondencji mo¿na przypuszczaæ, ¿e idea³y
zwi¹zkowe mia³y dla cz³onków mniejsze znaczenie, ni¿ kwestie ulg i przywilejów oferowanych przez zwi¹zek. Mimo wszystko w listach ksiê¿y zg³aszaj¹cych
gotowoæ przyst¹pienia do Unitas, pojawiaj¹ siê odniesienia ideologiczne
o koniecznoci pracy zwi¹zkowej i organizacyjnej na rzecz poprawy kondycji
stanu duchownego. W maju 1937 roku ks. Kazimierz Nowak poprosi³ o wpisanie na listê Unitas, przy czym chcia³ te¿ dok³adnych informacji o warunkach
ubezpieczenia siê za porednictwem zwi¹zku. Te same motywy sk³oni³y do przyst¹pienia ks. Kazimierza Gliñskiego w £opiennie. W czerwcu 1937 roku
w trybie pilnym zabiega³ o cz³onkostwo Unitas ks. Felicjan Nowicki. Przyczyn¹ wielkiego popiechu by³ zaplanowany wyjazd do uzdrowiska w Truskawcu.
Jak pisa³ w licie do zarz¹du, na dniach dowiedzia³ siê, ¿e cz³onkowie Unitas
liczyæ mog¹ na specjalne ulgi i zni¿ki w uzdrowisku, dlatego by³ nimi zainteresowany i oczekiwa³ natychmiastowego wydania legitymacji cz³onkowskiej
uprawniaj¹cej do korzystania ze zni¿ek.
Jakiekolwiek by³y przyczyny wstêpowania duchownych do Unitas zmierza³y one do umocnienia organizacyjnego i by³y potwierdzeniem formu³y zwi¹zkowej wielkopolskich ksiê¿y. Oprócz obszernych pism, do sekretariatu Unitas
10
AAP, ZKU 5, pismo ks. Feliksa Staszaka do sekretarza generalnego Unitas z 4 VI 1938 r.;
tam¿e, odpowied ks. S. Kaczorowskiego do ks. F. Staszaka z 7 VI 1937 r.; ZKU 17, pismo ks.
Wac³awa Kamiñskiego z Goliny Kocielnej do Zwi¹zku Kap³anów Unitas z 19 V 1938.

198

LESZEK WILCZYÑSKI

dociera³y te¿ listy, w których kap³ani w krótki i urzêdowy sposób prosi³ o wpisanie na listê.
Charakterystycznym aspektem dzia³alnoci Unitas by³o udzielanie porad
prawnych swoim cz³onkom, co wyp³ywa³o z zdañ statutowych organizacji.
O mo¿liwoci korzystania z porady prawnej debatowano nie raz podczas posiedzeñ
okrêgowych. Wydaje siê jednak, ¿e do koñca lat 20. XX wieku zarz¹d g³ówny
zwi¹zku nie mia³ pomys³u na rozwiniêcie tej czêci dzia³alnoci Unitas.
W nowym statucie, projektowanym od 1929 roku, koniecznoæ pomocy prawnej
by³a usilnie rozpatrywana. Rok póniej w zarz¹dzie g³ównym zwi¹zku wydzielono specjaln¹ komórkê prawn¹. Po 1934 roku zadanie niesienia pomocy prawnej
cz³onkom Unitas przekazano sekretarzowi generalnemu zwi¹zku. W lipcu 1935
roku sekretarz generalny nawi¹za³ kontakt z poznañskim prawnikiem, mecenasem
Franciszkiem Jaglarzem. W zachowanej korespondencji sporo miejsca zajmuj¹
pisma dotycz¹ce porad prawnych udzielanych wielkopolskim kap³anom przez
zwi¹zek. Chc¹c udzieliæ duchownym wyczerpuj¹cej odpowiedzi zwi¹zek niejednokrotnie korespondowa³ z resortami rz¹dowymi w sprawie wyk³adni prawnej niektórych przepisów. Podobne pisma trafia³y te¿ do wojewody poznañskiego11.
Wa¿n¹ rolê odgrywa³y kwestie prawno-podatkowe, które czêsto by³y k³opotliwe. Swoistym ekspertem zwi¹zkowym zajmuj¹cym siê t¹ problematyk¹ by³
ks. Stefan Beisert, proboszcz parafii w Uzarzewie. Duchowny od pocz¹tku wspó³pracowa³ z Biuletynem zwi¹zku, a póniej z Duszpasterzem, prowadz¹c
dzia³ prawny, w którym czêsto rozstrzyga³ problemy i zawi³oci prawne zg³aszane przez ksiê¿y. We wrzeniu 1937 roku trud i zaanga¿owanie ks. Beiserta zosta³y docenione przez zarz¹d, który go poprosi³  jako znawcê problemu – do
udzia³u w przygotowaniach Kursu Gospodarczo-Spo³ecznego zwi¹zku „Unitas”
w Poznaniu (listopad 1937). Zwi¹zek zaprasza³ ks. S. Beiserta na posiedzenia zarz¹du, aby na bie¿¹co wyjaniaæ zawi³oci prawne12.

FORMY DZIA£ALNOCI
Organizacja wypoczynku

Ju¿ w pocz¹tkowym okresie istnienia zwi¹zku przywi¹zywano du¿e znaczenie do organizacji wypoczynku, co by³o podejciem bardzo nowoczesnym, zarówno jak na korporacjê duchowieñstwa jak i na zwyk³y zwi¹zek zawodowy.
AAP, ZKU 32, korespondencja z urzêdami pañstwowymi oraz pisma z ró¿nych ministerstw
w Warszawie.
12
Tam¿e, pismo ks. prezesa Szreybrowskiego i sekretarza generalnego ks. Kaczorowskiego
do ks. Stefana Beiserta w Uzarzewie z dnia 7 IX 1936.
11
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Na walnym zebraniu 31 sierpnia 1908 roku zajêto siê spraw¹ utworzenia
domu wypoczynkowego dla ksiê¿y. Ksi¹dz prezes Wawrzyniak, który by³ wielkim zwolennikiem wspó³pracy duchownych z zaboru pruskiego z duchownymi
galicyjskimi prowadz¹cymi dom wypoczynkowy w Zakopanem (znany póniej
jako Ksiê¿ówka), przedstawi³ mo¿liwoæ partycypowania w tym przedsiêwziêciu. Walne zebranie upowa¿ni³o zarz¹d g³ówny do podjêcia pertraktacji w tej
sprawie. Poniewa¿ dom by³ remontowany, zebrano ok. 30.000 koron jako wk³ad
zwi¹zku w remont zakopiañskiego orodka13. W sierpniu 1909 roku zwi¹zek
przekaza³ sumê 10.000 koron na rozbudowê jednego ze skrzyde³ budynku. Fundusze te zosta³y tymczasowo ulokowane na hipotece budynku, lecz zarówno ks.
Wawrzyniak, jak i ks. Józef Kaliciñski wzywali, aby delegaci na walne zebranie
zrzekli siê dywidend od wk³adu. Przedstawiony pomys³ spó³ki podoba³ siê kap³anom wielkopolskim, tote¿ opowiedzieli siê za wys³aniem stosownych informacji do okrêgów Unitas, do których mia³y byæ za³¹czone deklaracje cz³onkowskie dla chêtnych do wykupienia udzia³ów w spó³ce. Dom wypoczynkowy
 wed³ug relacji ks. Wawrzyniaka  zrobi³ na zebranych korzystne wra¿enie.
Posiada³ oko³o czterdziestu pokoi, kilka obszernych sal, gwarantuj¹cych wygodê
korzystaj¹cym z wypoczynku. Wed³ug wstêpnych kalkulacji prowadzenie domu
nie mia³o byæ drogie, za ceny dla chêtnych kuracjuszy stosunkowo niskie.
Kolejne informacje na temat zakopiañskiego domu wypoczynkowego pochodz¹ dopiero z 1911 roku. Z informacji zarz¹du za³¹czonych do sprawozdania
wynika, ¿e orodek  zwany Ksiê¿ówk¹  rzeczywicie cieszy³ siê zainteresowaniem i uznaniem urlopowiczów. Zarz¹d g³ówny Unitas pisa³, ¿e kap³ani,
którzy czas pewien spêdzili w Domu, z pobytu bardzo s¹ zadowoleni. Zwracaæ
nale¿y uwagê na to, i¿ Zakopane coraz to wiêcej staje siê miejscem pobytu tak¿e
w czasie zimowym, tak jak np. Davos itd. Dom Zdrowia posiada pokoje ogrzewane tak, i¿ pobyt zim¹ mo¿na usilnie poleciæ14.
Zakopiañskie uzdrowisko utrzymywa³o siê z udzia³ów cz³onków i ró¿nych
darowizn, a w mniejszym stopniu z op³at urlopowiczów. Domem zarz¹dzaæ mia³y
siostry zakonne. W sk³adzie Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Domu Zdrowia dla
Kap³anów, tzw. Ksiê¿ówki, zasiadali ksiê¿a Jan Janas i Stanis³aw Adamski, za
w sk³adzie zarz¹du ks. Stanis³aw P³oszyñski z zarz¹du g³ównego. Na walnym
zebraniu we wrzeniu 1911 roku ksiê¿a-cz³onkowie po wys³uchaniu informacji
wystosowali odezwê do wszystkich zwi¹zkowców, polecaj¹c zakopiañsk¹ Ksiê¿ówkê”.

AAP, ZKU 89, I Sprawozdanie Zwi¹zku Kap³anów Unitas od za³o¿enia do Walnego Zebrania 30. sierpnia 1908 roku.
14
Tam¿e, Sprawozdanie z Walnego Zebrania Zwi¹zku Kap³anów Unitas odbytego na dniu
11 wrzenia 1911 roku w Poznaniu, s. 3.
13
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Nawi¹zana wspó³praca uleg³a zawieszeniu w okresie wojny i zosta³a wznowiona po jej zakoñczeniu. Po raz kolejny o zakopiañskim Domu Zdrowia mowa
jest w dokumentach z 1921 roku, kiedy to Ksiêgarnia i Drukarnia w. Wojciecha
domaga³a siê zwrotu swojego wk³adu. W tym czasie ocena zakopiañskiego
orodka by³a ju¿ negatywna. Dalsza rozbudowa Ksiê¿ówki wymaga³a sporego
nak³adu, który i tak nie wystarczy³by na potrzeby kap³anów z po³udnia Polski
oraz obydwóch wielkopolskich archidiecezji. Mo¿liwoci orodka  wobec zapotrzebowania ksiê¿y  by³y zdecydowanie niewystarczaj¹ce. Chocia¿ zwi¹zek
powoli odwraca³ siê od dalszego anga¿owania siê w zakopiañski dom, to jednak
nadal wspiera³ jego istnienie. W 1925 roku kierownictwo Unitas zwróci³o siê
z apelem do swoich cz³onków o udzielenie wsparcia finansowego Ksiê¿ówce
w Zakopanem15.
W latach póniejszych zwi¹zek poleca³ inne uzdrowisko o podobnej nazwie
 Ksiê¿ówkê l¹sk¹ w Kokoszycach, nale¿¹c¹ do katowickiej kurii. l¹ska
Ksiê¿ówka mieci³a siê w starym zameczku, otoczonym parkiem. W obiekcie
ksiê¿a mogli uprawiaæ dyscypliny sportowe, za¿ywaæ k¹pieli, graæ w bilard,
krêgle i s³uchaæ radia. Mo¿liwe te¿ by³y wycieczki po piêknych okolicach. Do
Jastrzêbia, gdzie mo¿na by³o za¿ywaæ k¹pieli solankowych, by³o 35 minut jazdy
poci¹giem. Tak wiêc zarz¹d popularyzowa³ walory klimatyczne i komunikacyjne tego orodka wypoczynkowego16.
W Unitas rozwa¿ano te¿ projekt urz¹dzenia w³asnego orodka wypoczynkowego. Po raz pierwszy informacja na ten temat pojawi³a siê w 1921 roku.
Pomys³ wzbudza³ ¿ywe zainteresowanie, jednak informacja o ewentualnym zakupie dzia³ki nadmorskiej za sumê ok. 750.000 mk polskich, spowodowa³a, ¿e
sprawê od³o¿ono. Mimo sygnalizowanych kosztów, zebrani w Zakopanem ksiê¿a we wrzeniu 1921 roku przy okazji omawiania sytuacji finansowej zakopiañskiej Ksiê¿ówki”, powrócili do tematu letniska nadmorskiego. Podjêto decyzjê
powo³ania tymczasowego komitetu, który koordynowa³by wspó³pracê miêdzy
ró¿nymi zwi¹zkami kap³añskimi w diecezjach, które wyrazi³yby wolê przyst¹pienia do ewentualnej spó³ki. Wkrótce powo³ano w³adze komitetu, z ks. prof.
Aleksandrem Wójcickim jako prezesem i ks. Walerianem Adamskim jako skarbnikiem17. W sprawie zaplanowanej inwestycji w³adze zwi¹zku zosta³y upowa¿nione do podjêcia niezbêdnych kroków. Zwi¹zek na w³asn¹ rêkê poszukiwa³
dzia³ki budowlanej. W padzierniku 1927 roku na posiedzeniu zarz¹du g³ównego podjêto wstêpn¹ uchwa³ê utworzenia spó³dzielni letniskowej dla wielkopolskich ksiê¿y na czele z ksiê¿mi: Kamierskim, Micha³owiczem i Zamys³owskim.
Spó³dzielnia mia³a zakupiæ od spó³ki Hel-K¹piele Morskie dwie dzia³ki. W grudniu 1927 roku dzia³ki ogl¹da³ delegat zwi¹zku, który 13 grudnia 1927 roku zre15
16

Wiadomoci dla Duchowieñstwa 1925, nr 10, 11, 12, s. 55.
„Wiadomoci dla Duchowieñstwa 1929, nr 7-8, s. 232.
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ferowa³ sprawê zarz¹dowi g³ównemu. Oficjalnie utworzenie Spó³dzielni Letnisko Ksiê¿y-Hel nast¹pi³o 22 grudnia 1927 roku, za piêæ dni póniej zwo³ano
zebranie konstytucyjne i wybrano w³adze letniska. Na czele letniska stanêli ksiê¿a: Boles³aw Kamierski (prezes), Czes³aw Micha³owicz (sekretarz), Tadeusz
Zamys³owski (skarbnik), za radê nadzorcz¹ stanowili ksiê¿a: Pawe³ Steinmetz
(przewodnicz¹cy), ks. Walenty Dymek (wiceprzewodnicz¹cy), proboszczowie
Boles³aw Jakowski i Narcyz Putz oraz pra³aci Józef K³os, Józef Pr¹dzyñski
i Teodor Taczak. W styczniu 1928 roku spó³dzielnia zosta³a zarejestrowana.
Na pocz¹tku 1928 roku zwi¹zek sta³ siê w³acicielem dwóch dzia³ek oraz
willi letniskowej, któr¹ zakupiono za cenê 24.000 z³. Po³owê sumy zap³acono 11
stycznia 1928 roku, natomiast resztê zastawiono na hipotece budynku. Wkrótce
przeprowadzono niezbêdne prace remontowe, m.in. doprowadzono elektrycznoæ, wykonano kilka przeróbek wnêtrza budynku, dobudowano oszklon¹ werandê oraz urz¹dzono kapliczkê. Willa – jak informowano cz³onków – mia³a dwanacie umeblowanych pokoi, nie wliczaj¹c innych pomieszczeñ gospodarczych
i sanitarnych. Letnisko Ksiê¿y-Hel mog³o przyj¹æ jednoczenie (po przystosowaniu) dwudziestu piêciu pensjonariuszy. Budynek, oprócz podstawowych wygód,
mia³ piêkne balkony z widokiem na Ba³tyk. Uroczyste powiêcenie wilii nast¹pi³o 26 czerwca 1928 roku. Letnisko rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoæ w sezonie
1928, przyjmuj¹c pierwszych goci, którzy ocenili je wysoko18. W nastêpnych
latach zwi¹zek modernizowa³ orodek, staraj¹c siê o powiêkszenie bazy lokalowej. Wypoczynek nad morzem cieszy³ siê sporym zainteresowaniem, co nie
uchroni³o letniska od groby bankructwa. Spó³dzielnia borykaj¹c siê z trudnociami finansowymi dzia³a³a do wrzenia 1939 roku, kiedy to zawieszono jej
dzia³alnoæ19.
Byæ mo¿e trudnoci wynikaj¹ce z prowadzenia w³asnego letniska sprawi³y,
¿e zwi¹zek nie wykazywa³ zainteresowania w otwieraniu podobnych placówek,
tym niemniej w latach 30. XX wieku propagowano wród ksiê¿y mo¿liwoæ
korzystania z innych uzdrowisk. Na pocz¹tku 1935 roku zastanawiano siê nad
rekomendacj¹ uzdrowiska w Inowroc³awiu. W marcu 1935 roku zarz¹d interesowa³ siê uzdrowiskiem w Solcu-Zdroju, w woj. kieleckim. Uda³o siê wynegocjowaæ w kilku uzdrowiskach zni¿ki dla ksiê¿y nale¿¹cych do Unitas. Pomimo sk³adanych propozycji zwi¹zek Unitas nie zmienia³ ju¿ wspó³pracowników
i lista uzdrowisk (do 1939), w których ksiê¿a mogli korzystaæ ze zni¿ek nie
Wiadomoci dla Duchowieñstwa 1921, nr 5, s. 88, nr 12, s. 241.
„Wiadomoci dla Duchowieñstwa” 1929, nr 9, s. 226-228, artyku³ Sprawozdanie z dzia³alnoci Zarz¹du «Letniska Ksiê¿y-Hel» za czas od 22 grudnia 1927-14 marca 1929 roku; „Wiadomoci dla Duchowieñstwa” 1929, nr 5, s. 147.
19
L. Wilczyñski, Spó³dzielnia «Letnisko Ksiê¿y-Hel» w latach 1927-1939, w: „Colloquia
Theologica Adalbertina. Biblica, patristica et historica” 2002, t. IX, nr 3, s. 75-83.
17
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zmienia³a siê, obejmuj¹c Krynicê, Szczawnicê, Morszyn-Zdrój, Solec-Zdrój Truskawiec oraz Inowroc³aw.
Dzia³alnoæ gospodarcza  Spó³ka Opieka

Zwi¹zek stara³ siê równie¿ zaradziæ problemom materialno-bytowym ksiê¿y.
W tym celu 9 sierpnia 1920 roku powo³ano Spó³kê „Opieka”, której zadaniem
by³o dostarczanie ksiê¿om po mo¿liwie niskich cenach pewnych artyku³ów pierwszej potrzeby, za jej statut stwierdza³, ¿e przedmiotem przedsiêbiorstwa jest
wspólny zakup i sprzeda¿ odzie¿y, bielizny, obuwia, wina mszalnego itp., wy³¹cznie dla cz³onków (art. 328). Walne zebranie cz³onków Opieki odby³o siê
28 kwietnia 1921 roku i uczestniczy³o w nim sto dwadziecia osób. Podczas
kolejnego walnego zebrania 29 kwietnia 1922 roku przedmiotem obrad by³y
zagadnienia socjalne kap³anów. Problem ten spotka³ siê z olbrzymim zainteresowaniem i by³ tematem powa¿nej dyskusji z zaproszonym przedstawicielem w³adzy duchownej. Z zainteresowaniem wys³uchano te¿ pierwszych informacji na
temat dzia³alnoci Spó³ki Opieka”. Niestety, trudne lata powojenne, inflacja
a tak¿e brak dowiadczenia spowodowa³y, ¿e mimo ¿yczliwoci kard. Edmunda
Dalbora spó³ka zaczê³a podupadaæ. „Opieka” zawiesi³a swoje prace w po³owie
1923 roku, a w pocz¹tkach 1924 roku zakoñczy³a dzia³alnoæ.
Stowarzyszenie w. Floriana

Stowarzyszenie w. Floriana w Poznaniu, którego zadaniem by³a dzia³alnoæ
ubezpieczeniowa od strat ogniowych, powsta³o w 1898 roku za spraw¹ abp.
Floriana Stablewskiego. Przez nastêpnych 11 lat dzia³a³o w sposób w pe³ni samodzielny, prowadz¹c w³asn¹ kancelariê. Zmiana takiego stanu nast¹pi³a dopiero w 1909 roku, kiedy zmar³ za³o¿yciel stowarzyszenia, ks. Józef Echaust,
a nowym prezesem zosta³ ks. Piotr Wawrzyniak. W³¹czenie do zarz¹du Stowarzyszenia w. Floriana ówczesnego prezesa zwi¹zku Kap³anów Unitas, oznacza³o
akt fuzji pomiêdzy poznañskimi organizacjami (13 IX 1909). Niestety, brak
dok³adnych informacji na temat warunków wspó³istnienia obydwóch instytucji. Do
po³¹czenia sk³ania³y trzy sprawy: zasiêg terytorialny (archidiecezja gnienieñska
i poznañska), dzia³acze i adresaci (duchowieñstwo obydwóch archidiecezji).
Chocia¿ organizacje dzia³a³y pod wspólnym dachem, czêsto kierowane przez
tych samych ludzi, w latach 20. XX wieku zachowa³y swoj¹ odrêbnoæ. Co
prawda spotykamy we w³adzach obydwu zarz¹dów te same nazwiska (chocia¿by ksiê¿y Edwarda Jêsieka, Boles³awa Ciszaka, Kazimierza Szreybrowskiego),
to jednak organizacje, a przynajmniej Stowarzyszenie w. Floriana dba³o o swoj¹ to¿samoæ. W analizach podkrela siê fakt, ¿e wielu cz³onków „Unitas” nie
nale¿y do Stowarzyszenia w. Floriana, poniewa¿ bratni¹ organizacjê uznaje za
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s³absz¹ liczebnie i ma³o zauwa¿aln¹ (dzia³aj¹c¹ na uboczu). W ci¹gu kolejnych
lat ros³y aspiracje zwi¹zku, który chcia³ odgrywaæ wa¿n¹ rolê w ¿yciu kap³anów,
za po³¹czenie i reprezentowanie wspólnych w gruncie rzeczy interesów obydwóch organizacji wydawa³o siê naturalne.
Ze wzglêdu na wspólnotowoæ obydwu organizacji (teren i ludzie) prze¿ywa³y one te same trudnoci. W sytuacji podobnych problemów starano siê podejmowaæ rozwa¿ne decyzje, które by³y mo¿liwe przy czasowym po³¹czeniu
i wyborze sk³adu zarz¹dów g³ównych. Tak by³o np. w 1929 roku, gdy do stowarzyszenia wszed³ ks. Boles³aw Ciszak (od IV 1929 sekretarz generalny zwi¹zku), który od grudnia 1929 roku zajmowa³ siê w sprawami finansowymi i biurowymi stowarzyszenia. Kilka lat póniej mia³y miejsce inne zmiany personalne;
w sk³ad zarz¹du stowarzyszenia weszli ks. Kazimierz Szreybrowski (od IV 1934
prezes Zwi¹zku, od X 1934 cz³onek zarz¹du stowarzyszenia) oraz ks. Stefan
Kaczorowski (od XI 1934 sekretarz generalny zwi¹zku oraz cz³onek zarz¹du
stowarzyszenia). Stowarzyszenie w. Floriana dzia³a³o do 1939 roku.
Kasa pomiertna i fundusze

Pierwsza oficjalna wzmianka na temat Funduszu Pomiertnego, zwanego te¿
roboczo Kas¹ Pomiertn¹, pojawi³a siê w kwietniu 1928 roku, podczas posiedzenia zarz¹du g³ównego z cz³onkami zwi¹zku. Podczas spotkania przedstawiono
duchownym w zarysie projektowan¹ inicjatywê oraz jej cele. Poinformowano te¿
zebranych cz³onków, ¿e sprawa ta musi najpierw zostaæ dopracowana z prymasem Augustem Hlondem. W tym wypadku chodzi³o m.in. o kwestiê umiejscowienia nowej instytucji (w ramach struktur Kocio³a, czy samego zwi¹zku)20.
Po d³ugich dyskusjach nad projektami statutu Regulamin Kasy wszed³
w ¿ycie 28 stycznia 1931 roku21. W okresie póniejszym zarz¹d g³ówny zwi¹zku
reklamowa³ kasê w sposób nastêpuj¹cy: Zadaniem kasy jest zapewnienie kap³anom obydwóch archidiecezyj naszych pewnego zasi³ku na pokrycie kosztów
pogrzebu. Ewentualna powsta³a reszta pomiertnego ma s³u¿yæ na cele, jakieby
kap³an w osobnej, w zwi¹zku Kap³anów z³o¿onej deklaracji wyznaczy³ […], na
stypendia mszalne, albo na pilne zobowi¹zania, których kap³an przed mierci¹
wype³niæ nie móg³. [ ] Kasa oparta jest na wzajemnej mi³oci kap³añskiej.
W imiê tej mi³oci nale¿eæ winni do Kasy wszyscy P.T. Konfratrzy obydwóch naszych archidiecezyj, […] nale¿¹c do w³asnej Kasy na wypadek mierci solidarnie, nie tylko fundusz mierci sobie zapewniamy, ale i tych konfratrów, którym
Wiadomoci dla Duchowieñstwa 1928, nr 6, s. 162.
AAP, ZKU 29, Projekt ustawy Kasy Wzajemnej Pomocy na Wypadek mierci; tam¿e, Zatwierdzenie regulaminu Kasy Pomocy na Wypadek mierci, Poznañ, 28 I 1931, sygnowane przez
prymasa Augusta Hlonda.
20
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szczup³e, szczególnie w dzisiejszych czasach, dochody na gromadzenie oszczêdnoci nie pozwoli³y, wspieramy. W koñcu pierwszego roku dzia³alnoci kasy by³o
dwudziestu piêciu cz³onków. W ci¹gu 1931 roku dwóch z nich zmar³o, lecz tylko
na rzecz jednego ze zmar³ych ksiê¿y wyp³acono pomiertne w kwocie 95 z³ (drugi nie zd¹¿y³ wp³aciæ wpisowego i pierwszej sk³adki cz³onkowskiej)22.
Reforma kasy rozpoczê³a siê od przyjêcia statutu nowej instytucji, która
przybra³a nazwê Funduszu Pomiertnego zwi¹zku Kap³anów Unitas w Poznaniu (9 IX 1936). Wed³ug regulaminu fundusz by³ czêci¹ zwi¹zku i dzia³a³ na
terenie obydwu wielkopolskich archidiecezji. Jego celem by³o bezzw³oczne udzielenie jednorazowego wsparcia na pogrzeb cz³onka, którym móg³ byæ ka¿dy
kap³an do 60-roku ¿ycia. Specjalnym wiadczeniem dla m³odych ksiê¿y by³y ulgi
dla neoprezbiterów (przed up³ywem pó³ roku od przyjêcia wiêceñ  1 z³).
Ustalono wysokoæ wyp³at pomiertnego w ró¿nych przypadkach. I tak np.
w przypadku zgonu przed up³ywem roku od wst¹pienia do funduszu wyp³acano
ca³¹ sk³adkê przekazan¹ przez zmar³ego (bez op³aty wstêpnej). Przyjêto te¿
warunki usuniêcia z funduszu: dobrowolne wyst¹pienie cz³onka, zaleg³oci
z op³atami sk³adek, wykluczenie przez zarz¹d, przy czym poniesione wk³ady nie
podlega³y ¿adnemu zwrotowi. Utrzymano zapis dotycz¹cy zarz¹du g³ównego
zwi¹zku, który rozs¹dza³ spory z odrzuceniem drogi s¹dowej (z uwagi na to, ¿e
Fundusz Pomiertny jest dobroczynnem dzie³em wzajemnej pomocy braterskiej).
Zmieniono te¿ zapisy mówi¹ce o maj¹tku funduszu w przypadku rozwi¹zania
organizacji (ca³oæ przechodzi³a na rzecz zwi¹zku i rozporz¹dza³o nim walne
zebranie Unitas za zgod¹ ordynariusza archidiecezji)23.
W latach 1931-1938 (Kasa Pomiertna, a póniej Fundusz Pomiertny)
wyp³acono dwanacie sk³adek upowa¿nionym do tego osobom. Wysokoæ tzw.
pomiertnego wynios³a 3.800 z³. Cenna inicjatywa zwi¹zku by³a bardzo potrzebna, ale zabrak³o nale¿ytej akcji propagandowej i popularyzuj¹cej dzia³alnoæ
kasy, a póniej funduszu.
Fundusz Po¿yczkowy Unitas

Utworzenie Funduszu Po¿yczkowego zwi¹zku Kap³anów Unitas by³o pragnieniem ca³ego aktywu zwi¹zku. Na posiedzeniach zwi¹zkowych czêsto pojawia³y siê g³osy wzywaj¹ce do powo³ania jednostki, której zadaniem by³oby
wspieranie ksiê¿y bêd¹cych w potrzebie.

AAP, ZKU 89, Sprawozdanie z dzia³alnoci Zwi¹zku Kap³anów «Unitas» w Poznaniu za
rok 1931, s. 3-4.
23
Regulamin «Funduszu Pomiertnego» Zwi¹zku Kap³anów «Unitas» w Poznaniu, zatwierdzony przez prymasa Augusta Hlonda, Poznañ 9 IX 1936 roku.
22
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Fundusz z za³o¿enia powinien byæ bezprocentowy i s³u¿yæ ksiê¿om w imiê zasad
chrzecijañskich. Chocia¿ o jego utworzeniu mówi³o siê od pocz¹tku istnienia zwi¹zku (1907), to realne kszta³ty inicjatywa przybra³a dopiero po odm³odzeniu zarz¹du
zwi¹zku (po 1934). Wybrany w tym roku zarz¹d g³ówny mia³ wiele ró¿nych pomys³ów na uatrakcyjnienie pracy i charakteru korporacji kap³añskiej. Staraniem tego
zarz¹du odbywa³y siê coroczne kursy i zjazdy „Unitas”, wprowadzono zni¿ki
w op³atach biletów do kin i teatrów, organizowano pielgrzymki zagraniczne oraz
utworzono w 1939 roku fundusz nazwany zapomogowym, a póniej po¿yczkowym.
Pierwsza wzmianka na temat utworzenia funduszu pojawi³a siê w sprawozdaniu ogólnym zwi¹zku Unitas za 1938 rok24. Od pocz¹tku 1939 roku zajmowano
siê analiz¹ prawn¹ przygotowywanego statutu Funduszu Zapomogowego. W celu
zdobycia wiêkszej wiedzy i orientacji w sprawie zbierano materia³y z podobnych
instytucji kocielnych i wieckich oraz kontynuowano prace nad statutem. Ostatecznie, 14 marca 1939 roku walne zebranie przyjê³o Regulamin Funduszu Po¿yczkowego dla cz³onków zwi¹zku Unitas25. Wed³ug statutu ka¿dy ubiegaj¹cy siê
o pomoc z funduszu powinien z³o¿yæ pisemny wniosek z podaniem wysokoci
po¿yczki, okresu i sposobu sp³aty, sk³adaj¹c przy tym odpowiednie porêczenie (np.
polisê ubezpieczeniow¹ lub powiadczenia dwóch innych cz³onków Unitas).
W przypadku wykrelenia po¿yczkobiorcy z listy cz³onków Unitas, jak równie¿
wskutek nieterminowego sp³acania choæby jednej raty ca³a niesp³acona suma
po¿yczki [bêdzie] od razu wymagalna. Wszelkie spory i zatargi wewn¹trz funduszu w sposób ostateczny rozwi¹zywaæ mia³ zarz¹d g³ówny zwi¹zku, tak¿e on odpowiada³ za ewentualne zmiany prawne. Podejmowa³ te¿ decyzjê o rozwi¹zaniu
Funduszu Po¿yczkowego zwi¹zku Unitas”.
Po zatwierdzeniu Regulaminu w marcu 1939 roku, na konto Funduszu Po¿yczkowego Zwi¹zku Unitas przekazano pierwsz¹ darowiznê, której dokona³o
Stowarzyszenie w. Floriana, w wysokoci 500 z³ (czêæ zysków z 1938 roku).
Warto wspomnieæ, ¿e to samo stowarzyszenie ju¿ rok wczeniej (wrzesieñ 1938)
przela³o sumê 500 z³ na planowany Fundusz Zapomogowy Zwi¹zku Unitas”26.
Kasa wzajemnej pomocy na wypadek choroby

Obok Stowarzyszenia w. Floriana (ubezpieczaj¹cego maj¹tek), tzw. Kasy
Pomiertnej, ró¿nych polis ubezpieczeniowych oferowanych porednio przez zwi¹zek (wykupywanych w towarzystwach ubezpieczeniowych) zorganizowanie Kasy
AAP, ZKU 89, Sprawozdanie Zwi¹zku Kap³anów «Unitas» w Poznaniu za rok 1938, s. 12.
AAP, ZKU 164, Regulamin «Funduszu Po¿yczkowego» Zwi¹zku Kap³anów «Unitas»
w Poznaniu (z dnia 14 marca 1939 roku), wersja drukowana wraz z za³¹cznikiem do art. 5.
26
Tam¿e, pismo ze Stowarzyszenia w. Floriana do Zwi¹zku Kap³anów Unitas w Poznaniu
z dnia 29 IX 1938 r. oraz 14 IV 1939 r.
24

25
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Pomocy na wypadek choroby by³o doskona³ym sposobem na poszerzenie oferty
zwi¹zku dla jego cz³onków. Trzeba przypomnieæ, ¿e w historii zwi¹zku Unitas
ksiê¿a mieli ju¿ mo¿liwoæ ubezpieczenia na wypadek choroby. By³o to przed
I wojn¹ wiatow¹, gdy Unitas zawar³ umowê z towarzystwem Deutsche Anker,
oferuj¹cym ten rodzaj ubezpieczenia. Zarz¹d g³ówny nak³ania³ wówczas cz³onków
do zawierania umów z niemieckim towarzystwem. W 1911 roku wydawa³o siê, ¿e
cz³onkowie Unitas odkryli pozytywne strony tego ubezpieczenia, jednak ju¿ rok
póniej okaza³o siê, ¿e zainteresowanie ksiê¿y mia³o tylko chwilowy charakter.
Rocznie za porednictwem Unitas ksiê¿a wykupywali po kilka ubezpieczeñ, nie
widz¹c wiêkszego sensu w za³atwianiu takich polis.
W koñcu lat dwudziestych XX wieku, opieraj¹c siê na dowiadczeniach
innych diecezji, m.in. che³miñskiej, kierownictwo zwi¹zku postanowi³o powróciæ do pomys³u, lecz tym razem bez koniecznoci anga¿owania towarzystw
ubezpieczeniowych. Zamierzano utworzyæ specjaln¹ komisjê, która mia³a siê
zaj¹æ przygotowaniem statutu „kasy chorobowej” oraz przygotowaæ niezbêdne
instrukcje postêpowania dla kierownictwa kasy. Niestety, po 1927 roku do za³o¿enia Kasy Wzajemnej Pomocy na wypadek choroby nie powrócono. Sprawê
wsparcia dla ksiê¿y w chorobie powtarzano w kolejnych statutach zwi¹zku, jednak¿e odrêbnej komisji, czy wydzia³u w ramach zwi¹zku na wzór tzw. Kasy
Pomiertnej nie utworzono. W zamian Unitas zawar³ umowê na wypadek
choroby z jednym z warszawskich towarzystw ubezpieczeniowych.
Dzia³alnoæ wydawnicza

Wród wydawanych przez zwi¹zek ksi¹¿ek, czasopism i innych publikacji
wymieniæ nale¿y przede wszystkim Wiadomoci dla Duchowieñstwa, bêd¹ce przez
szereg lat organem prasowym zwi¹zku, nastêpnie Biuletyn i Duszpasterza.
Wród wydawnictw ksi¹¿kowych wskazaæ nale¿y nieliczne pamiêtniki wydane nak³adem Unitas, bêd¹ce podsumowaniem zorganizowanych przezeñ kursów i zjazdów duchownych, wreszcie drukowane na zamówienie zwi¹zku okolicznociowe
obrazki wiêtych i zdjêcia cz³onków, czy te¿ pami¹tkowe medale.
Najstarszym wydawnictwem finansowanym przez zwi¹zek by³ miesiêcznik
„«Unitas». Miesiêcznik Kocielny Archidiecezji Gnienieñskiej i Poznañskiej”
(wydawany od 1 stycznia 1909). Pismo mia³o charakter teologiczny, a jego redaktorem naczelnym by³ ks. dr W³adys³aw Hozakowski. W 1912 roku miejsce
miesiêcznika Unitas zajê³o niewielkie pisemko Informacje. By³a to bezp³atna broszura dostarczana cz³onkom poczt¹, która zawiera³a, m.in. adresy wytwórców-katolików, których produkty zalecano kupowaæ. W tym samym pisemku
zarz¹d g³ówny podawa³ najnowsze informacje o bie¿¹cej dzia³alnoci zwi¹zku.
Na prze³omie 1909/1910 roku zarz¹d  w porozumieniu z duchowieñstwem parafialnym  podj¹³ now¹ inicjatywê wydawnicz¹. Wydano czasopismo Wiado-
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moci religijne, do czego przychylnie ustosunkowa³a siê zarówno w³adza duchowna, jak równie¿ duchowieñstwo obydwu archidiecezji.
Najbardziej znanym organem prasowym zwi¹zku by³y Wiadomoci dla
Duchowieñstwa, którego wydawanie rozpoczêto w czasie I wojny wiatowej,
pocz¹tkowo jako dwumiesiêcznik (po wojnie ukazywa³y siê co miesi¹c). W tym
czasie redaktorem naczelnym czasopisma by³ ks. Józef K³os. Miesiêcznik cieszy³
siê powodzeniem i uznaniem nie tylko wród cz³onków Unitas w ca³ej Wielkopolsce. W 1922 roku oszacowano, ¿e wiêkszoæ ksiê¿y koresponduj¹cych
z redakcj¹ Wiadomoci” pochodzi³a z by³ej Kongresówki i Galicji, a duchowni
wielkopolscy stanowili mniejszoæ. Mimo du¿ego zainteresowania czasopismem
w ca³ym kraju by³o ono jednak wydawnictwem deficytowym. Koszty wydawnicze ponosi³a Drukarnia i Ksiêgarnia w. Wojciecha, której trudnoci finansowe
przyczyni³y siê do kryzysu czasopisma (w 1924 roku ukaza³ siê tylko jeden
numer Wiadomoci). Od 1925 roku powrócono do regularnego wydawania
czasopisma w nak³adzie 655 egzemplarzy. Wiadomoci by³y bardzo cenione
przez czytelników, a dla zwi¹zku stanowi³y forum do wyra¿ania pogl¹dów
i obrony swoich racji. Znaczenie Wiadomoci dla Duchowieñstwa podkrelali
zarówno ksiê¿a wielkopolscy, jak i kap³ani z innych polskich diecezji. Mimo
wysokich walorów czasopisma (treæ i forma) nie uda³o siê poszerzyæ grona
odbiorców, co sprawia³o, ¿e pismo by³o niedochodowe i w 1934 roku zakoñczy³o dzia³alnoæ.
Kolejnym organem prasowym zwi¹zku by³ Biuletyn przekszta³cony
w 1936 roku w „Duszpasterza”. Na pocz¹tku Duszpasterz nie posiada³ komitetu redakcyjnego, którego powo³anie zarz¹d g³ówny zapowiada³ na 1937 rok.
W³adze Unitas w Poznaniu zamierza³y przekszta³ciæ „Duszpasterza” w czasopismo o charakterze ogólnopolskim. W styczniu 1937 roku z Tarnowskich Gór
wys³ano do Poznania list przygotowany przez katowicki Unitas informuj¹cy,
¿e zwi¹zek ten gotów jest prenumerowaæ stale dwiecie piêædziesi¹t do trzystu
egzemplarzy czasopisma wydawanego przez „Unitas” w Poznaniu. Po rozpatrzeniu katowickiej deklaracji z³o¿ono propozycjê wspólnego wydawania czasopisma
pod tym samym tytu³em „Duszpasterz”, ale z podtytu³em informuj¹cym o przynale¿noci czasopisma do zwi¹zków kap³añskich w Poznaniu czy w Katowicach.
l¹ski Unitas wyrazi³ zgodê na propozycjê poznañsk¹ we wszystkich punktach,
deklaruj¹c jednoczenie, ¿e bêdzie odbiorc¹ trzystu egzemplarzy miesiêcznie.
Jedyne zastrze¿enie dotyczy³o wysy³ki Duszpasterza, której oczekiwano od
poznañskiego „Unitas” (na w³asny koszt), ze wzglêdu na ogóln¹ biedê zwi¹zku
katowickiego. Warunek zosta³ w Poznaniu przejêty z jednoczesn¹ prob¹ o przes³anie listy cz³onków wraz z adresami l¹skiej korporacji kap³añskiej27. Trudno
27
Tam¿e, pismo ks. Lewka do Zwi¹zku Kap³anów „Unitas” w Poznaniu z 23 II 1937 r.; tam¿e, pismo ks. prezesa Szreybrowskiego i sekretarza generalnego ks. Kaczorowskiego do Zjednoczenia Kap³anów Unitas diecezji katowickiej na rêce ks. Lewka z 5 III 1937 r.
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ustaliæ ostateczn¹ wysokoæ nak³adu Duszpasterza, opieraj¹c siê na za³o¿eniu,
¿e Duszpasterza otrzymywa³ bezp³atnie ka¿dy cz³onek Zwi¹zku Kap³anów
Unitas w Poznaniu i Katowicach (do stycznia 1939). Szacunkowo mo¿na przyj¹æ, ¿e nak³ad ka¿dego numeru wynosi³ oko³o siedemset egzemplarzy.
Biblioteka

Posiadanie w³asnej biblioteki uznawano za punkt honoru zwi¹zku, deklaruj¹cego w swoim statucie dzia³alnoæ na rzecz samokszta³cenia i rozwoju intelektualnego ksiê¿y. W pocz¹tkowym okresie istnienia kierownictwo stara³o siê
przede wszystkim dzia³aæ na rzecz wzmocnienia wewnêtrznego oraz rozwoju
struktur terenowych Unitas, jednak¿e nie lekcewa¿ono kwestii zwi¹zanych
z czytelnictwem. W latach 1909-1910 zarz¹d g³ówny zabiega³ o korzystanie
przez duchownych z zasobów Biblioteki Spo³ecznej, powsta³ej z polecenia biskupa Floriana Stablewskiego. Trudno ustaliæ, kiedy oficjalnie utworzono Bibliotekê Zwi¹zkow¹ Unitas, jednak wiadomo, ¿e w 1930 roku jej zasób bardzo siê
powiêkszy³. Ksi¹¿ki pozyskiwane by³y g³ównie przez darowizny oraz drog¹
wymiany z innymi zwi¹zkami kap³añskimi w Polsce. Do bibliotek wp³ywa³y te¿
ksi¹¿ki gratisowe od wydawców, oczekuj¹cych w zamian recenzji tytu³u na ³amach Wiadomoci dla Duchowieñstwa. T¹ drog¹ do zasobu biblioteki w 1931
roku wp³ynê³y osiemdziesi¹t dwa tytu³y czasopism, w tym ponad szeædziesi¹t
na drodze wzajemnej wymiany pomiêdzy redakcjami Wiadomoci i innych
tytu³ów prasowych oraz prawie sto dwadziecia egzemplarzy ksi¹¿ek do recenzji. Rok póniej zasób zosta³ powiêkszony o sto egzemplarzy czasopism i sto
czterdzieci egzemplarzy ksi¹¿ek. W 1933 roku do biblioteki w³¹czono dalsze
szeædziesi¹t czasopism pochodz¹cych z wymiany, ok. dwadziecia piêæ podarowanych czasopism oraz zakupiono ponad dziewiêædziesi¹t woluminów ksi¹¿ek28.
Wprowadzenie regulaminu i szeroka promocja Biblioteki sprawi³y, ¿e w 1938
roku wzros³a liczba wypo¿yczeñ (do szeædziesiêciu piêciu), za w katalogu
wykazanych by³o trzysta czterdzieci wydawnictw. Na pocz¹tku 1939 roku zasoby Biblioteki Zwi¹zkowej Unitas dodatkowo poszerzy³y siê o nowe pozycje, dziêki darowinie ks. Leopolda Bi³ko. Darowizna duchownego by³a tak du¿a,
¿e czêæ ksiêgozbioru przekazano do zasobów Archiwum Archidiecezjalnego
w Poznaniu, Biblioteki Raczyñskich w Poznaniu oraz Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Poznaniu29.
28
AAP, ZKU 89, Sprawozdanie z dzia³alnoci Zwi¹zku Kap³anów «Unitas» w Poznaniu za
rok 1931, s. 3; Tam¿e, Sprawozdanie z dzia³alnoci Zwi¹zku za rok 1932, s. 5; tam¿e, Sprawozdanie z dzia³alnoci Zwi¹zku Kap³anów «Unitas» za rok 1933, s. 4.
29
AAP, ZKU 89, Sprawozdanie z dzia³alnoci Zwi¹zku Kap³anów «Unitas» w Poznaniu za
rok 1938, s. 5-6; AAP, ZKU 164, list dziêkczynny prezesa i sekretarza generalnego Zwi¹zku
„Unitas” do ks. Leopolda Bi³ki w Karwinie z 16 I 1939 r.
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*
Chc¹c opisaæ w sposób linearny historiê powsta³ego we wrzeniu 1907 roku
zwi¹zku Kap³anów Unitas nale¿a³oby narysowaæ parabolê. W ci¹gu swego 32letniego istnienia zwi¹zek prze¿ywa³ okresy gwa³townego rozwoju i upadku,
odbudowy i kolejnej zapaci. W latach 1907-1914 zwiêkszy³a siê liczba przystêpuj¹cych doñ kap³anów. W omawianym okresie liczba cz³onków zwi¹zku wzros³a z piêciuset dwudziestu trzech do szeciuset trzydziestu piêciu (w 1913 do
zwi¹zku nale¿a³o niemal szeciuset piêædziesiêciu ksiê¿y). Rekordow¹ liczebnoæ
osi¹gn¹³ „Unitas” w 1920 roku, kiedy nale¿a³o do niego siedmiuset dwudziestu
kap³anów. Póniej liczba ta nie by³a ju¿ tak wysoka. Lata dwudzieste by³y czasem stabilizacji liczebnoci cz³onków na poziomie czterystu  czterystu piêædziesiêciu. Utrwalona liczebnoæ cz³onków wiadczy o umocnieniu struktury i programu korporacji kap³añskiej. Dyskusja nad nowym statutem na prze³omie lat
dwudziestych i trzydziestych XX wieku doprowadzi³a do aktywizacji wielu
cz³onków. By³ to jednak efekt krótkotrwa³y.
Nowym pocz¹tkiem dla zwi¹zku by³ rok 1934, kiedy ponownie znowelizowano statut i wybrano zarz¹d, którego ide¹ przewodni¹ by³o odm³odzenie organizacji, zarówno w znaczeniu zupe³nie dos³ownym jak i ogólnego o¿ywienia.
Zwi¹zek wszed³ wówczas na nowe tory pracy organizacyjnej, zmierzaj¹c do nadrobienia wielu zaniedbañ, jakie powsta³y w ci¹gu minionych lat jego istnienia.
Niestety, rok póniej liczebnoæ Unitas spad³a do najni¿szego w jej historii
poziomu (dwustu czterdziestu siedmiu cz³onków). Mo¿na chyba jednak zaryzykowaæ tezê, ¿e liczba przesz³a tu w jakoæ. W ci¹gu nastêpnych lat uda³o siê
zwi¹zkowi odbudowaæ liczebnoæ  w 1938 roku nale¿a³o do niego niemal czterystu czterdziestu kap³anów.
Cele zwi¹zku by³y bardzo szczytne. Organizacja w za³o¿eniu mia³a spe³niaæ
funkcjê zwi¹zku zawodowego kap³anów diecezjalnych i na tej podstawie planowano podjêcie starañ o prawa korporacyjne z przywilejami prawnymi i ekonomicznymi. Jeli Zwi¹zek Kap³anów Unitas by³ zwi¹zkiem zawodowym
ksiê¿y wielkopolskich, to by³ nim w sposób dosyæ specyficzny, bo cele ekonomiczno-finansowe przeplata³y siê z celami intelektualnymi, duchowymi i towarzyskimi, tworz¹c jedn¹, w zamys³ach spójn¹, ca³oæ. Zwi¹zek stawia³ sobie za
cel organizowanie i pozyskiwanie gospodarczych i finansowych udogodnieñ dla
duchownych-cz³onków. St¹d te¿ ju¿ na samym pocz¹tku swej dzia³alnoci Unitas stawia³ sobie za cel pomoc kap³anom w sprawach ubezpieczeniowych. Bez
w¹tpienia lata dowiadczeñ wyci¹gniête ze wspó³pracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi sprawi³y, ¿e zwi¹zek by³ dobrze obeznany w tych istotnych zagadnieniach, za jego cz³onkowie mogli mieæ pewnoæ, ¿e podpisuj¹c umowy za
porednictwem Unitas nie spotkaj¹ ich ¿adne niemi³e niespodzianki. Dowiadczenia te sprawi³y, ¿e z up³ywem lat zwi¹zek odwa¿y³ siê wejæ na rynek ubezpieczeñ, st¹d te¿ utworzenie tzw. Kasy Pomiertnej i Funduszu Po¿yczkowego

210

LESZEK WILCZYÑSKI

oraz  niedosz³e co prawda  próby utworzenia Kasy Chorych Zwi¹zku oraz
Kasy Wzajemnej Pomocy na Wypadek Choroby. Deklarowano tak¿e fachow¹
pomoc prawn¹ dla cz³onków. O potrzebie udzielania porad wiadczy bogata korespondencja z ksiê¿mi w tej sprawie.
Obok celów utylitarnych u³atwiaj¹cych duszpasterstwo i ¿ycie osobiste,
wród celów zwi¹zku by³y te¿ zapisy mówi¹ce o wzbogaceniu ¿ycia kap³añskiego przez organizowanie spotkañ towarzyskich (w celu zacienianiu wiêzi i przyjani miêdzy kap³anami) oraz pog³êbianiu ¿ycia intelektualnego i duchowego
cz³onków. Temu wszystkiemu sprzyjaæ mia³y budowane energicznie od roku
1907 struktury terenowe zwi¹zku. Bez w¹tpienia warto wymieniæ te¿ dzia³ania
zarz¹du w kwestii obrony czci duchownych. Zwi¹zek mia³ zatem sporo do zaoferowania swoim cz³onkom.
Unitas móg³ siê te¿ pochwaliæ wydawaniem organu prasowego, Wiadomoci dla Duchowieñstwa. Pismo to cenione by³o ze wzglêdu na walory merytoryczne i naukowe. Równie dobr¹ opini¹ cieszy³ siê kolejny organ prasowy
„Unitas” – „Duszpasterz”, za rozwa¿na polityka wydawnicza przynosi³a zwi¹zkowi dodatkowe dochody.
Urzeczywistnienie i kontynuowanie idei za³o¿yciela zwi¹zku, ks. Piotra
Wawrzyniaka, nie by³o ³atwe. Od 1907 do 1939 roku zwi¹zek prze¿ywa³ okresy
zarówno wietnoci jak i upadku, jednak¿e bilans ogólny nale¿y oceniæ dodatnio. Na zwi¹zku wzorowa³y siê organizacje kap³añskie w innych prowincjach
kocielnych II Rzeczpospolitej, a w diecezji katowickiej powsta³a nawet l¹ska
Unitas. Przydatnoæ zwi¹zku Kap³anów Unitas dla duchowieñstwa archidiecezji gnienieñskiej i poznañskiej w okresie II Rzeczpospolitej nie podlega³a
zatem ¿adnej dyskusji, o czym zreszt¹ wiadcz¹ dzia³ania podjête przez samych
ksiê¿y na rzecz ratowania swojego zwi¹zku zawodowego w latach trzydziestych i jego odrodzenie przerwane wybuchem wojny. W³adze Unitas potrafi³y
te¿ zawsze, zachowuj¹c korporacyjny charakter swej organizacji, unikaæ zadra¿nieñ czy sporów z w³adz¹ duchown¹, nie próbuj¹c ani jej zast¹piæ, ani nie staj¹c
siê jej narzêdziem. wiadczy to dobrze o kap³anach pe³ni¹cych odpowiedzialne
funkcje w ,wi¹zku. Unitas wiernie s³u¿y³ braci kap³añskiej staraj¹c siê spe³niaæ
potrzeby prawno-ekonomiczne ksiê¿y obydwu wielkopolskich archidiecezji.
Dzia³alnoæ zwi¹zku przerwa³ wybuch II wojny wiatowej. Po jej zakoñczeniu, w zupe³nie odmiennych realiach politycznych niestety zabrak³o atmosfery
sprzyjaj¹cej odbudowie Unitas.

