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Ks. Feliks Laudowicz (18451930), proboszcz parafii Kwilcz
Rev. Feliks Laudowicz (1845-1930), Pastor of the Kwilcz Parish

W dniach 28 i 29 sierpnia 1999 roku odby³ siê w Radziwi³³owie k. Ostrowa
Wlkp. Zjazd Rodziny Laudowiczów. W nawi¹zaniu do tego wydarzenia czasopismo „Bunt” w numerze marcowo-kwietniowym 2005 r. opublikowa³o artyku³ pt.
Polska rodami i rodzinami stoi! Laudowicze (s. 18). Znajdujemy tam informacjê,
¿e ród wywodzi siê z dawnego Ksiêstwa ¯mudzkiego, a jego cz³onkowie zamieszkiwali tereny miêdzy rzekami Niemnem i Dwin¹. W artykule zamieszczono zwiêz³e charakterystyki kilku wybranych przedstawicieli rodu Laudowiczów,
wród nich Feliksa Laudowicza, d³ugoletniego proboszcza w Kwilczu, którego
nazwano wyj¹tkow¹ postaci¹.
Czytamy, ¿e ten „syn Ziemi Wielkopolskiej” urodzony w Sulmierzycach
k. Krotoszyna, jako 18-letni uczeñ bierze udzia³ w Powstaniu Styczniowym
w oddzia³ach Mielêckiego i Calliera. Relegowany za udzia³ w powstaniu, wraz
z 80 kolegami z gimnazjum w Ostrowie Wlkp., uczy siê prywatnie, zdaj¹c po 3 latach maturê w gimnazjum w remie [do którego zosta³ przyjêty w 1869 r. – A.K.],
wstêpuje do seminarium duchownego, i to w okresie walki z Kocio³em i polskoci¹ (Kulturkampf); otrzymuje wiêcenia kap³añskie w 1873 r. a gdy na Podlasiu
w zaborze rosyjskim rz¹d carski rozpocz¹³ (1875) przeladowanie Unitów, przybywa nielegalnie do nich ks. F. Laudowicz, by w przebraniu: ¿ebraka, handlarza byd³a lub kupca wêdrownego, udzielaæ przeladowanym pos³ug religijnych, za co
otrzyma³ póniej od papie¿a Leona XIII z³oty medal Pro Ecclesia et Pontifice”.
Tê ostatni¹ informacjê trzeba uzupe³niæ: ks. Laudowicz nale¿a³ do grona
ksiê¿y, którzy dzia³ali poza granicami archidiecezji z upowa¿nienia Stolicy Apostolskiej i dlatego sprawozdanie jego przekazano do Rzymu.
Jak wynika z cytowanej notatki z czasopisma „Bunt”, o m³odych latach Feliksa Laudowicza wiemy w gruncie rzeczy niewiele. Jerzy Koz³owski, wspó³autor
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s³ownika biograficznego Ksiê¿y spo³eczników w Wielkopolsce 18941919 (Gniezno 2007), mia³ trudnoci, z ustaleniem dok³adnych danych ród³owych. Podaje,
¿e Feliks Laudowicz urodzi³ siê 28 maja 1845 roku w rodzinie Ignacego i Katarzyny z Tomaszewskich. Rodziny Laudowiczów ¿yj¹ce w Sulmierzycach mia³y gospodarstwa rolne i po³acie lasów. T¹ dziedzin¹ zajmowa³ siê ojciec Feliksa,
Ignacy Laudowicz. Feliks uczy³ siê w miejscowej szkole elementarnej, a nastêpnie w Gimnazjum w Ostrowie Wlkp. Przyczyn¹ wydalenia z tego gimnazjum
mia³ byæ udzia³ w polskich manifestacjach patriotycznych. Egzamin maturalny
z³o¿y³ w 1872 roku w gimnazjum w remie, w którym nale¿a³ do konspiracyjnego Ko³a Marianów. W tym samym roku rozpocz¹³ studia teologiczne w seminarium duchownym w Poznaniu. Móg³ ukoñczyæ tylko pierwszy rok studiów, poniewa¿ w³adze pruskie – realizuj¹c ustawy rozpoczynaj¹cej siê Kulturkampf –
zamknê³y 23 sierpnia 1873 roku poznañskie seminarium. Wys³any na dalsze studia do Insbrucku w Austrii, ukoñczy³ je w Brixen i tam przyj¹³ 29 czerwca 1875
roku wiêcenia kap³añskie (wed³ug J. Koz³owskiego ta ostatnia informacja nie
jest ca³kiem pewna, gdy¿ inne dane wskazuj¹, ¿e zosta³ wywiêcony w Pradze
przez biskupa Kassnera). W bli¿ej nieokrelonym czasie studiowa³ te¿ nauki
filozoficzne w Pradze i Berlinie. Po powrocie do Wielkopolski przebywa³ jako
rezydent u ks. Jana Komiana w Poznaniu i w Wyci¹¿kowie k. Leszna, prowadz¹c potajemn¹ dzia³alnoæ duszpastersk¹ jako ksi¹dz misyjny. Dzia³a³ w ramach zainicjowanego przez arcybiskupa Mieczys³awa Ledóchowskiego w czasach Kulturkampfu dzie³a Ksiê¿y Misjonarzy Diecezjalnych”.
Przekonania, ¿e ksi¹dz Laudowicz by³ wyj¹tkow¹ postaci¹, nabra³em
ju¿ we wczesnej m³odoci, mimo ¿e nie mog³em go pamiêtaæ, poniewa¿ urodzi³em siê (1928) dwa lata przed jego mierci¹ (1930). Jednak powtarzane przez
mieszkañców Kwilcza nazwisko ksiêdza, rozmowy i opowiadania na jego temat
w mojej rodzinie, utrzymuj¹ca siê ¿ywa pamiêæ o nim do II wojny wiatowej,
zawsze starannie utrzymany i ukwiecony nagrobek w pobli¿u bramy kocielnej,
przekonywa³y o zas³ugach tej postaci dla Kwilcza i parafii. Wychowa³em siê
w atmosferze kultu ks. Laudowicza. Kiedy zapozna³em siê z jego ¿yciem i dzia³alnoci¹, owa swego rodzaju lokalna legenda sta³a siê w pe³ni zrozumia³a.
W rodzinie Kwileckich bowiem uznawano go za serdecznego przyjaciela: w ci¹gu 50 lat wszystkie chrzciny, luby, uroczystoci rodzinne (na przyk³ad jubileusze) i chowanie zmar³ych z rodziny Kwileckich w podziemiach kocio³a parafialnego odbywa³o siê z Jego udzia³em. Ks. Laudowicz uczestniczy³ w ¿yciu
spo³eczno-organizacyjnym wsi i stara³ siê podnieæ go na wy¿szy poziom.
W okresie zaboru dzia³a³ na rzecz wyboru pos³ów polskich do parlamentu Rzeszy i sejmu pruskiego. Jak zaznaczono w s³owniku biograficznym ksiê¿y spo³eczników, Feliks Laudowicz postêpowa³ ostro¿nie i nie nara¿a³ siê landratowi
miêdzychodzkiemu, który w swych opiniach podkrela³ w latach 1900 i 1901, ¿e
ksi¹dz nie wykorzystywa³ w tym celu kocio³a i ambony. W tym czasie i póniej
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a¿ do 1914 by³ reprezentantem obwodu orzeszkowskiego w polskim Komitecie
wyborczym na pow. miêdzychodzki (J. Koz³owski).
Ksi¹dz by³ wspó³inicjatorem i wspó³za³o¿ycielem powsta³ego w koñcu 1904
roku Banku Ludowego w Kwilczu (uroczystoæ jubileuszowa w stulecie stworzenia banku odby³a siê w siedzibie wspó³czesnego Banku Spó³dzielczego).
Z imieniem ks. Laudowicza ³¹czy siê zawi¹zanie dzia³aj¹cego do dzisiaj Chóru
im. w. Cecylii. By³ za³o¿ycielem i opiekunem Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich, które w 1911 roku liczy³o 123 cz³onków.
Zas³ug¹ ks. Laudowicza by³o kontynuowanie zapisków w ksiêdze parafialnej, które wczeniej prowadzili jego poprzednicy (ksiêga znajduje siê w zbiorach
specjalnych Biblioteki Kórnickiej). Warto zaczerpn¹æ z niej niektóre szczegó³y.
Prawie 40 lat zarz¹dza³ parafi¹ kwileck¹ ks. Antoni Beyer – od 1838 do 1877
roku. Po jego mierci zarz¹d obj¹³ jego wikariusz ks. Wit Gruszczyñski, któremu
w³adza duchowna przys³a³a w 1877 r. do pomocy – nieoficjalnie – m³odego kap³ana ks. Feliksa Laudowicza. Schorowany ks. Gruszczyñski zmar³ w 1883 roku.
Na dwa miesi¹ce przed mierci¹ tak¹ wyda³ opiniê o wspó³pracuj¹cym z nim ks.
Laudowiczu: Wreszcie dziêkujê Panu Bogu, i¿ mam teraz kolegê m³odego a zdatnego do pomocy, który mnie chorowitego, a 67 lat licz¹cego ksiêdza, w najwa¿niejszych i najtrudniejszych rzeczach wyrêczaæ zdo³a. A na dobrych chêciach
wcale mu nie zbywa.
Te dobre chêci wykaza³ ks. Laudowicz przede wszystkim przeciwstawiaj¹c
siê skutkom Kulturkampfu. Zaj¹³ siê osieroconymi parafiami w Kamionnej, Miêdzychodzie, Sierakowie i Chrzypsku Wielkim, przyczyniaj¹c siê do znacznego
wzrostu liczby wiernych przybywaj¹cych na nabo¿eñstwa i ró¿ne uroczystoci do
Kwilcza. W Kamionnej, gdzie urzêdowa³ narzucony przez w³adze pruskie Niemiec,
ks. Konstanty Kick, F. Laudowicz przez 10 lat prowadzi³ dzia³alnoæ misjonarsk¹.
W samym Kwilczu zakrz¹tn¹³ siê wokó³ wyposa¿enia wi¹tyni i odnowienia otoczenia. Dziêki wspomnianej kronice dowiadujemy siê, ¿e stoj¹c¹ do
dnia dzisiejszego na cmentarzu przykocielnym figurê Matki Boskiej (Piêta)
da³ Adolf Hoffman, a powiêci³ j¹ 29 marca 1883 roku ksi¹dz dziekan ze
Lwówka. W kronice ks. Laudowicz wiele miejsca powiêci³ kolatorom kocio³a z rodu Kwileckich. We wspomnianym roku 1883 odnotowa³, ¿e Arsen Kwilecki wystawi³ altary¹ (póniej nieco rozbudowan¹ do wymiarów obecnej plebanii) i kaza³ odnowiæ mur na cmentarzu i oko³o kocio³a. Wszystkie te obiekty
stoj¹ do dzisiaj i maj¹ charakter zabytkowy. Z 1888 roku pochodzi notatka
o Hektorze Kwileckim, który naby³ dla kocio³a organy za 2 tysi¹ce marek,
pierwszy raz zagrane 29 wrzenia”, czyli w dzieñ patrona kocio³a w. Micha³a
Archanio³a.
Od pocz¹tku zwi¹zki ks. Laudowicza z kolejnymi w³acicielami Kwilcza:
Arsenem, Hektorem i Dobies³awem Kwileckimi by³y bliskie i bardzo serdeczne.
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Pod dat¹ 22 stycznia 1882 roku zapisa³: […] umar³a tutejsza dziedziczka Paulina hr. Kwilecka z domu hr. Poniñska, nadzwyczajna dobrodziejka moja, prze¿ywszy 67 lat. W roku nastêpnym: 25 sierpnia l883 r. umar³ p. hrabia Arseniusz na
Kwilczu Kwilecki, oficer wojsk polskich ur. 1805, ozdobiony z³otym krzy¿em Virtuti Militari, tkniêty parali¿em – prawy katolik, Polak – obywatel – szczególniej
mój dobrodziej. W 1912 roku zanotowa³: Dnia 3 lutego umar³ hr. Hektor
Kwilecki, dziedzic Kwilcza, Kobylnik, Psarskiego, opatrzony w. Sakramentami,
prawy syn Kocio³a, wielki przyjaciel duchowieñstwa.
W okresie Kulturkampfu, kiedy przez pewien czas ukrywa³ siê przed prusk¹
policj¹, zatrudniano go w maj¹tku jako administratora, rachmistrza, a nawet
gorzelanego. Udzielono mu te¿ wsparcia w czasie przeladowañ. W 1880 roku
s¹d w Miêdzychodzie skaza³ ks. Laudowicza na 5 dni wiêzienia za to, ¿e 30 maja
 w dzieñ Bo¿ego Cia³a  odprawi³ mszê w. i poprowadzi³ procesjê. W 1882
roku zosta³ przez ten sam s¹d skazany na 10 dni wiêzienia, poniewa¿ 6 stycznia
 w wiêto Trzech Króli  odprawi³ mszê w. w intencji parafian, a 8 stycznia
wyg³osi³ kazanie. W kronice ks. Laudowicz zanotowa³: Wielkim Kulturnikiem by³
tutaj w Orzeszkowie komisarz obwodowy pan Bindewald, który za pomoc¹ berychtów wyrobi³ u regencji poznañskiej specyalny dozór nad moj¹ osob¹.
Jako donios³e wydarzenie oceni³ kronikarz kwilecki rekolekcje z 19 padziernika 1885 roku zorganizowane dla duchowieñstwa dekanatu lwóweckiego
(z udzia³em 16 ksiê¿y): Hrabia Hektor Kwilecki na Kwilczu odda³ swój pa³ac
dla duchownych na mieszkanie, w oficynie urz¹dzono kaplicê, w której duchowni odbywali swe modlitwy i æwiczenia duchowne pod przewodnictwem ks. pra³ata Edwarda Likowskiego z Poznania [ ]. Jest to unikat, jaki siê wydarzy³ w diecezji w czasie walki kulturnej.
Przez szereg lat dzia³aj¹cy jako misjonarz, wikariusz, od 1882 roku administrator parafii w Kwilczu, ks. Laudowicz zosta³ na ni¹ instalowany jako proboszcz 7 listopada 1886 roku. Jak wynika z kronikarskiej relacji, introdukcja
mia³a uroczysty charakter: W ostatnich latach osierocia³o przez mieræ kap³anów
wiele parafii naszej okolicy, a s¹siednia Kamionna, Chrzypsko, a do niedawna
i Sieraków pod rz¹dowymi proboszczami dotkliwie uczu³y ubytek pos³ugi kap³añskiej. To te¿ wiadomoæ o wprowadzeniu pierwszego plebana w naszej okolicy
z ramienia w³adzy duchownej, zebra³y siê bardzo liczne t³umy wiernego ludu,
wród którego z ca³em powiêceniem i ¿arliwoci¹ pracowa³ od lat 9 ks. Laudowicz. Piêkny to by³ pochód z mieszkania ksiêdza do kocio³a, przodowa³ szambelan i dziekan Hebanowski z Lwówka – lud z przejêciem patrzy³ na obrzêd
introdukcyjny i skwapliwie s³ucha³, gdy ks. Dziekan w pe³nych namaszczenia
s³owach od o³tarza przemawia³ do nowego plebana. Duchownych towarzyszy³o
obrzêdowi i instalacji 9, z obywatelstwa by³ hr. Hektor Kwilecki, patron kocio³a, jak i hr. Mieczys³aw Kwilecki z Oporowa (ojciec patrona), panowie Bernard
i Ignacy Haza Radliæ z Lewic.
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W kronice ks. Laudowicz daje wiadectwo swoim zainteresowaniom, siêgaj¹cym daleko poza granice parafii. Notuje uwagi o stosunkach polsko-niemieckich, skutkach powstania Komisji Kolonizacyjnej, wizycie cesarza w Poznaniu, przebiegu I wojny wiatowej. Podaje daty odnosz¹ce siê do wa¿nych spraw
lokalnych, np. rozpoczêcia budowy kolei ¿elaznej (1887). W 1896 roku pisze
o swym stryju ks. kanoniku Macieju Laudowiczu, zmar³ym w Kaliszu w wieku
92 lat, uprzednio proboszczu w nale¿¹cych do rodziny Kwileckich Gos³awicach ko³o Konina.
Ks. Feliksa Laudowicza interesowa³y dzieje Kwilcza, Orzeszkowa i parafii;
w celach badawczych udawa³ siê do Poznania, zapoznaj¹c siê z aktami grodzkimi. Jego poszukiwania ród³owe, niektóre ustalenia i przechowywane na probostwie stare zapiski, zainspirowa³y póniej pochodz¹cego z Kwilcza ks. Jana Gierliñskiego do w³asnych badañ i napisania pracy pt. Koció³ parafialny w Kwilczu
(monografia parafii), któr¹ obroni³ na Uniwersytecie Jagielloñskim w 1952 roku
jako rozprawê doktorsk¹ na Wydziale Teologicznym.
Studia wy¿sze, jakie ks. Laudowicz odbywa³ w latach m³odoci, w³asne poszukiwanie róde³ do dziejów Kwilcza i jego mieszkañców, wreszcie opracowania
niektórych zagadnieñ filozoficznych, zaprowadzi³y proboszcza kwileckiego do rodowiska naukowego. Od 1895 r. by³ cz³onkiem zwyczajnym Wydzia³u Historyczno-Literackiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk Poznañskiego. W 1898 roku opublikowa³ nak³adem w³asnym dwie prace filozoficzne traktuj¹ce o problematyce
preegzystencji i metampsychozy. Wykaza³ w nich znajomoæ obszernej literatury
niemieckiej i niemieckich t³umaczeñ obcych, w tym staro¿ytnych autorów.
Pierwsz¹ pracê, og³oszon¹ w jêzyku niemieckim, zatytu³owa³: Wesen und Ursprung
der Lehre von der Präexistenz der Seele und von der Seelenwanderung in der griechischen Philosophie, drug¹ – w jêzyku ³aciñskim – De doctrinis ad Animarum Praeexistentiam atque Metempsychosin spectantibus…
W uznaniu zas³ug ks. Laudowicza dla Kocio³a, biskup Edward Likowski
w 1911 r. mianowa³ go honorowym radc¹ duchownym. W 1925 r. proboszcz kwilecki obchodzi³ uroczycie z³oty jubileusz kap³añstwa. W ostatnich latach ¿ycia czêsto chorowa³; leczy³ siê w szpitalu w Poznaniu.
W Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu zachowa³o siê pismo skierowane w czerwcu 1929 r. przez ks. Laudowicza do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu z prob¹ o pomoc w pokryciu kosztów jego leczenia. Proboszcz kwilecki
pisa³: Mrozy tegoroczne niestety i mnie da³y siê bardzo we znaki (zima 1928/
1929 nazwana by³a zim¹ stulecia – uwaga A.K.), tak ¿e choroba moja dawniejsza wróci³a siê i odwieziono mnie do kliniki prof. dra Koz³owskiego przy miejskim szpitalu w Poznaniu, gdzie przebywa³em od 18 marca do 6 maja 1929.
Koszta lazaretu wynios³y 1380 z³. Jest to wydatek przy moim biednym beneficjum
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nad moje si³y, ale ratowaæ zdrowie jest moim obowi¹zkiem, bym nadal móg³ s³u¿yæ Kocio³owi. Cieszy³em siê zawsze i cieszê siê, ¿e mog³em przed wojn¹ z³o¿yæ
na rêce najprzewielebniejszego X. Arcybiskupa Likowskiego 20 000 marek na
potrzeby dziecezji. A teraz udajê siê z pokorn¹ prob¹ o pomoc Przewietnej
Kurii Arcybiskupiej i do Ksiêdza Kardyna³a Prymasa o poparcie
W odpowiedzi Kuria Arcybiskupia wyasygnowa³a ks. Laudowiczowi 1000
z³otych z funduszu ja³mu¿ny postnej.
Sêdziwemu proboszczowi coraz trudniej by³o wype³niaæ obowi¹zki kap³añskie. Opiekê nad parafi¹ sprawowa³ w zastêpstwie wikariusz ks. Marian Prankiewicz, póniejszy katecheta u sióstr Urszulanek w Poznaniu. Po 53 latach s³u¿by
kap³añskiej w Kwilczu, ks. Feliks Laudowicz zmar³ 28 padziernika 1930 roku.
W nekrologu opublikowanym przez redakcjê „Miesiêcznika Kocielnego dla
Archidiecezyj Gnienieñskiej i Poznañskiej” (R. 45, 1930) czytamy: Dotkliw¹
ponios³a stratê parafia kwilecka przez mieræ p. ks. Radcy Laudowicza, swego
proboszcza […] bohatera z czasów „walki kulturnej”. Prze¿y³ lat 86, a 56 lat
kap³añstwa – d³ugi ¿ywot, pe³en zas³ug, pracy i powiêcenia w winnicy Pañskiej
[…]. Zawsze ¿ywy, zawsze czynny, próbowa³ p. Ks. Laudowicz równie¿ pióra
literackiego: napisa³ pracê dogmatyczn¹ „De immortalitate animae” i drobne
prace historyczne. Prawie do koñca swego ¿ycia bra³ czynny udzia³ w zarz¹dzie
kwileckiego Banku Ludowego. Osobicie skromny, dla siebie ma³o, prawie nic nie
wymagaj¹cy, powiêci³ czêæ odziedziczonego maj¹tku na cele Diecezji. Dla
wszystkich bardzo uprzejmy, zw³aszcza dla braci kap³anów wylany i serdeczny
przyjaciel, zawsze gor¹cy patrjota, czego da³ dowód równie¿ podczas walk powstañczych r. 1919…
Ks. Laudowicz pochowany zosta³ na terenie przykocielnym, nagrobek
wzniesiono ze sk³adek parafian w 1934 roku.
SUMMARY
Rev. Feliks Laudowicz was for 56 years a zealous pastor of the parish at Kwilicz. A hero
of the times of Kulturkampf and of the period of struggle for Polands independence, he was twice
imprisoned by the Prussian authorities. Previously he worked as a missionary priest in Podlachia
(Podlasie) and the Che³m Land (Ziemia Che³mska) among the faithful of the Greek Catholic
Church. He is the author of two scholarly monographs: De doctrinis ad animarum Praeexistentiam
atque Metempsychosin oraz Wesen und Ursprung der Lehre von der Präexistenz der Seele und von
der Seelenwanderung in der griechischen Philosophie.
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