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Wstęp

„Pogarda dla zawodu, litość dla człowieka”. Tak zatytułowany był jeden z arty-
kułów opisujący niedolę wileńskich prostytutek1. Autor tego interesującego tekstu 
zwrócił uwagę na kilka istotnych szczegółów dotyczących ówczesnej prostytucji. 
Wskazał przede wszystkim na potrzebę walki z prostytucją i tu szczególną rolę 
przypisał działającym w międzywojennej Polsce Komisjom Sanitarno-Obyczajo-
wym. Wymienił podstawowe, według niego, przyczyny schodzenia kobiet na dro-
gę nierządu, wśród których prym wiodła nędza. Uważał także, że kobiecie uprawia-
jącej prostytucję od kilku lat nikt i nic nie jest w stanie pomóc wyzwolić się z tego 
stanu. Pomoc skuteczna jest tylko wobec kobiet wkraczających na drogę prostytu-
cji, a najskuteczniej mogą ją okazać różnego rodzaju towarzystwa ochrony kobiet. 
Z ubolewaniem stwierdzał, że młodsze pokolenie ma dość tolerancyjny stosunek 
do prostytucji, starsze zaś kompletnie się tematem nie interesuje, a co więcej, nie 
jest skłonne pomóc prostytutce, gdyż utożsamia ją z „zawodem”, który wykonuje. 
Nie patrzy na nią jednakże przez pryzmat człowieczeństwa. Gardzi zatem nią, a nie 
profesją. Według autora trzeba pogardzić tym, czym się zajmuje owa kobieta, a dla 
niej samej mieć litość, jak do człowieka, który zbłądził w swoim życiu2.

Tytuł ten wyrażał również dążenia pewnej grupy społeczeństwa w kierun-
ku wprowadzenia w Polsce systemu abolicjonistycznego, który zakładał walkę 
z przyczynami prostytucji, a nie z kobietami oddającymi się temu procederowi. 
Ta cześć społeczeństwa uważała bowiem, że dotychczasowy system nadzoru na 
nierządem – neoreglamentaryzm – nie spełnia swojej roli. Obok określonej liczby 
zarejestrowanych prostytutek, poddających się kontroli sanitarno-obyczajowej, 
odnotowywano dwa razy więcej kobiet prostytuujących się pokątnie.

Ta sama część społeczeństwa, skupiona najczęściej wokół różnych organizacji 
społecznych, uważała, że nierząd jest chorobą, która trawi od środka odradzający 
się polski organizm.

Cel i zakres pracy

Celem pracy jest analiza i opis inicjatyw podejmowanych w okresie dwudzie-
stolecia międzywojennego XX w. w zakresie profilaktyki, edukacji i resocjalizacji 
na rzecz dziewcząt i kobiet zagrożonych prostytucją, chorobami wenerycznymi 
i handlem „żywym towarem”. Ogólnie rzecz ujmując i przyjmując określenia języ-
kowe z omawianego okresu, kobiet zagrożonych nierządem, prostytucją. Wątek 
o tyle ważny, że dotychczas nie poświęcono mu należycie miejsca, sygnalizując je-
1 Pogarda dla zawodu, litość dla człowieka, „Kurier Wileński” 1933, nr 77, s. 3.
2 Tamże, s. 3.
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dynie pewne problemy. Drugim ważnym powodem jest nasilanie się tych zjawisk 
ówczesnych współcześnie.

Jedna ze starych maksym mówi, że „historia jest nauczycielką życia”. Spoglą-
dając zatem retrospektywnie na rozmiary wspomnianych zjawisk, na różnorodne 
próby zapobiegania im czy wreszcie na systemy i metody resocjalizacji kobiet, 
które stały się ofiarami ulicy, można wysnuć wnioski na dziś. Nie wszystkie spo-
soby i metody ówcześnie stosowane były zadowalające i nie wszystkie dałoby się 
pewnie w pełni wykorzystać współcześnie, jednakże ich podpatrzenie, zmodyfi-
kowanie może przyczynić się do ulepszenia tego, co stosuje się w dzisiejszej profi-
laktyce i resocjalizacji. Może nawet niekoniecznie wobec prostytutek.

Chronologicznie praca zamyka się tzw. dwudziestoleciu międzywojennym, czyli 
w latach 1918-1939. Aczkolwiek ze względu na fakt, że zarówno instytucje zajmu-
jące się profilaktyką, jak i te, które zajmowały się resocjalizacją, swoją działalność 
rozpoczynały dużo wcześniej, już w XIX lub na początku XX wieku, konieczne było 
sięgnięcie do okresu wcześniejszego, ukazanie genezy, a w przypadku zgromadzeń 
zakonnych okoliczności i przyczyn powstania i rozpoczęcia tego trudnego dzieła.

Terytorialnie praca obejmuje zasadniczo teren Drugiej Rzeczypospolitej. Dlatego 
też cały ciężar rozważań obejmuje Polskę zachodnią i centralną. We wschodniej Pol-
sce, ze względu na mniejszy rozwój urbanistyczny i przewagę prawosławia prosty-
tucja występowała sporadycznie. Większe skupiska nierządnic występowały w du-
żych i uprzemysłowionych miastach, takich jak: Warszawa, Łódź, Poznań, Kraków, 
Wilno czy Lwów. Podobnie jak w przypadku zakresu chronologicznego, tak też w 
zakresie terytorialnym pojawiły się pewne odstępstwa. Jedno dotyczy miasta Gdań-
ska, leżącego poza granicami Polski, gdzie aktywnie działała Polska Misja Portowa, 
sprawująca opiekę nad wypływającymi i przypływającymi młodymi dziewczętami 
i samotnymi kobietami. Drugie odstępstwo jest niewielkie, ale szczególnie istotne 
i dotyczy Argentyny. Zgodnie z ówcześnie panującym poglądem, gros prostytutek 
posługiwało się polskim paszportem. Stąd też w niniejszej pracy, szczególnie w te-
macie handlu kobietami i dziećmi, wątek argentyński się pojawił.

Aby w miarę dokładnie omówić i opisać przeanalizowany materiał badawczy, 
zaproponowano podział pracy na trzy rozdziały. Pierwszy z nich stanowi tło dla 
pozostałych dwóch. Prezentuje on kilka ważnych zagadnień, które mają za zada-
nie wprowadzić do zasadniczych rozważań. Wychodząc od opisu dziejów pro-
stytucji w Polsce do roku 1918, zreferowane zostało zjawisko prostytucji w latach 
1918-1939. Uwzględniono także zjawiska pokrewne, czyli choroby weneryczne 
i  handel „żywym towarem”. Wspomniano o formach i sposobach zwalczania tych 
zjawisk. Omówione zostały także systemy nadzoru nad prostytucją i dążenia Pol-
ski do wprowadzenia abolicjonizmu. 

Rozdział drugi to analiza i opis głównych przedsięwzięć związanych z oddzia-
ływaniem profilaktycznym i edukacyjnym na kobiety, które w jakikolwiek sposób 
były zagrożone nierządem. Główny ciężar tych działań spoczywał na towarzy-
stwach ochrony kobiet. Na terenie Polski działały takie towarzystwa, zachowując 
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i swój charakter narodowy, i wyznaniowy. Obok – ogólnie rzecz ujmując – Ka-
tolickiego Towarzystwa Ochrony Kobiet, najbardziej licznego i rozbudowanego 
strukturalnie, działały także Ewangelickie Towarzystwo Ochrony Kobiet i Ży-
dowskie Towarzystwa Ochrony Kobiet. Działania wszystkich tych towarzystw 
„spinał” i koordynował powołany do życia w 1923 r. Polski Komitet Walki z Ha-
dlem Kobietami i Dziećmi. Opis działalności tej instytucji zamyka rozdział drugi.

W ostatniej trzeciej części cała uwaga skupiona została na działalności resocja-
lizacyjnej. Proces wychowania resocjalizacyjnego realizowany był w tym czasie 
głównie przez instytucje o charakterze religijnym, w tym w zdecydowanej więk-
szości przez zgromadzenia zakonne. Główne role odegrały cztery zgromadzenia, 
którym poświęcono tu szczególną uwagę. Były to: Zgromadzenie Matki Bożej Mi-
łosierdzia, Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, Zgromadzenie Sióstr Pasterek 
od Opatrzności Bożej i Zgromadzenie Sióstr Matki Dobrego Pasterza. 

Stan badań

W niniejszej pracy omówiono kilka zagadnień. Pierwszym z nich jest kwestia 
prostytucji. To zagadnienie doczekało się wielu opracowań pod różnym kątem 
i  opublikowanych w różnych okresach. Szczególnie istotne były publikacje wy-
dane w tym temacie w okresie dwudziestolecia międzywojennego XX wieku, 
wśród których wyróżniającymi się publikacjami są te autorstwa Józefa Macko3, 
Haliny Siemieńskiej4, Ireny Surmackiej5 czy Władysława Zaleskiego6. W okre-
sie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nie podejmowano tematu prostytucji, ani 
w kontekście współczesnym, ani w aspekcie historycznym, aczkolwiek nielicz-
ne publikacje w postaci artykułów pojawiały się w czasopismach branżowych, 
przeznaczonych wówczas dla użytku wewnętrznego organów ścigania – „Pro-
blemach Kryminalistyki”7 czy „Służbie MO”8.

Znaczący wzrost zainteresowania tą tematyką nastąpił w kilkunastu ostatnich 
latach, o czym świadczą publikacje takich autorów, jak: Andrzej Karpiński9, Ma-

3 J. Macko, Prostytucja. Nierząd – handel „żywym towarem” – pornografja ze stanowiska historji, 
etyki, higjeny i prawa, Warszawa 1927; tenże, Nierząd jako choroba społeczna, Warszawa 1938.
4 H. Siemieńska, Stan walki z nierządem, Warszawa 1933.
5 I. Surmacka, Czynniki prostytucji oraz charakterystyka prostytutek, Warszawa 1939.
6 W. Zalewski, Z dziejów prostytucji w Warszawie, Warszawa 1923.
7 W. Radecki, Sytuacja prawna prostytucji w Polsce, „Problemy Kryminalistyki” 1968, nr 73,  
s. 344-362; K. Matysiak, Przyczynek do kryminologii prostytucji. Z badań nad prostytucją w Trój-
mieście, „Problemy Kryminalistyki” 1967, nr 70; W. Syrek, Prostytucja w Polsce jako przedmiot 
badań empirycznych, „Problemy Kryminalistyki” 1979, s. 110-110.
8 S. Górnicki, Prostytucja a przestępczość, „Służba MO” 1963, nr 1, s. 21-32.
9 A. Karpiński, Prostytucja w miastach polskich w XVI i XVII w., „Kwartalnik Historii Kultu-
ry Materialnej” 1988, nr 2; tenże, Pauperes. O mieszkańcach Warszawy XVI i XVII wieku, Warszawa, 
1983.
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rek Karpiński10, Jolanta Sikorska-Kulesza11, Agnieszka Lisak12, Jarosław Wypy-
szyński13, Jacek Kurzępa14 i wielu innych15. Godne uwagi są także publikacje auto-
rów zagranicznych tłumaczone na język polski, takich jak: Nickie Roberts16, Pierre 
Dufour17, Laure Adler18, Mónica García Massaqué19 czy Isabel Vincent20.

Podobnie sytuacja wygląda w zakresie literatury dotyczącej chorób wenerycz-
nych, aczkolwiek więcej publikacji na ten temat pochodzi z lat 1918-1939. Doty-
czyły one wówczas problemu ujmowanego nie tylko z perspektywy medycznej, 
ale co najbardziej interesujące w kontekście problemu społecznego. Tutaj na czoło 
wysuwają się prace podane do druku przez kilku naukowców i publicystów21.

W literaturze przedmiotu znajdują się również publikacje, które podejmowały 
tematykę handlu kobietami i dziećmi, i to zarówno w okresie międzywojennym, 
jak i współcześnie. Oczywiście relacjonowały one zjawisko przez pryzmat czasu, 
w którym powstawały. Nie ma i nie było ich jednak zbyt wiele. W dwudziestole-
ciu międzywojennym zagadnienie to podejmowały między innymi prace Witol-
da Chodźki22 czy Elżbiety Estreicherowej23. Współcześnie temat ten opracowany 
został w monumentalnym dziele przygotowanym do druku pod redakcją prof. 
Zbigniewa Lasocika24. Wspomnieć trzeba także o publikacji będącej efektem koń-
cowym konferencji, jaka odbyła się w Popowie, w październiku 2002 r., a któ-
rej organizatorami byli Caritas Polska i Wyższa Szkoła Policji25. O problemie tym 

10 M. Karpiński, Najstarszy zawód świata, London 1997.
11 J. Sikorska-Kulesza, Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku, Warsza-
wa 2004.
12 A. Lisak, Miłość staropolska. Obyczaje – intrygi – skandale, Warszawa 2007; taż, Miłość, kobieta  
i małżeństwo w XIX wieku, Warszawa 2009.
13 J. Wypyszyński, Analiza zjawiska prostytucji w Poznaniu, Toruń 2011.
14 J. Kurzępa, Młodzież pogranicza – świnki, czyli o prostytucji nieletnich, Kraków 2001.
15 M. Antoniszyn, A. Marek, Prostytucja w świetle badań kryminologicznych, Warszawa 1985;  
K. Charkowska, Zjawisko prostytucji w doświadczeniu prostytuujących się kobiet, Kraków 2010;  
J. Sztobryn-Giercuszkiewicz, Psychologiczne aspekty prostytucji, Łódź 2004; M. Kowalczyk
-Jamnicka, Społeczno-kulturowe uwarunkowania prostytucji w Polsce, Bydgoszcz 1998; Prosty-
tucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny, red. M. Jędrzejko, Pułtusk – Warszawa 2006.
16 N. Roberts, Dziwki w historii. Prostytucja w społeczeństwie zachodnim, Warszawa 1997.
17 F. S. P. Dufour, Historia prostytucji od czasów najdawniejszych do XX wieku, t. I-III, Gdynia 1997-
1998.
18 L. Adler, Życie codzienne w domach publicznych w latach 1830-1930, Poznań 1999.
19 M. G. Massaqué, Historia burdeli. Dzieje domów rozkoszy od starożytności do czasów współcze-
snych, Warszawa 2012.
20 I. Vincent, Ciała i dusze, Wrocław 2006.
21 E. Rosset, Prostytucja i choroby weneryczne w Łodzi, Łódź 1931; J. Lenartowicz, Czem są i czem 
grożą choroby weneryczne, Warszawa 1927; W. Chodźko, Prostytucja i choroby weneryczne jako 
zjawiska społeczne, Warszawa 1939.
22 W. Chodźko, Handel kobietami, Warszawa 1935. 
23 E. Estreicherowa, Handel żywym towarem, Kraków 1930.
24 Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, red. Z. Lasocik, Warszawa 2006.
25 Przeciwdziałanie przymuszonej prostytucji i handlu kobietami: współpraca zainteresowanych 
organizacji i służb, Warszawa 2003.
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wspominają także B. Hołyst26 i K. Imieliński27.
Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, jak również po jej zakończeniu 

ukazało się kilka książek i broszurek opisujących przedsięwzięcia profilaktyczno
-edukacyjne podejmowane w związku z walką z prostytucją i handlem „żywym 
towarem”. Przykładem może być broszurka Marii Kobylińskiej28, długoletniej pre-
zeski Katolickiego Towarzystwa Ochrony Kobiet w Poznaniu. Również jej następ-
czyni Kazimiera Kłosowa przygotowała podobnej treści artykuł29. Istotny w tej 
kwestii jest także referat J. Włodka wygłoszony w Warszawie w 1921 roku30.

Znaczenie gorzej przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o stan badań nad sys-
temami i metodami wychowania resocjalizacyjnego prostytutek w okresie mię-
dzywojennym. Mimo iż literatura przedmiotu w dziedzinie resocjalizacji jest nie-
zwykle obszerna, to temat ten nie znalazł uznania badaczy, a sama resocjalizacja 
bardziej zajmuje się zagadnieniami „naprawy” nieletnich, uzależnionych czy też 
więźniów31. Również autorzy piszący o historii resocjalizacji omijają temat przy-
wracania prostytutek społeczeństwu32.

Zagadnienia te pojawiają się w opracowaniach poświęconych historii zgro-
madzeń zakonnych, których charyzmat właśnie obejmował ten zakres posługi33. 
Innym źródłem są prace doktorskie, a przede wszystkim magisterskie, pisane 
przeważnie przez zakonnice, które omawiają systemy wychowania resocjaliza-
cyjnego w poszczególnych zgromadzeniach. Nie zawsze są one jednak dostępne 
szerszemu gronu odbiorców34. Poza tym zagadnienie to jest zasadniczo nierozpo-
26 B. Hołyst, Przestępczość drugiej połowy XX wieku, Warszawa 1978.
27 K. Imieliński, Manowce seksu. Prostytucja, Łódź 1990.
28 M. K[obylińska], Handel żywym towarem a Katolickie Towarzystwo Opieki Dworcowej, Poznań 
1914.
29 K. Kłosowa, Cel i aktualne zagadnienia Opieki Dworcowej, Poznań 1925.
30 J. Włodek, Referat o Chrześcijańskim Towarzystwie Ochrony Kobiet wygłoszony dnia 16-go 
lutego 1921 roku, Warszawa 1921.
31 C. Czapów, Wychowanie resocjalizujące, Warszawa 1978; C. Czapów, S. Jedlewski, Peda-
gogika resocjalizacyjna, Warszawa 1971; W. W. Szczęsny, Zarys resocjalizacji z elementami pa-
tologii społecznej i profilaktyki, Warszawa 2003; B. Eugeniusz, Z problematyki resocjalizacyjnej, 
Bydgoszcz 2005; Resocjalizacja, red. B. Urban, J. M. Stanik, tom 1 i 2, Warszawa 2007; L. Pyt-
ka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, 
Warszawa 2005; Resocjalizacja wobec tajemnicy zła, red. K. Biel, M. Sztuka, Kraków 2010; J. Si-
kora, Problemy resocjalizacji w świetle badań psychologicznych, Warszawa 1978; K. Ostrowska, 
Psychologia resocjalizacyjna. W kierunku nowej specjalności psychologii, Warszawa 2008; K. Po-
spiszyl, Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa 
1998; M. Kalinowski, Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1991; S. Górski, 
Metodyka resocjalizacji, Warszawa 1985; O. Lipkowski, Resocjalizacja, Warszawa 1980.
32 A. Barczyk, P. P. Barczyk, Wybrane zagadnienia historii resocjalizacji, Kraków 1999.
33 D. Wielgat, Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza w latach 1895-1970, Lublin 
1993;  J. Stabińska, Bardzo umiłowała, Jabłonowo Pomorskie 1986; S. Suwiński, Duchowość 
Sióstr Pasterek, Pelplin 2002; J. R. Bar, Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia, Warszawa 1966.
34 G. E. Zborała, Zasady i metody stosowane przez Marię Karłowską w pracy z kobietami z marginesu 
społecznego, Warszawa 1991; M. L. Mazur, Obrona godności kobiety w świetle pism i działalności 
wychowawczej Marii Karłowskiej, Warszawa 1991; W. Rozynkowski, Szpital Dobrego Pasterza  
w Toruniu i jego wpływ na duchowość Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, War-
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znane. Kilka prób zmiany tego stanu rzeczy w ciągu ostatnich paru lat podejmo-
wał autor niniejszej publikacji. Ukazywały się one w formie artykułów w pracach 
zbiorowych i czasopismach35.

Przy okazji warto wspomnieć, że tematyka ta – prostytucja i handel ludźmi – 
jest również popularna w innych krajach europejskich i pozaeuropejskich. Przy-
kładem mogą być publikacje wydawane w tym zakresie między innymi w Argen-
tynie36, Hiszpanii37, Rumunii38 czy na Litwie39.

Podstawy źródłowe

Podstawy źródłowe przeprowadzonych badań stanowią wytworzone w oma-
wianym okresie dokumenty różnej proweniencji zgromadzone w archiwach 
państwowych, kościelnych i instytucjonalnych zarówno w Polsce, jak i poza 
jej granicami. Głównymi dokumentami, o których mowa, są różnego rodzaju 
sprawozdania organizacji i instytucji prowadzących działalność profilaktyczną 
i resocjalizacyjną wobec kobiet zagrożonych nierządem. To również zestawienia 
statystyczne, regulaminy zakładów resocjalizacyjnych i schronisk oraz inne prze-
szawa 2001; M. Orzeł, System wychowania prostytutek w Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosier-
dzia, Lublin 1997; S. E. Kwiecińska, Powstanie i działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowaw-
czego Błogosławionej Siostry Faustyny w Krakowie-Łagiewnikach w latach 1891-1998, Kraków 
1999; B. Sudoł, Efektywność działalności pedagogicznej i resocjalizacyjnej młodzieżowego ośrodka 
wychowawczego w Krakowie w świetle badań naukowych, Warszawa 1998.
35 P. Gołdyn, Korespondencja wychowanek „Domu św. Elżbiety” w Poznaniu (1929-1939) jako 
źródło do dziejów resocjalizacji kobiet upadłych moralnie, „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne” 
2006, t. VI, s. 129-139; tenże, Retrospektywny przegląd metod resocjalizacji kobiet moralnie zanie-
dbanych w Polsce w pierwszej połowie XX wieku, [w:] Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet, 
red. I. Pospiszyl, R. Szczepanik, Łódź 2007, s. 229-239; tenże, Działalność resocjalizacyjna Sióstr 
Pasterek od Opatrzności Bożej wobec prostytutek w pierwszej połowie XX wieku, [w:] Resocjaliza-
cja. Ciągłość i zmiana, red. M. Konopczyński, B. M. Nowak, Warszawa 2008, s. 293-303; tenże, 
Początki pracy resocjalizacyjnej sióstr pasterek w świetle kroniki Klementyny Jaworskiej, „Poznań-
skie Zeszyty Humanistyczne” 2008, t. X, s. 7-18; tenże, Resocjalizacja prostytutek w Polsce mię-
dzywojennej, [w:] Sukcesy i porażki poprawiania niepoprawnych, red. I. Pospiszyl, Kielce 2009, 
s. 222-229; tenże, Resocjalizacja prostytutek w „Zakładzie św. Antoniego” w Lublinie-Wiktorynie 
prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej (1906-1939), [w:] Religia 
w  procesie resocjalizacji, red. tenże, Konin 2010, s. 279-288; tenże, Pasterki i pasterzanki w służ-
bie upadłym kobietom – historyczne spojrzenie na metody resocjalizacji w I połowie XX wieku, 
[w:] Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich, red. S. Bębas, Radom 2010, 
s.  313-322.
36 J. C. Volnovich, Ir de putas. Reflexiones acerca de los clientes de la prostitucion, Bueno Aires 
2006.
37 L. van de Pol, La putta y el ciudando, La prostutución en Amsterdam en los siglos XVII y XVIII, Mardid 
2005.
38 A. Majuru (coord.), Prostituţia între cuceritori şi plătitori, Piteşti 2007; L. Braun, Istoria pros-
tituţiei din cele mai vechi timpuri şi până astăzi, Bucareşti 2004.
39 E. Fuksas, Papročių istorija, Vilnius 1995; J. Ruškus, N. Mažeikienė, A. Blinstrubas,  
S. Balačiūnas, Prekybos moterimis ir prostitucijos aukų. Reabilitacija ir reintegracija, Šiauliai 2005.
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pisy obowiązujące w tych placówkach czy instytucjach, a także korespondencja 
pomiędzy wspomnianymi organizacjami a m.in. organami administracji rządowej 
czy samorządowej.

Duży zbiór dokumentów dotyczących poruszanego tu zagadnienia znajduje się 
w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie, szczególnie w zespołach Mini-
sterstwa Opieki Społecznej (1918-1939) i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (1918-
1939). Gros informacji źródłowych zgromadzonych jest także w zespole Komendy 
Głównej Policji Państwowej (1918-1939). Dotyczą one szczególnie spraw związa-
nych ze zwalczaniem prostytucji oraz handlu kobietami i dziećmi, a także z funkcjo-
nowaniem policji kobiecej.

Szczątkowe materiały znajdują się także w zasobie Archiwum Głównego Akt 
Dawnych w Warszawie. Obejmują one działalność Ewangelickiego Towarzystwa 
Ochrony Kobiet w Warszawie, a zawarte są w zespole Zbór Ewangelicko-Augsburski 
w Warszawie40.

Wszystkie instytucje i organizacje działające na zasadzie stowarzyszeniowej, 
również te prowadzące działalność profilaktyczną, w myśl obowiązujących prze-
pisów zobowiązane były do przedkładania sprawozdań z realizacji zadań statu-
towych odpowiednim starostwom, te z kolei trafiały do urzędów wojewódzkich, 
do wydziałów społeczno-politycznych. Stąd też przeprowadzona została kweren-
da w archiwach państwowych w Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Krakowie, 
Łodzi, Poznaniu, Lublinie, Gdańsku, Gdyni, Częstochowie, Katowicach i Toruniu. 
Materiał źródłowy zawarty był nie tylko we wspomnianych zespołach urzędów 
wojewódzkich, ale także w zespołach starostw powiatowych, aktach miejskich 
czy policji państwowej. Nie we wszystkich archiwach zachowały się dokumenty 
obrazujące działalność poszczególnych towarzystw. Przykładem może być Biały-
stok, gdzie w zespole urzędu wojewódzkiego zupełnie nie zachował się wydział 
społeczno-polityczny.

W przypadku województwa wileńskiego dokumenty odnoszące się do po-
ruszanego zagadnienia znajdują się w Lietuvos Centrinis Valstybinis Archyvas 
w Wilnie. Z kolei kwerenda w Centralnym Historycznym Archiwum Ukrainy we 
Lwowie przyczyniła się do pozyskania informacji o działalności Związku Kobiet 
Żydowskich i szczątkowych, ale niezwykle istotnych informacji o próbach orga-
nizacji wydziałów powiatowych Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami 
i Dziećmi.

Komitet ten prowadził aktywną współpracę z innymi komitetami narodo-
wymi, a w szczególności z komitetem międzynarodowym, którego siedzibą był 
Londyn, dlatego też koniecznym było przeprowadzenie kwerendy w National 
Archivs in London. Wyniki tej kwerendy pokrywały się zasadniczo z dokumenta-
mi źródłowymi pozyskanymi w polskich archiwach. Kilka ciekawych informacji 
źródłowych pozyskano w Archiwum Biblioteki Uniwersytetu w Southampton. 
40 Dzieje protestantyzmu w Polsce. Przewodnik archiwalny, oprac. E. Alabrudzińska, G. Jasiń-
ski, H.  Krajewska, Toruń 2001, s. 350.
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Zgromadzone tam materiały to dokumentacja działalności Jewish Associations 
for Protection of Women.

Powszechnie funkcjonujące w okresie międzywojennym przekonanie, że 40% 
prostytutek w Argentynie pochodziło z Polski, przyczyniło się do konieczności 
przeprowadzenia kwerendy i pozyskania materiałów źródłowych w instytucjach 
argentyńskich. Kwerenda w archiwum policji argentyńskiej nie przyniosła ocze-
kiwanych rezultatów, nie zachowały się żadne materiały odnoszące się do kwestii 
przeciwdziałania prostytucji w tym kraju. Podobnie w Archiwum Narodowym 
w Buenos Aires, poza ustawą o nadzorze nad prostytucją w Argentynie, nie uzy-
skano żadnych innych istotnych informacji. Interesujące materiały znalazły się za 
to w archiwum Instituto Judío de Investigaciones en Buenos Aires oraz w Biblio-
tece Polskiej im. Domeyki. W tym ostatnim przypadku kwerendą objęto polską 
prasę wychodzącą w Argentynie w dwudziestoleciu międzywojennym.

Drugą grupą archiwów, w których pozyskiwano materiał źródłowy, to archiwa 
proweniencji kościelnej. Były to zatem archiwa diecezjalne i zakonne, szczególnie 
tych zgromadzeń, które prowadziły działalność resocjalizacyjną wobec prostytu-
tek. W przypadku archiwów kościelnych źródeł poszukiwano w archiwach diece-
zjalnych w Poznaniu, Krakowie, Włocławku, Katowicach i Gdańsku. 

Dokumenty źródłowe pozyskano także w archiwach następujących zgroma-
dzeń zakonnych: Archiwum Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie 
Pomorskim, Archiwum Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza w Pia-
secznie, Archiwum Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazo-
wieckim, a także Archiwum Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Krakowie, gdzie 
znalazły się źródła do określenia prób i zasad nawiązania współpracy między 
tymi siostrami a Katolickim Towarzystwem Ochrony Kobiet w Poznaniu. 

Niestety nie udało się uzyskać dostępu do archiwów Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia. Na potrzeby pracy udostępniono jedynie prace doktor-
skie i magisterskie powstałe w temacie działalności zgromadzenia i prowadzenia 
przez niego zakładów resocjalizacyjnych. Część materiału w tym zakresie udało 
się pozyskać w innych archiwach, ale jest on szczątkowy.

Wszystkie te dokumenty posłużyły do analizy działalności profilaktyczno-edu-
kacyjnej i resocjalizacyjnej wobec dziewcząt i kobiet zagrożonych nierządem 
w Polsce międzywojennej. Dały one w miarę pełny obraz realizacji tych zadań, 
mimo uszczerbków wynikłych z braku dostępu do akt bądź z zupełnego ich za-
niku.

Dużą podporą wymienionych wyżej źródeł była prasa wychodząca w okresie, 
który obejmuje niniejsza praca. Kwerendą objęto tytuły ogólnodostępnych dzien-
ników, tygodników i miesięczników, a także tytuły prasy religijnej.

Tekst wzbogacony jest wieloma cytatami, które mają na celu oddanie klimatu 
epoki oraz podkreślają ówczesny stosunek do omawianych w pracy zagadnień. 
Cytaty te w większości zachowują pierwotną pisownię, odmienną od dzisiejszych 
prawideł ortograficznych i gramatycznych.
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Zważywszy zatem na powyższe informacje, niniejsza publikacja jest jedną 
z pierwszych prób spojrzenia na aktywność społeczną i państwową, również 
samorządową, w zakresie profilaktyki i resocjalizacji wobec kobiet zagrożonych 
nierządem. Szczególnie istotny i dominujący jest tu wątek społeczno-edukacyj-
ny. Oprócz bowiem wszystkich zabiegów prawnych, miał on duże znaczenie: był 
czynnikiem podnoszącym świadomość społeczną, a zarazem przywracał wiarę 
i podnosił z upadku moralnego wiele dziewcząt i kobiet.
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I. Prostytucja i zjawiska pokrewne  
w Polsce międzywojennej

Chcąc nakreślić skalę zjawiska, jakim była prostytucja w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym dwudziestego wieku w Polsce, nie sposób nie odnieść się choćby 
w zarysie do jej dziejów. Przede wszystkim trzeba stwierdzić, że nieprawdziwa 
jest teza, która mówi, że prostytucja to najstarszy zawód świata. K. Imieliński 
stwierdza, że istnieją argumenty, które potwierdzają, że prostytucja pojawiła się 
dopiero wraz z rozwojem sił wytwórczych i kształtowania się warstw społecz-
nych, a więc w momencie krystalizowania się cywilizacji. Jednym z czynników 
pojawienia się prostytucji był patriarchalny i monogamiczny system małżeństwa, 
w którym bezwzględnie przestrzegane były wymagania związane z dziewictwem 
i wiernością żon. Tak więc prostytucja stała się wytworem kulturowym, wynikają-
cym przede wszystkim z organizacji społeczeństwa1.

W Polsce międzywojennej nie istniała jednoznaczna definicja prostytucji. 
J.  Macko w swoich publikacjach dotyczących tego zagadnienia odwoływał się 
i prezentował różne terminy określające to zjawisko. Szczególnie skupił się na 
prawnych wymiarach nierządu. W prawie rzymskim prostytucja była rzemiosłem 
kobiet, które oddawały się pierwszemu lepszemu, bez wyboru. Inne definicje su-
gerowały, że prostytutką była kobieta, która sprzedawała się jako towar. Ale były 
też definicje dość skrajne, według których za prostytutki należało uznać wszystkie 
kobiety, które utrzymywały stosunki seksualne pozamałżeńskie, nawet jeśli były 
one powodowane tylko chęcią osiągnięcia rozkoszy, a nie chęcią zysku. Sam Mac-
ko skłaniał się do przyjęcia definicji określonej przez A. Flexnera, który rozróżniał

trzy znamiona prostytucji: handel, zysk i obojętność uczuć. Środkiem płatniczym nie 
musi być pieniądz, chociaż pieniądz jest ogólnie przyjętym środkiem obiegowym; 
prezenty lub łakocie mogą być także miernikiem wartości towaru. Nie jest koniecz-
nym, ażeby zysk nie liczył się z wyborem partnera. Prostytutką jest i ta kobieta, która 
w celach nierządu dobiera sobie dobrze sytuowanego i dobrze prezentującego się 
mężczyznę. Obojętność uczuciowa jest nierozłączna z handlem i chęcią zysku. W tym 
znaczeniu prostytutką jest każda osoba, która stale lub w pewnych okolicznościach 
utrzymuje stosunki seksualne mniej lub więcej obojętne, przyjmując za nie zapłatę 
pieniężną lub prezent2.

Powszechnie przyjęło się określać, że prostytutką była ta kobieta, która odda-
wała się pierwszemu lepszemu, za jakieś określone korzyści materialne. Była to 
definicja, która „wygrywała” konfrontację z innymi próbami zdefiniowania zja-

1 K. Imieliński, Kulturowe aspekty seksuologii, [w:] Seksuologia kulturowa, red. tenże, Warsza-
wa 1984, s. 9-125.
2 J. Macko, Nierząd jako choroba społeczna, Warszawa 1938, s. 32.
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wiska. Z taką też prostytucją starano się walczyć, a jeśli to się nie udawało, to 
przynajmniej ją ograniczyć.

Z prostytucją łączono inne zjawiska. Wśród nich wymieniano choroby wene-
ryczne i handel kobietami i dziećmi. Okres powojenny, obniżenie poziomu mo-
ralnego społeczeństwa, kryzys gospodarczy przyczyniały się do rozwoju prosty-
tucji, która była jednym z głównych rozsadników chorób wenerycznych, choć nie 
jedynym. Bieda, desperacja w poszukiwaniu pracy, nieświadomość, a niekiedy 
naiwność były często przyczyną tego, że wiele kobiet i młodych dziewcząt sta-
wało się ofiarami handlu „żywym towarem”. Dotykało to szczególnie młodych 
żydowskich dziewcząt zamieszkałych w sztetlach, ale nie tylko.

Prowadząc wiec walkę z tymi zjawiskami, walczono z prostytucją – i odwrot-
nie. Działano w tym zakresie zarówno po linii rządowej, jak i społecznej. Próbo-
wano wprowadzić dwie ustawy: jedną o zwalczaniu nierządu, drugą o zwalcza-
niu chorób wenerycznych. Sądzono bowiem, że ograniczą one wymienione wyżej 
zjawiska, czyli prostytucję, choroby weneryczne i oczywiście handel „żywym 
towarem”. Na pewno ulokowałyby Polskę wśród państw, w których obowiązywał 
system abolicjonistyczny, jeśli chodzi o nadzór nad prostytucją. 

Polska po odzyskaniu niepodległości bardzo szybko odeszła od systemu regla-
mentacyjnego i przeszła na system zwany neoreglamentacją, czyli kontrolę poli-
cyjną zastąpiono kontrolą sanitarno-obyczajową. Zniesiono też domy publiczne. 
Część społeczeństwa dążyła jednakże do wprowadzenia systemu abolicjonistycz-
nego, którego w omawianym okresie nie wprowadzono z różnych powodów: spo-
łecznych, ekonomicznych i prawnych.
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1. Prostytucja w Polsce do roku 1918

Pierwsze wzmianki na temat prostytucji w Polsce pojawiły się dopiero w XIV 
wieku. Nie oznacza to jednak, że w tym samym okresie pojawiła się prostytucja 
w kraju. Była zapewne obecna dużo wcześniej, jednakże brak jest udokumentowa-
nia jej występowania.

Wspomniane czternastowieczne wzmianki na temat prostytucji w Polsce od-
noszą się do funkcjonowania tego procederu w Krakowie. Według zapisków, 
w mieście tym, z pieniędzy podatników utrzymywano trzy domy publiczne, do 
których uczęszczać mieli także i duchowni. Stosunek do prostytucji miał zna-
miona ambiwalencji. Zdawano sobie sprawę, że było to zjawisko niemoralne, ale 
w pewien sposób było popierane nawet przez autorytety kościelne. Potwierdza 
to pochodząca z piętnastego wieku wypowiedź Jana Falkenberga, dominikanina. 
Wspierając się autorytetem św. Augustyna, uznał on, że prostytucja jest złem, ale 
koniecznym. Jej istnienie zapobiega bowiem kazirodztwu, cudzołóstwu i innym 
występkom moralnym. Taka interpretacja sprawiła, że w krakowskim grodzie za-
częły mnożyć się domy publiczne3.

Z XV wieku pochodzą informacje na temat prostytucji w Poznaniu. Wynika to 
z akt sądu konsystorskiego, przed którym stanęło dwóch mężczyzn określanych 
mianem clerici, którzy mimo zakazu przebywali w lokalu uważanym za podejrza-
ny. Nie postawiono im zarzutu korzystania z usług seksualnych, ale samo przeby-
wanie w towarzystwie kobiet nierządnych było zakazane4.

W średniowiecznej Polsce funkcjonowały zatem domy publiczne, w których 
prostytutki były poddane określonym formom kontroli. Obok zamtuzów rozwija-
ła się całkiem swobodnie szara strefa. Kobiety świadczyły usługi seksualne w łaź-
niach i innych miejscach publicznych. Prostytuując się, dorabiały sobie również 
kobiety, które wykonywały całkiem uczciwe zawody. Chęć lub potrzeba dorobie-
nia pchała je w tym kierunku. Istnieją przesłanki, które pozwalają domniemywać, 
że istniały również małe, prywatne domy publiczne zlokalizowane przy warsz-
tatach rzemieślniczych, których prowadzeniem zajmowała się najczęściej żona 
rzemieślnika5.

Zarówno we wczesnym jak i późnym średniowieczu miejscem, w którym spo-
tykano prostytutki, były również karczmy. Oprócz wyszynku, goście karczem za-
bawiani byli przez kobiety, które świadczyły im usługi seksualne6. Średniowiecze 
jest jednak okresem, w którym o kobietach lekkich obyczajów pisano niewiele, 
3 M. Rożek, Murwy, wszetecznice, gamratki. O krakowskich ladacznicach w dawnych wiekach, 
 Kraków 1988, s. 9-10.
4 A. Krawiec, Seksualność w średniowiecznej Polsce, Poznań 2000, s. 220.
5 Tamże, s. 221-222.
6 T. I R. Kiersnowscy, Życie codzienne na Pomorzu wczesnośredniowiecznym, Warszawa 1970,  
s. 104.
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a to ze względu na fakt, iż przeważała ówcześnie literatura o charakterze religij-
nym. Pojawiały się jednak opisy niewiernych kobiet rycerzy, które dopuszczały 
się zdrad podczas nieobecności mężów zajętych rzemiosłem wojennym7.

Podobnie jak w średniowieczu, w okresie nowożytnym miejscami, w których 
najczęściej spotkać można było nierządnice, były karczmy i szynki8. Wspomnia-
ne lokale gastronomiczne funkcjonowały nierzadko jako typowe domy publiczne. 
Pokoje znajdujące się przy tego typu obiektach wynajmowane były prostytutkom, 
które przyjmowały w nich klientów. Z jednej strony właściciel takiej karczmy na-
rażony był na wiele problemów natury prawnej, jednakże zysk z tego typu dzia-
łalności rekompensował wszelkie niedogodności. Niejednokrotnie dla chęci zysku 
nawet przedstawiciele magnaterii czy dygnitarze państwowi stawiali w podwar-
szawskich miejscowościach specjalne karczmy tego typu, nazywane „budami” ze 
względu na drewnianą konstrukcję i mało dokładny sposób budowy9. Nawet jeśli 
nie pełniły wspomnianej roli sensu stricto, to 

różne formy płatnej lub lekkiej miłości uprawiały też liczne „dziewki służebne”,  
zatrudnione w szynkach i karczmach. Grzech pijaństwa zawsze był w zmowie z grze-
chem nieczystości. Zapewne niejedna z szynkareczek (…), nie była wolna od grze-
chu10. 

Część z tych kobiet była zatrudniana przez właścicieli w ściśle określonym cha-
rakterze. Kiedy należało podawać jadło i napitek, czyniły to, kiedy jednak klient 
zapragnął cielesnych igraszek, były do dyspozycji. Były również kobiety, które 
pracowały w charakterze prostytutek w karczmach „na własną rękę”. Właścicie-
lom to nie przeszkadzało, bowiem było elementem wpływającym na wzrost liczby 
korzystających z karczmy. W Krakowie z takiego „personelu” słynęła „Piwnica 
Świdnicka” zlokalizowana pod ratuszem11.

Wyjątkowy rozwój prostytucji następuje w okresie oświecenia. Szczególnie 
Warszawa podczas obrad sejmowych staje się miejscem, do którego ściąga rzesza 
kobiet zwanych wówczas małpami, murwami, wszetecznicami czy bardziej urzę-
dowo „białogłowami nierządnymi”, zasilając tym samym szeregi miejscowych 
prostytutek. Uprawianie nierządu traktowano jako zawód, który nie przynosił 
jednakże szacunku osobom go wykonującym. Można raczej mówić o tolerancji 
wobec zjawiska, szczególnie ze strony władz miejskich, które jednak pilnowały, 
aby proceder ten odbywał się poza murami miasta, przez co tworzono specjalne 
dzielnice, w których mieszkały i pracowały prostytutki12. 
7 R. Kiersnowski, Życie codzienne na Śląsku w wiekach średnich, Warszawa 1977, s. 83-85.
8 J. Lileyko, Życie codzienne w Warszawie za Wazów, Warszawa 1984, s. 294-296
9 B. Baranowski, Polska karczma. Restauracja. Kawiarnia, Wrocław-Warszawa-Kraków
-Gdańsk 1979, s. 39.
10 J. Lileyko, Życie codzienne…, s. 297.
11 A. Lisak, Miłość staropolska. Obyczaje – intrygi – skandale, Warszawa 2007, s. 236.
12 J. Lileyko, Życie codzienne…, s. 294-296.
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Z kolei w Piotrkowie Trybunalskim liczba prostytutek wzrastała w okresie zjaz-
dów szlachty. Dużą prosperitą cieszyły się wówczas piotrkowskie domy publiczne. 
Z powodu zjazdów ściągała do miasta również spora grupa prostytutek z innych 
ośrodków. Liczyły one nie tyle na klientelę szlachecką, co na całą świtę pachołków, 
koniuszych i innych, którzy towarzyszyli na zjeździe szlachcicowi. Na czas trybu-
nału ustanawiano w mieście specjalnych stróżów moralności nazywanych instyga-
torami securitatis13. 

Oprócz tego funkcjonowały również tzw. „zamtuzy”. W języku niemieckim okre-
ślano tak domy publiczne. O szczególnie „wytwornych” tego typu lokalach pisali 
nawet ówcześni poeci. Opiekę – czy może raczej dozór – nad domem publicznym 
sprawował kat miejski, który czerpał z tego zyski na swoje utrzymanie14. Według 
Hanny Zaremskiej nie ma jednak pewności, czy kat faktycznie czerpał zyski z nad-
zoru nad lupanarem. Pewne są jedynie związki kata ze środowiskiem prostytutek, 
a dokumenty np. z Poznania potwierdzają podział kontroli nad burdelem pomiędzy 
kata i jego żonę, z czego można by wnioskować, że pełniła ona rolę burdel-mamy. 
Katowi oprócz kontroli nad domem publicznym przypadła również rola sutene-
ra. Sam przyprowadzał kobiety do prowadzonego przez siebie domu publicznego 
i pilnował, żeby samowolnie go nie opuściły15. Do „pracy” w miejskich zamtuzach 
trafiały kobiety, które weszły w konflikt z prawem. Przywilejem kata była próba 
zatrudniania takiej kobiety, po zakończeniu odbywania kary przez nią. Często jed-
nakże trafiały one do lupanaru wbrew swojej woli, ale za wiedzą miejscowego ma-
gistratu. Ten ostatni fakt jest o tyle istotny i zrozumiały, że władze miejskie ciągnęły 
zyski z działalności domów publicznych. Mimo krytyki płynącej z różnych stron 
działały one dalej, co więcej, włodarze miejscy godzili się na specjalne znakowanie 
takich domów. Przykładem może być Lublin, w którym katowski zamtuz oznaczo-
no blaszanym kogutem16. Stręczenie nie było więc dla kata rzeczą trudną, aczkol-
wiek czynił to w sposób nielegalny. Przyłapanej na przestępstwie kobiecie składał 
tzw. „propozycję nie do odrzucenia”: albo publiczne upokorzenie i chłosta, albo pra-
ca w lupanarze. Dla niektórych kobiet ta druga opcja była bardziej możliwa do za-
akceptowania – i w ten sposób zasilały one szeregi prostytutek podległych katowi17. 

Prowadzony przez kata dom publiczny w Warszawie mieścił się w XVI i XVII 
w. koło bramy przy ul. Rycerskiej; podobna instytucja położona w bliżej nieokre-
ślonym miejscu w Lublinie funkcjonowała w latach 1528-1643. Z kolei w średnio-
wiecznym jeszcze Krakowie działały aż trzy domy publiczne wydzierżawione 

13 B. Baranowski, Życie codzienne małego miasteczka w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1975,  
s. 130.
14 J. Lileyko, Życie codzienne…, s. 294-296.
15 H. Zaremska, Niegodne rzemiosło. Kat w społeczeństwie Polski XIV-XVI w., Warszawa 1986, 
s. 27.
16 A. Karpiński, Prostytucja w miastach polskich w XVI i XVII w., „Kwartalnik Historii Kultu-
ry Materialnej” 1988, nr 2, s. 284.
17 S. Wrzesiński, Krwawa profesja. Rzecz o katach i ich ofiarach, Kraków 2006, s. 65-66.
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prostytutkom. Nakaz ich likwidacji w 1398 r. nie został, jak wskazują archiwalia, 
wykonany do końca, a miejscowy zamtuz kierowany przez kata zlokalizowany 
był u schyłku XVI w. w wieży u wylotu ul. św. Marka, natomiast około 1604 r. 
prawdopodobnie w okolicach Nowej Bramy (u wylotu ul. Siennej). W drugiej po-
łowie tegoż stulecia został on przeniesiony na ul. Szczepańską18. Z kolei najbar-
dziej znany dom publiczny w Poznaniu już w średniowieczu zlokalizowany był 
przy ul. Woźnej, opodal Baszty Katowskiej. Inne mieściły się na przedmieściach 
św. Marcina i na Komandorii. Należy je potraktować jako filie zamtuza z ul. Woź-
nej. Z usytuowania katowskich domów publicznych wynika, że były one odda-
lone od rynków i głównych ulic, ale na tyle blisko, żeby mogli z nich korzystać 
miejscowi notable i osoby odwiedzające miasto19.

Domy publiczne działały przede wszystkim w dużych miastach, wynikało to 
z dużej ilości osób przyjeżdżających do tych ośrodków w różnych sprawach. Naj-
bardziej znanymi miastami, w których istniały zamtuzy, były wówczas: Warsza-
wa, Kraków, Lublin i Piotrków. Do grupy tych miast zaliczano również Kalisz. 
Właścicielami domów publicznych byli często dostojnicy państwowi, szlachcice. 

Naturalnie nie prowadzili oni sami tych »instytucji«, lecz wydzierżawiali je kobietom
-stręczycielkom, które korzystając z protekcji możnego pana, wbrew przepisom miej-
skim, ściągały do siebie kobiety lekkich obyczajów20.

Wynikało to między innymi z faktu, że już w XVIII wieku prowadzenie burdelu 
nie było niczym nagannym, a wręcz zajęciem bardzo lukratywnym i dochodowym. 
Były to jednak domy publiczne dla wybranej bogatej klienteli. Oprócz nich dalej 
funkcjonowały takie, w których pracowały „kobiety dość podłej natury”, które nie 
tylko obdarzały mężczyzn miłosnymi uniesieniami, ale przy okazji mężczyzna – 
wychodząc z takiego burdelu – „bogatszy” był o chorobę weneryczną21.

Prostytutki ściągały do miast również w czasie jarmarków. O znalezienie klien-
tów na tego typu imprezach gospodarczo-kulturalnych nie było wówczas trud-
no. Wielu mężczyzn pod wpływem alkoholu chętnie korzystało z usług nierząd-
nic, nie zdając sobie sprawy z zagrożeń związanych z chorobami wenerycznymi. 
W normalnych warunkach władze miasta reagowały usunięciem prostytutek poza 
mury miejskie. W okresie jarmarków skupione były na innych, bardziej istotnych 
problemach, spychając problem prostytucji na znacznie dalszy plan22.

Władzom miejskim między innymi zależało na wypchnięciu prostytucji z cen-
trów miast i zepchnięciu jej do poszczególnych dzielnic. W Warszawie taką dzielnicą 
było Podwale z ulicą Rycerską. Z drugiej jednak strony rajcy miejscy dbali o komfort 

18 A. Karpiński, Prostytucja w miastach…, s. 284.
19 Tamże, s. 284-285. 
20 B. Baranowski, Życie codzienne…, s. 130.
21 A. Lisak, Miłość staropolska…, s. 241.
22  B. Baranowski, Życie codzienne…, s. 79.
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w tworzonych poza centrum domach publicznych, kupując do nich na przykład pie-
ce. Z braku rejestrów trudno określić, jakie rozmiary miała ówczesna prostytucja23.

A. Karpiński, charakteryzując przyczyny prostytucji w XVI i XVII wieku, zwra-
ca między innymi uwagę na czynniki ekonomiczne wynikające z różnorodności 
majątkowej społeczeństwa, a także z faktu ubożenia pewnych grup społecznych 
ze względu na sytuację społeczno-polityczną i gospodarczą, a ściślej mówiąc ze 
względu na wojny, epidemie i klęski żywiołowe. Równocześnie badacz nie igno-
ruje popytu na usługi seksualne świadczone przez prostytutki zwłaszcza w mia-
stach, gdzie przebywały duże grupy zasobnych finansowo mężczyzn. A jako 
kolejną przyczynę wskazuje znaczny napływ do miast dziewcząt i kobiet, które 
z braku kwalifikacji zawodowych nie mogły liczyć na ustabilizowanie sytuacji ży-
ciowej. Utrata pracy powodowała narastanie problemów materialnych, a to z ko-
lei wiodło do nierządu. Innym istotnym elementem, który powodował margina-
lizację społeczną kobiet, była surowa ocena obyczajowa, szczególnie samotnych 
matek, a także piętnujący system penitencjarny24.

W miastach Polski siedemnastowiecznej problem prostytucji był znaczący. Od-
wiedzający ówczesny Kraków podróżnik węgierski napisał: 

Jeśli idzie o obyczajność, to nie sądzę, żeby w Sodomie i Gomorze większa była swo-
boda niż w Krakowie. Gdzie spojrzysz, ujrzysz bez liku wszeteczności, gdzie skieru-
jesz kroki, w ślad za tobą sunie poczet rozpustnic25. 

Do relacji tej należy się odnieść z pewną dozą krytyki. Nie wiemy bowiem, jak 
bardzo subiektywna była to ocena, z jakiego punktu widzenia została dokonana. 
Jednakże świadectwo to niesie pewną wartość i nie należy tego ignorować.

Potwierdzają to badania przeprowadzone przez A. Karpińskiego, który na 
podstawie analizy dokumentów archiwalnych z czterech miast Polski szesnasto-
wiecznej doliczył się 160 prostytutek. Największą grupę liczącą 113 prostytutek 
odnotowano w Poznaniu. W Krakowie liczba ta wynosiła 29, w Lublinie 15, a tyl-
ko 3 w Warszawie. Trzeba jednakże zauważyć, że liczby te nie odzwierciedlają 
rzeczywistości, między innymi z powodu szczątkowego zachowania źródeł26.

Interesujący jest fakt, że na 160 zidentyfikowanych przez A. Karpińskiego 
prostytutek tylko 10% z nich uprawiało nierząd oficjalnie, w domach publicz-
nych. Pozostałe trudniły się nierządem w innych formach: bądź w prywatnych, 
nielegalnych burdelach, bądź na własny rachunek. Szacuje się, że stanowiły one 
około 55%. Było to również dla tej grupy jedyne źródło zarobkowania. Pozostałe 
35% – jak można się domyślić z dużym prawdopodobieństwem – uprawiało nie-
rząd w sposób okazjonalny, traktując go jako dodatkowe źródło dochodów27.
23  J. Lileyko, Życie codzienne…, s. 295-296.
24 A. Karpiński, Pauperes. O mieszkańcach Warszawy XVI i XVII wieku, Warszawa, 1983, s. 213-214.
25  M. Csombr, Podróż po Polsce, Warszawa 1961, s. 100-101.
26 A. Karpiński, Prostytucja w miastach…, s. 281.
27 Tamże, s. 283-284.
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Trudno dziś jednakże ocenić jednoznacznie i dokładnie liczebność prostytutek  
w XVI i XVII wieku. Wynika to z kilku przyczyn. Jedną z nich jest duża mobilność 
kobiet trudniących się nierządem. Stanowiły one „czynnik składowy” grupy ludzi 
luźnych. Szczątkowe dane pokazują, że w domach publicznych przebywało od kil-
ku do kilkunastu prostytutek. Niestety nie ma szczegółowych danych co do ilości 
zamtuzów w poszczególnych miastach. Wyjątek stanowi siedemnastowieczna rela-
cja z Lublina oparta na zeznaniach sutenera, z której wynika, że w tym mieście dzia-
łało osiem domów publicznych zatrudniających nawet kilkadziesiąt prostytutek28.

Trzeba dodatkowo zauważyć, że obok legalnych domów publicznych działały 
wówczas także nielegalne. W strukturze miejskiej były one bardzo rozproszone. 
Znajdowały się najczęściej w kamienicach lub dworkach usytuowanych na przed-
mieściach miasta. Dla okresu XVI i XVII wieku udało się ustalić około 40 takich 
przybytków, z czego w samym Lublinie aż 1029.

Nawet straszne kary nie odstraszały kobiet od uprawiania nierządu, a zmusza-
ła je do tego sytuacja materialna i skrajna nędza. Wiele z nich zajmowało się pro-
stytucją tylko w sposób dorywczy. Wzrost zjawiska następował np. po zakończe-
niu działań wojennych. W wyniku zniszczeń wojnami i grabieży wielu chłopów 
pozostawało bez dachu nad głową, a ich córki i żony zmuszone sytuacją oddawały 
się prostytucji. Wiele też dziewcząt wiejskich wygnanych z wiosek za cudzołó-
stwo – najczęściej za kontakty z żołnierzami obcych armii – tułało się od wioski do 
wioski i uprawiało nierząd30.

Na przełomie XVII i XVIII wieku wytworzył się w związku z tym w Polsce 
specjalny typ prostytucji – tzw. wędrowny. Kobiety lekkich obyczajów wędrowały 
od miasta do miasta, szukając dla siebie zajęcia, a nie mogąc uzyskać posady, od-
dawały się prostytucji. Aby jednak nie narażać się miejscowym władzom, opusz-
czały siedziby w odpowiednim dla siebie momencie. Czasem pozostawały dłu-
żej w danym miejscu, wykonując prace zlecone i dodatkowo uprawiając nierząd. 
B.  Baranowski opisuje sytuację, gdy z małego miasta Szczercowa wypędzono kilka 
prostytutek, skazując je wcześniej na karę pręgierza i po 120 „miotełek” dla każdej31. 

Przemieszczanie się prostytutek zależne było od pewnej koniunktury. Szły tam, 
gdzie mogły znaleźć dobrych klientów. Były więc w miejscach, w których odby-
wały się zjazdy szlachty (wspomniane wcześniej Warszawa i Piotrków), ale nie 
brakowało ich również w miejscach, w których odbywały się uroczystości o cha-
rakterze religijnym – pielgrzymki czy różnego rodzaju ceremonie kościelne. Drugą 
grupę wędrujących prostytutek stanowiły te, które podążały za wojskiem. Długa 
rozłąka z domem i żonami sprawiała, że nawet najbardziej konserwatywni i po-
bożni żołnierze korzystali z usług prostytutek, niejednokrotnie odbywając stosun-
ki płciowe na oczach kompanów. Zdarzało się i tak, że proporcje usługodawców 
28 Tamże, s. 276-277.
29 Tamże, s. 285.
30 B. Baranowski, Życie codzienne…, s. 129.
31 Tamże, s. 129.
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i usługobiorców układały się jak 1:2 czy 1:3, co oznaczało, że jedna prostytutka 
obsługiwała dwóch, góra trzech żołnierzy. Oczywiście wszystko to odbywało się 
z uszczerbkiem dla armii i jej działań zbrojnych. Jeśli bowiem armia liczyła 100000 
żołnierzy, to liczba prostytutek wahała się w granicach 40000 do około 50000. Dla 
każdej armii był to nie byle jaki kłopot natury kwatermistrzowskiej i aprowizacyj-
nej. Dowódcy wydawali co chwila nowe zarządzenia zakazujące kontaktów żoł-
nierzy z nierządnicami. Dochodziło też do rozwiązań drastycznych – na przykład 
Jan Karol Chodkiewicz nakazał potopić wszystkie tzw. luźne dziewki. Podobnie 
uczynił Stanisław Żółkiewski z kobietami, które nie posłuchały nakazu opuszcze-
nia obozu i – licząc na zarobek – pozostały przy żołnierzach. Wszystkie skończyły 
w nurtach rzeki Dniestr32. Niekiedy kobiety te przebierały się w męskie stroje, aby 
nie być rozpoznanymi. Znacząca liczba tych kobiet miała się znajdować w pol-
skich oddziałach zmierzających ku Piławcom, gdzie w 1648 roku zmierzyły się 
one z wojskami Bohdana Chmielnickiego i poniosły klęskę33.

W okresie staropolskim prostytutki można było sklasyfikować według pewnej 
hierarchii. Na samej górze stały tzw. damy. Każda z nich obsługiwała jednego klien-
ta, niezwykle bogatego, który utrzymywał ją jako swoją kochankę. Najczęściej były 
to kobiety pochodzenia włoskiego czy francuskiego, niejednokrotnie związane 
z kręgami artystycznymi. Mężczyzna, który utrzymywał tego typu prostytutkę, 
wymagał od niej wytworności, dobrych manier, ale również inteligencji. Wizyty 
bowiem u takich kobiet oprócz zwykłej cielesnej rozkoszy miały być elementem 
oderwania się od kłopotów dnia codziennego poprzez intelektualną dyskusję34.

Nieco niżej w hierarchii stały kobiety, które obsługiwały klientelę o szerszym za-
kresie, aczkolwiek stałą. Do bywalców u takich kobiet zaliczano majętną szlachtę, 
której przedstawiciele polecali usługi tychże dam swoim przyjaciołom i krewnym. 
Tego typu prostytutki stać było na wynajmowanie własnego mieszkania i w miarę 
dostatnie życie35.

Działalność tego typu prostytutek wpłynęła w pewien sposób nobilitująco na 
samą prostytucję. Ze zła koniecznego, jakim był nierząd w średniowieczu, stał się 
on zjawiskiem zupełnie naturalnym, usługą o określonym standardzie: 

Status najwytworniejszych prostytutek stał się na tyle wysoki, że nie wahano się w ich 
obecności pokazywać publicznie, one same zresztą nie stroniły od życia towarzyskiego, 
od wizyt w teatrach czy na redutach. Były niczym kolorowy kwiat przypięty do fraka 
żonatego mężczyzny. Niektórym dane było nawet obcować z największymi artystami 
epoki i ich sztuką36.

32 A. Lisak, Miłość staropolska…, s. 236-237.
33 A. P. Olechowski, Krótki zarys historii wojskowych domów publicznych, „Inne Oblicza Histo-
rii” 2007, nr 2-3, s. 100-105.
34 A. Lisak, Miłość staropolska…, s. 238.
35 Tamże, s. 239.
36 Tamże, s. 240-241.
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Poniżej stały prostytutki obsługujące klientów w domach publicznych. Wie-
le tych domów działało w sposób legalny, a nadzór nad jego funkcjonowaniem 
w imieniu władz miasta sprawował kat. W niektórych przypadkach miasto czer-
pało zyski z funkcjonowania takich placówek. Dziewczęta do pracy pozyskiwano 
bądź to siłą, bądź to same się zgłaszały, nie mając innej możliwości zarobkowania. 
Jakość usług nie stała jednak na wysokim poziomie, nie było bowiem możliwości 
czerpania radości z uciech cielesnych, a wizyty ograniczały się do zwykłego odby-
cia stosunku płciowego. Właścicielki takich lupanarów dopuszczały się różnych 
oszustw, podsyłając na przykład klientom dziewczęta będące rzekomymi dziewi-
cami i inkasując za tego typu usługę znaczne opłaty37.

Najniżej w hierarchii stały kobiety uprawiające nierząd na ulicy. Prostytuowa-
ły się w bramach, między straganami targowymi i w wielu innych dogodnych 
miejscach. Swój proceder łączyły często z żebraniem. Dopuszczały się również 
drobnych przestępstw38.

Według badań przeprowadzonych przez A. Karpińskiego 20% kobiet prostytu-
ujących się w wiekach XVI i XVII stanowiły chłopki. Pozostały procent to miesz-
kanki miast. Były to przede wszystkim krewne – żony i córki – rzemieślników. 
Wśród ówczesnych prostytutek zdarzały się również szlachcianki. A. Karpińskie-
mu udało się także ustalić wcześniejsze profesje kobiet, które oddawały się nierzą-
dowi. I tak spośród 84 przebadanych życiorysów ponad połowa (58%) prostytu-
tek była wcześniej zatrudniona w różnych formach służby domowej. Część jako 
mamki lub kucharki, część jako posługujące w gospodarstwie39.

Bodaj największa rozwiązłość zapanowała w czasach stanisławowskich. War-
szawa staje się wówczas miejscem, gdzie tworzy się prawdziwe domy rozpusty. 
Prowadzone były one głównie przez cudzoziemców: fryzjerów z Francji i cyruli-
ków z Saksonii. Warszawski Marymont stał się również miejscem, w którym han-
dlowano kobietami przeznaczonymi do domów publicznych40.

Do połowy XVI wieku prostytucja w małych miastach w Polsce traktowana była 
dość pobłażliwie. Podobnie jak w większych ośrodkach próbowano ograniczyć jej 
funkcjonowanie w centrach miast. Sytuacja zmieniła się w drugiej połowie XVI 
wieku, kiedy to przez Europę i Polskę przeszła fala epidemii chorób wenerycz-
nych. Prostytutki znalazły się wówczas w mało komfortowej sytuacji: 

Jak szczuta zwierzyna uciekać one musiały z miasta do miasta, aby uniknąć prześlado-
wania ze strony władz municypalnych. Pół biedy, gdy po wyliczeniu im plag wśród 
naigrywań gawiedzi, wypędzano je publicznie z miast. Sprawa przedstawiała się gorzej, 
gdy władze pod jakimś błahym pozorem występowały przeciwko nim z oskarżeniem. 
Za najlżejsze przewinienie brano je wtedy na tortury lub nawet skazywano na śmierć41.

37 Tamże, s. 233-235.
38 Tamże, s. 232-233.
39 A. Karpiński, Prostytucja w miastach…, s. 282.
40 S. Milewski, Ciemne sprawy dawnych warszawiaków, Warszawa 1982, s. 69.
41 B. Baranowski, Życie codzienne…, s. 129.
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Prostytucja jako zjawisko nie była karana, jednakże karze poddawano prostytut-
ki, które dopuszczały się przestępstw i występków, jak np. nieobyczajne zachowa-
nie się na ulicy czy pijaństwo. Skazaną za powyższe przestępstwa poddawano karze 
chłosty, a następnie zamkniętą w klatce wystawiano na widok publiczny. Następnie 
wypędzano z miasta. Otrzymywała ona jednak po wymierzeniu kary również dwa 
grosze na chleb. Za cięższe przestępstwa, w tym również czary, prostytutkom ob-
cinano uszy, nos czy wargi, niekiedy pozbawiano życia, aczkolwiek były to kary 
stosowane niezwykle rzadko42.

Trzeba jednakże zauważyć, iż przepisy karne w poszczególnych miastach nie były 
jednolite i pozostawiały dużą swobodę interpretacji. Częściej jednak sądzono i ska-
zywano na kary (w tym również śmierć) stręczycieli, ale przy odrobinie złej woli 
każdą z prostytutek można było oskarżyć o stręczycielstwo czy cudzołóstwo. Karą 
było obcięcie uszu, wystawienie na widok publiczny czy wypędzenie z miasta43.

Do końca XVIII wieku prostytutki były wyjęte spod prawa. Na przykład pobitej 
prostytutce nie przysługiwało prawo składania skargi na klienta, który dopuścił 
się wobec niej przemocy fizycznej. Oczywiście mogła to zrobić, lecz skargi te były 
przez władze ignorowane44.

Kariera ówczesnych prostytutek miała raczej tragiczny epilog. Status żebracz-
ki był jednym z najbardziej optymistycznych wariantów. Bardziej optymistycz-
ne były wspomniane wcześniej zamążpójścia. Najbardziej czarny scenariusz to 
śmierć. Nierzadko przyłapane na innych przestępstwach, jak na przykład na kra-
dzieży, skazywane były na śmierć lub zwyczajnie mordowane. Również władze 
skazywały prostytutki na śmierć, oskarżając je o różne przestępstwa, w tym rów-
nież czary. W ostatnim przypadku proces kończył się śmiercią przez spalenie na 
stosie45.

W wyniku trzeciego rozbioru Polski znaczny obszar kraju dostał się pod pa-
nowanie pruskie. Władze wprowadziły tu surowe zasady wobec kobiet trudnią-
cych się nierządem. Pierwszym i zdecydowanym krokiem w zapanowaniu nad 
prostytucją było wprowadzenie systemu reglamentacyjnego, a więc ograniczenie 
działalności prostytutek do domów publicznych, z jednoczesnym poddaniem ich 
kontroli sanitarnej. Kobiety nierządne zostały zarejestrowane, domy publiczne 
opodatkowane. Ustalono również wysokość opłat za usługi, w ten sposób, aby 
stać było pruskich żołnierzy na korzystanie z domów publicznych. Działania takie 
doprowadziły do tego, że np. w Warszawie większość lupanarów zlokalizowana 
była w pobliżu wojskowych koszar. Prostytutki wojskowe były przez władze to-
lerowane. Pilnowano zasadniczo, by nie pojawiały się na znamienitszych ulicach 
miasta46.

42 J. Lileyko, Życie codzienne…, s. 294-296
43 B. Baranowski, Życie codzienne…, s. 129.
44 S. Milewski, Ciemne sprawy…, s. 68.
45 B. Baranowski, Życie codzienne…, s. 131.
46 S. Milewski, Ciemne sprawy…, s. 70-71.
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Rząd pruski wprowadził także koncesjonowanie domów publicznych – bez ze-
zwolenia władzy nie można było takiego zakładu prowadzić. Co więcej, prostytut-
ka przebywająca w burdelu miała swoje przywileje. Mogła zgłosić na policję fakt 
złego traktowania jej przez właściciela lupanaru, mogła też odejść w momencie, 
w którym chciała, a dług wobec właścicieli nie mógł stanowić w tym względzie 
żadnej przeszkody. Dopuszczano także prostytucję poza domami publicznymi, 
tzw. dowolną, ale była ona pod ścisłym nadzorem policji47.

M. Karpiński stwierdza, że po przejęciu panowania nad Warszawą przez pru-
saków straciła ona na swym znaczeniu i wówczas liczba prostytutek dość mocno 
spadła. Zmieniło się to w okresie Księstwa Warszawskiego i po wkroczeniu 
do Warszawy wojsk francuskich, za którymi ciągnęła duża liczba prostytutek. 
W czasie odwrotu Francuzów z Warszawy w 1814 r. w szpitalu wojskowym leżało 
40% żołnierzy zarażonych chorobami wenerycznymi48.

Za podstawowe miejsce uprawiania nierządu na ziemiach polskich w XIX wie-
ku uważano przede wszystkim domy publiczne, które dzielono na koncesjono-
wane (lub też tolerowane) oraz nielegalne. Te pierwsze działały oczywiście za 
zezwoleniem władz, te drugie władza starała się usilnie zwalczyć. Poza tymi miej-
scami prostytucja rozwijała się, podobnie jak w poprzednich okresach, w różnego 
rodzaju lokalach gastronomicznych. Prawie każda karczma, restauracja czy szynk 
miały wydzielone pokoiki, w których można było spędzić czas z dziewczyną pole-
coną przez właściciela lokalu. Bywało nieraz, że dla zaspokojenia niewybrednych 
gustów klientów ściągano dziewczęta z pensji lub prowincji. W jednym z war-
szawskich lokali zdarzyło się tak, że klientowi sprowadzono dziewczynę, która 
okazała się jego córką. Poza tym działały także osoby, które udzielały pomiesz-
czeń prostytutkom, czerpiąc z tego zyski. Każdy, kto potrafił i miał jakąś smykałkę 
do interesów mógł zarobić na tzw. „płatnej miłości”49.

Życie codzienne w domach publicznych charakteryzowało się przede 
wszystkim rodzajem wspólnotowości. Miało charakter życia zbiorowego, a ko-
biety w nim mieszkające rzadko były w stanie wygospodarować dla siebie chwilę, 
w której mogłyby pobyć ze sobą „sam na sam”. Był to swoisty przykład wspól-
noty przymusowej. W większości przypadków miały nawet wspólne sypialnie, 
a zdarzało się, że sypiały po dwie w jednym łóżku, choć było to wbrew obowią-
zującym przepisom. Starano się też dobierać kobiety różne pod względem urody 
i temperamentu, aby zaspokoić gusta najbardziej wymagających klientów. W pro-
wincjonalnych domach publicznych, gdzie klientela była raczej stała, wymagano, 
aby dziewczęta były śmiałe, dobrze wyglądające oraz posiadały „ognisty tempe-
rament”50. Atmosfera domów publicznych posiadała swoją specyfikę:
47 J. Sikorska-Kulesza, Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku, Warsza-
wa 2004, s. 39-40.
48 M. Karpiński, Najstarszy zawód świata, Londyn 1997, s.124.
49 Lisak A., Miłość, kobieta i małżeństwo w XIX wieku, Warszawa 2009, s. 263.
50 L. Adler, Życie codzienne w domach publicznych w latach 1830-1930, Poznań 1999, s. 78-80.
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wśród dziewcząt panuje atmosfera będąca specyficzną mieszanką wyszukanych 
grzeczności oraz poczucia wspólnoty w cierpieniu i wzajemnym dochowaniu 
tajemnic. Wspólne życie zbliża je, a ich codzienność utkana jest z tych samych marzeń, 
tych samych trudów i buntów. Dzielą ze sobą wszystko, czasem nawet klientów, a naj-
częściej noce. Kiedy wychodzi ostatni gość, gdy dom w końcu ogarnia cisza i mrok, 
dziewczęta wracają do wspólnego pokoju. Kontrast pomiędzy barokowym przepy-
chem pokojów miłości a ascetycznym wystrojem sypialni jest ogromny. Tu nie ma 
mowy o zbytku: w pokoju nie ma nic prócz łóżek51.

Dziewczęta i kobiety pracujące w burdelach były jednakże pod władzą „bur-
delmamy”, do której należało wszystko, włącznie z bielizną, którą na sobie nosiły 
dziewczęta. Niestety w takich przypadkach dochodziło do różnych nadużyć52.

Dla wielu kobiet noce w burdelach były dość „pracowite”. W luksusowych 
domach publicznych dziewczęta w ciągu nocy „zaliczały” mniej więcej czterech 
klientów, a w ciągu dnia nawet siedmiu do ośmiu. W lupanarach drugiej klasy 
„obsługiwały” czterech, pięciu klientów w ciągu dnia, ale w dni targowe lub pod 
koniec tygodnia ta liczba znacząco wzrastała. W domach publicznych średniej 
klasy, z których korzystali najczęściej drobni właściciele i urzędnicy, dziewczęta 
mogły odpoczywać w ciągu dnia, ale bywało tak, że z początkiem miesiąca, kiedy 
panowie ci otrzymywali wypłatę, liczba klientów przypadających na jedną pro-
stytutkę w skali dnia sięgała nawet piętnastu53.

Domy publiczne były próbą objęcia prostytucji całkowitą kontrolą policyjną. 
Próbą niestety nieudaną, bowiem na ulicach europejskich i polskich miast kwi-
tła także prostytucja „swobodna”. Wiele kobiet w XIX wieku nie rejestrowało się, 
a wolało nawet kosztem zatrzymania przez policję uprawiać prostytucję w sposób 
„bardziej tradycyjny”. Miały one „bazy wypadowe” w wynajmowanych mieszka-
niach czy pokojach hotelowych. Swoją profesję uprawiały także po kawiarniach, 
restauracjach czy innych lokalach. Zdarzało się, że przez zimę pracowały w do-
mach publicznych, a wiosną wracały na ulicę. Miały w ten sposób również swo-
bodę wyboru klienta54.

Obszar państwa polskiego w XIX wieku był rozebrany przez trzy mocarstwa. 
W każdym z nich stosunek do prostytucji był nieco odmienny. W Królestwie Pol-
skim będącym pod wpływem carskiej Rosji ten stosunek był dość pobłażliwy. Za-
kładano domy publiczne przede wszystkim w pobliżu koszar wojskowych, bo-
wiem żołnierz musiał „się wyszaleć”. Takie podejście miało także pragmatyczny 
charakter. Istnienie domów publicznych i możliwość korzystania z usług prosty-
tutek powodowało, że inne kobiety w mieście nie były w ten sposób narażone na 
zaczepki rosyjskich żołnierzy. Dla władz carskich domy publiczne miały jeszcze 
jeden ważny wymiar. Było to miejsce, w którym skupiało się niemal całe środowisko 
przestępcze miasta. Stąd traktowano burdele jako miejsce pozyskiwania cennych 

51 Tamże, s. 80.
52 N. Roberts, Dziwki w historii. Prostytucja w społeczeństwie zachodnim, Warszawa 1997,  
s. 307.
53 L. Adler, Życie codzienne…, s. 93.
54 N. Roberts, Dziwki w historii…, s. 311.
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informacji. Duża ilość alkoholu i zalotny uśmiech prostytutki rozwiązywały języki 
niejednemu55.

Według W. Zaleskiego największy szczyt, jeśli chodzi o liczbę prostytutek 
w Warszawie, przypadł na okres po wojnie turecko-rosyjskiej, czyli w latach 1879-
1884. Kolejne dwa periody korzystne dla rozwoju prostytucji obejmowały lata 
1895-1898 i 1899-1904. Równocześnie opisał Zaleski klasyfikację kobiet utrzymu-
jących się z prostytucji w Warszawie lub dorabiających w tym zawodzie. Na czoło 
wysunął kobiety określane jako kokoty, przez które według niego wiele majątków 
ziemiańskich popadło w ruinę. Należały one do najzamożniejszych kobiet, choć 
w większości przypadków wywodziły się z najniższych warstw ludu. Często nie 
potrafiły ani pisać, ani czytać, a uczyły się tych umiejętności na wyraźne żąda-
nie kochanków. W kontaktach z mężczyznami kierowały się instynktem i obe-
znaniem w wyższych sferach męskich. Bardzo szybko opanowywały one tajniki 
mody i „użytkowania zbytku”. Dysponowały własnymi pojazdami i zamieszki-
wały w wytwornych apartamentach, a policja nie rejestrowała ich jako prostytu-
tek, gdyż nie mogła udowodnić im uprawiania nierządu, a poza tym nie zakłócały 
one porządku publicznego56.

W dalszej kolejności kategoryzowano prostytutki na książkowe, uprzywile-
jowane przez policję i nieposiadające przywilejów. O grupie tych należących do 
pierwszej kategorii Zaleski napisał:

Do pierwszej kategorii należały ładniejsze, doświadczeńsze lub zamożniejsze prosty-
tutki, którym wolno było przyjmować lekarza komitetowego u siebie w domu, lub też 
chodzić do niego prywatnie, a tylko książeczkę posyłać przez służącą do kontroli w ko-
mitecie na dowód oględzin lekarskich w wymaganych terminach. Ażeby dostać się do 
takiej kategorii, należało się zasłużyć policji, to jest kupić sobie względy komisarza cyr-
kułowego bądź bezpośrednio, bądź przez sutenerów, zawsze żyjących w doskonałej ko-
mitywie z policją. Zresztą najsumienniejszym sutenerem, nawet taniej od zawodowego 
opłacanym, bywał miejscowy rewirowy, który załatwiał wszelkie formalności prosty-
tutki i był jej obrońcą wobec pana komisarza, wyjednywując dla niej prawo poddawania 
się dobrowolnie oględzinom lekarskim bez stawiennictwa w komitecie57.

Niżej w hierarchii stały prostytutki mieszkające samodzielnie, zwykle po 
dwie. Podlegały one dozorowi policyjno-lekarskiemu z jednej strony, a z drugiej 
sutenerom, którzy niejednokrotnie dla kontroli ich zarobku posługiwali się po-
mocnikami. Byli to najczęściej wałęsający się po ulicach bezrobotni, którzy dono-
sili sutenerom, która z ich podopiecznych udała się właśnie z klientem do miesz-
kania. Często wykorzystywano do tego celu również dzieci, które ukrywano za 
szafą czy w innym jakimś zakamarku pokoju, a dziecko takie miało obowiązek 
zdać sprawę z tego, ilu klientów przyjęła prostytutka, ile zarobiła i czy np. z któ-
rymś z klientów się targowała. Do kolejnej kategorii zaliczano wówczas w War-
55 A. Lisak, Miłość, kobieta…, s. 256.
56 W. Zaleski, Z dziejów prostytucji w Warszawie, Warszawa 1923, s. 63-64.
57 Tamże, s. 65-66.
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szawie tzw. tolerowane. Były to kobiety, które zarabiały na życie uczciwą pracą, 
ale dorabiały do pensji, świadcząc usługi seksualne. Nie posiadały one tzw. czar-
nych książeczek, ale były zobowiązane do kontroli sanitarnych. Uchylanie się 
od takowych powodowało zarejestrowanie i przymus książkowy. Praktycznie 
nie był to żaden formalny sposób nadzoru, jednakże kobiety te były w pewien 
sposób zabezpieczone przed sutenerami58. Były to najczęściej kucharki, pokojów-
ki, a także służące. W niektórych większych miastach także kobiety pracujące 
w fabrykach59.

W sposób dorywczy prostytucją parały się także kobiety na wsi, szczególnie 
w okresie zimowym, kiedy nie prowadzono prac polowych. Dla takich wiejskich 
dziewcząt okazją do uprawiania nierządu było pojawienie się wojska lub tury-
stów. Nierzadko zdarzały się przypadki, kiedy to mężowie namawiali żony do 
prostytuowania się, licząc na szybki zarobek. Zarówno w miastach jak i na wsiach 
kobiety uprawiające nierząd zawodowo czy dorywczo uaktywniały się w okresie 
jarmarków, a także w momencie pojawiania się wojska. W tym drugim przypad-
ku władze wojskowe niekiedy były bezsilne wobec prostytutek, które zarażały 
żołnierzy chorobami wenerycznymi, wykluczając ich z działań zbrojnych. W Su-
wałkach np. w roku 1862 zarządzono obławę na włóczące się po ulicach prostytut-
ki. Impulsem do podjęcia tego typu działania były skargi wnoszone z jednej stro-
ny przez władze wojskowe obawiające się rozprzestrzeniania zarazy wenerycznej 
wśród żołnierzy, a z drugiej przez „panie i panów”, których służące opuszczały 
swoje obowiązki wieczorne i prostytuowały się z żołnierzami60.

Na koniec warto postawić pytanie: kim były prostytutki w XIX wieku? Jakie 
były przyczyny tego, że zdecydowały się uprawiać nierząd? Odpowiedź na to 
dość wyczerpująco daje N. Roberts:

Pod tym względem XIX w. nie różnił się od żadnej innej epoki historycznej: ogrom-
na większość prostytutek pochodziła z klas pracujących (…) wynosiła 90 procent. 
Niewielka liczba dziwek była głodującymi sierotami ze slumsów, należącymi do wę-
drownych band i zdobywającymi środki do życia na różne sposoby – żebrząc, kradnąc 
i  sprzedając swoje ciała. Większa część młodych prostytutek wywodziła się z rodzin 
robotników. Rodziny te jednak z pewnością nie były spokojnymi przystaniami, w któ-
rych można było schronić się przed okrutną rzeczywistością świata zewnętrznego 
i o których marzyłaby burżuazja. Dochody robotniczej rodziny były wyjątkowo nie-
pewne – każdy jej członek zdolny do pracy musiał uczestniczyć w zdobywaniu środ-
ków do życia. Osiągnąwszy odpowiedni wiek, dziewczyna musiała zacząć na siebie 
zarabiać, a jeśli oznaczało to uprawianie prostytucji, to cóż: rodzina mogła tylko cieszyć 
się z dochodów. Dziewczyna mogła również, jeśli chciała, wykorzystać stosunkowo 
wysokie zyski, jakie przynosił handel własnym ciałem, do tego, by opuścić rodzinne 
gniazdo i żyć niezależnie. Wiele prostytutek wywodziło się z rozbitych domów. 

58 Tamże, s. 66-70.
59 A. Lisak, Miłość, kobieta…, s. 266.
60 Tamże, s. 266-267.
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Wczesna utrata jednego z rodziców lub obojga pozbawiała ją wsparcia wspólnego 
budżetu rodzinnego. Inne dziewczęta z klas pracujących wykorzystywały prostytucję 
(…) by uciec od swoich rodzin, w których były wykorzystywane seksualnie, stawały 
się obiektem przemocy, stykały się z alkoholizmem, a więc w których ich udziałem 
były najróżniejsze formy uciemiężenia i niedoli61.

Po wybuchu rewolucji 1905 r. prostytucję w Królestwie Polskim, szczególnie 
w Warszawie, wykorzystano do celów rozładowania napięć rewolucyjnych. Kie-
dy na tron Rosji wstępował car Aleksander III, wszelkie zakusy rewolucyjne ob-
rócono przeciwko ludności żydowskiej, a tym razem w Warszawie postanowiono 
znaleźć nowe ofiary, którymi stały się prostytutki (szczególnie te najbogatsze) oraz 
sutenerzy. Zamieszki przeciwko tej grupie osób sprawiły, że nie tylko pozbyto się 
„problemu”, ale równocześnie zajścia te dały impuls do wprowadzenia w życie 
różnego rodzaju represji62. Po jakimś czasie sytuacja wróciła do normy i prostytu-
cja funkcjonowała w Warszawie i innych miastach jak dawniej.

Rozwojowi prostytucji sprzyjają działania wojenne. Żołnierze walczący na 
różnych frontach, daleko od domów i rodzin często korzystali z usług płatnej 
miłości. Na froncie zachodnim organizowano specjalne strefy, w których zlokali-
zowane były małe burdeliki: osobne dla oficerów oznaczone niebieskim światłem 
i osobne dla pozostałych żołnierzy z czerwonym światełkiem. W kolejce stało naj-
częściej około 150 żołnierzy, których obsługiwały trzy prostytutki zmieniane co 
trzy tygodnie63. Analogicznie było zapewne również na innych frontach I wojny 
światowej.

Trzeba zwrócić uwagę, że pierwsza wojna światowa była zjawiskiem niespoty-
kanym dotąd, zjawiskiem, które odwróciło do góry nogami cały dotychczas panu-
jący ład społeczny, gospodarczy, ekonomiczny. Ogromnej destrukcji uległ przede 
wszystkim ład moralny.

Okrucieństwa wojny zwalniały sumienia żołnierzy z wierności dla tradycyjnej mo-
ralności. Łatwiej było zabijać, kraść, nadużywanie alkoholu i przypadkowe kontakty 
seksualne nie były czymś nagannym, a wręcz przeciwnie uchodziły za normalne za-
spokajanie potrzeb64.

Szczególnie mocno w tym okresie rozwijała się prostytucja tajna. Sprzyjały 
temu warunki zewnętrzne: przeciągające się działania wojenne, głód, utrata pra-
cy. Dla wielu kobiet było to wówczas jedyne źródło utrzymania. Wiele prostytutek 
rekrutowało się spośród żon i córek walczących żołnierzy. Na przykład w War-
szawie w latach 1915-1916 na 2689 zarejestrowanych kobiet aż 52% stanowiły 
61 N. Roberts, Dziwki w historii…, s. 348-349.
62 Tamże, s. 75-76.
63 M. Karpiński, Najstarszy zawód…, s. 142-144.
64 A. Piasta, Piotrków Trybunalski w latach pierwszej wojny światowej, Piotrków Trybu-
nalski 2007, s. 125.
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właśnie tzw. „rezerwistki”. Per analogiam mogło być również w innych miastach. 
Mimo działań wojennych prowadzony był nieustanny nadzór nad prostytucją. 
I tak np. w kwietniu 1918 r. w Piotrkowie Trybunalskim odnotowano liczbę 63 
zarejestrowanych prostytutek. Trzy lata wcześniej, w lutym 1915 r. w pobliskim 
Radomsku zarejestrowanych było 35 nierządnic. Jaka de facto była to liczba – 
trudno określić. Musiała być znaczenie większa, bo najczęściej dwa, trzy razy tyle 
kobiet uprawiało prostytucję w sposób utajony przed władzami. Potwierdzać to 
mogą dane z miejskiego szpitala w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie notowano od 
20 do 30 prostytutek zarażonych chorobami wenerycznymi. Aby w jakiś sposób 
zapanować nad tym zjawiskiem, austriackie władze administracyjne wprowadzi-
ły w Piotrkowie specjalny regulamin. Dnia 15 marca 1915 r. wszedł w życie Regu-
lamin dotyczący prostytucji dla miasta Piotrkowa. Wynikało z niego między innymi:

stanowcze lecz zarazem ludzkie traktowanie przedstawicielek tej profesji. (…) Legal-
nie pracować mogły dziewczyny, które ukończyły 16 lat – od małoletnich wymaga-
no zgody rodziców lub opiekunów. W pokojach, w których przyjmowano klientów 
nie wolno było wieszać obrazów świętych, dygnitarzy i panujących. Zabroniono też 
dziewczynom poruszania się główną ulicą Piotrkowa (Kaliską) oraz uczęszczania do 
położonych przy tej ulicy publicznych lokali, restauracji, kawiarni i cukierni65.

Można przypuszczać, że przepisy te wydane były nie przeciwko prostytutkom, 
ale w trosce o zachowanie ładu społecznego i zdrowia. Z drugiej jednak strony 
bardzo łatwo było uznać kobietę za prostytutkę. Wystarczyło, że zauważono ją 
w mieszkaniu czy hotelowym pokoju z mężczyzną niebędącym z nią w żadnym 
stopniu pokrewieństwa czy powinowactwa, lub że wywiad policyjny posiadał 
dane na temat jej bogatego życia erotycznego. Cały nadzór nad wykonaniem re-
gulaminu sprawowały organa policyjne, a pod koniec wojny przekazano upraw-
nienia urzędnikom miejskim66.

Wojna dobiegła końca, a Polska odzyskała niepodległość. Problem prostytucji 
jednak pozostał i musiały się z nim zmierzyć i społeczeństwo, i rząd. Tym bardziej, 
że skala zjawiska wcale się nie zmniejszyła, wręcz przeciwnie – jeszcze wzrosła.

65 Tamże, s. 127.
66 Tamże, s. 128-129.
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2. Prostytucja w Polsce międzywojennej

W okresie dwudziestolecia międzywojennego XX wieku panował pogląd, że 
główną przyczyną wchodzenia kobiet na drogę nierządu jest bieda, brak możli-
wości znalezienia dobrze płatnej posady. Tej dobrze płatnej posady dziewczęta 
i kobiety poszukiwały najczęściej w miastach, stąd za miejsce, w którym prosty-
tucja rozwijała się w sposób bardzo szybki, uważano wielkie ośrodki miejskie. 
Edward Rosset pisał:

(…) prostytucja występuje najsilniej w środowiskach wielkomiejskich, gdzie obok 
przepychu i bogactwa sroży się skrajna nędza. Wielkie miasto, będąc zbiorowiskiem 
różnych warstw i różnych stanów, sprzyja zarówno podaży prostytucji, jak i popyto-
wi na nią. Jest tutaj duży popyt na prostytucję, ponieważ licznie są reprezentowane 
warstwy średnie, korzystające głównie z usług prostytucji. Jest też wielka podaż, po-
nieważ nędza wielkomiejska zmusza liczne zastępy kobiet do kupczenia swem ciałem. 
Ludność wielkich miast składa się w znacznym odsetku z żywiołów napływowych, co 
ma również wpływ na szerzenie się prostytucji. Świadczy o tem los służących, które 
w wielkiej liczbie wypełniają szeregi prostytucji. Przeniesione ze wsi na grunt wielko-
miejski, tracą one oparcie w rodzinie, nie zyskując w zamian innego. Z chwilą utraty 
miejsca pozostają nierzadko bez dachu nad głową i bez środków do życia. Czyż nie 
oznacza to otwartej drogi do prostytucji, zwłaszcza jeśli pozbawiona zajęcia służąca 
ma dziecko, które chce wyżywić i wychować? Czy nie jest również zrozumiałem, że 
dziewczęta wielkomiejskie, które od dzieciństwa nie zaznały niczego prócz nędzy, 
wpadają pod wpływem złudnych obietnic w sidła sutenerów i handlarzy żywym to-
warem? I czy nie jest wreszcie jasnem, że nawet te wypadki wejścia na drogę nierządu, 
które statystyka urzędowa notuje jako „dobrowolne”, kryją w sobie niejednokrotnie 
ponure tragedie życiowe?67.

Faktycznie, większość badaczy zjawiska prostytucji stawiało tezę, że główną 
przyczyną schodzenia kobiet na tę drogę była bieda. Trzeba jednakże zauważyć, 
że w kontekście bardziej ogólnym przyczyny prostytucji dzielono na trzy grupy: 
przyczyny stałe, czasowe i lokalne. Do tej pierwszej grupy zaliczono aż dziewięć 
przyczyn, które mają bezpośredni wpływ na to, że kobieta oddaje się procedero-
wi prostytucji. I tak wyliczono w kolejności: bieda; młody wiek i związana z tym 
lekkomyślność, zawód miłosny lub niechciana ciąża; chęć zysku lub jakiegoś rów-
noważnika, np. w postaci strojów czy rozrywek; brak wykształcenia i brak wy-
szkolenia zawodowego; niskie płace w niektórych profesjach; gwałt i pijaństwo; 
nieszczęśliwe pożycie małżeńskie i wreszcie cechy psychopatyczne – niedoroz-
wój. Przyczyny czasowe wynikały przede wszystkim z sytuacji społeczno-gospo-
darczej i ekonomicznej państwa – a więc wojny, kryzysy gospodarcze itp. Często 

67 E. Rosset, Prostytucja i choroby weneryczne w Łodzi, Łódź 1931, s. 6.
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wówczas bywa tak, że nawet osoby mające dotąd dobrą reputację z braku pracy 
nawiązują kontakty ze środowiskami przestępczymi, stając się stręczycielami 
i sutenerami oraz prostytutkami. Trzecią grupę stanowiły (i często stanowią na-
dal) przyczyny lokalne, nierzadko uwarunkowane czynnikami kulturowymi – na 
przykład niski poziom wykształcenia, analfabetyzm. W niektórych krajach rów-
nież czynniki społeczne i religijne – jak np. w Indiach, gdzie wiele kobiet uprawia-
jących prostytucję rekrutowało się spośród wdów68.

Kobiety, które wychodziły na ulicę się prostytuować z nędzy, miały nadzieję 
na łatwy zarobek i wyrwanie się z biedy. Niestety często okazywało się to złudne, 
szczególnie dla tzw. „chustkowych”, czyli najbiedniejszych. Bywało, że za swo-
je „usługi” otrzymywały zapłatę w wysokości 1,50 zł. Za takie pieniądze można 
było wówczas kupić np. pięć kilogramów śledzi lub litr śmietany. Dostępne były 
one zatem nawet dla najbiedniejszych warstw społecznych II Rzeczypospolitej. 
Na taką samą niemal zapłatę mógł liczyć tragarz odnoszący bagaż podróżnego 
na pociąg. Ówczesny robotnik zarabiał w latach trzydziestych od 120 do 250 zł 
miesięcznie. Zarobionymi pieniędzmi prostytutka musiała się podzielić. Jeśli 
nie posiadała własnego mieszkania, musiała wynająć „łóżko”, za które zmuszo-
na była zapłacić. Kosztowało to przeważnie złotówkę. Czasem płaciła także za 
przygotowany posiłek. W ten sposób nie tylko nie mogła zarobić, aby się wyrwać 
z nędzy, ale brakowało jej również na podstawowe potrzeby życiowe69.

W lepszej sytuacji były prostytutki, które określano mianem „kapeluszowych”. 
Zarabiały więcej, bo „polowały” na nieco zamożniejszych klientów, najczęściej go-
ści renomowanych lokali nocnych, których namawiały na zabawę lub noc w ho-
telu70.

W najgorszej sytuacji były tzw. mamzele, jak określano „najbardziej upadłe 
i najtańsze”. Bardzo często oddawały się nie za pieniądze, a za szklankę wód-
ki, bułkę czy nocleg. „Pracowały” one w pustostanach, czy jak np. w Warszawie 
w krzakach nad Wisłą. Ubrane były bardzo niechlujnie, w męskie płaszcze, choda-
ki. Równocześnie trzeba zwrócić uwagę na to, że

uliczne dziewczęta kręcące się do świtu po mieście i rozpoznawalne nawet dla nie-
obytych obywateli już w latach międzywojennych stały się czymś na kształt repre-
zentantek całej branży. (…) Także dla ówczesnej opinii publicznej krzykliwe kobiety 
przedwojennej ulicy właściwie wyczerpywały zjawisko nierządu. W rzeczywistości 
stanowiły one jedynie pierwszy szereg ogromnej armii pracujących w międzywojniu 
sprzedajnych kobiet. Oficjalnie statystyki nie oddawały skali zjawiska, ponieważ noto-
wały kobiety zarejestrowane jako prostytutki, tzw. kontrolne, a nie ogarniały tych, któ-
re pracowały w szarej strefie. (…) W Warszawie w 1926 roku zarejestrowanych było 
oficjalnie 3479 prostytutek, a na początku lat trzydziestych liczba ta wzrosła do 5 tys. 

68 H. Siemieńska, Stan walki z nierządem, Warszawa 1933, s. 7.
69 M. Piątkowska, Życie przestępcze w przedwojennej Polsce, Warszawa 2012, s. 275-277.
70 Tamże, s. 279.



35

Jednak według ówczesnej policji rzeczywista liczba pań, które w stolicy oddawały się 
za pieniądze czy prezenty, wynosiła w owych latach nie mniej niż 25 tysięcy71.

W samych Katowicach było w pewnym okresie około stu pięćdziesięciu zare-
jestrowanych prostytutek. Można zatem przypuszczać, per analogiam, że niereje-
strowanych było przynajmniej dwa razy tyle.

Prasa nie pisała o nich często, ale z notatek w kolejnych latach wyłania się obraz bar-
dzo niepokojący. „Frele”, „ćmy nocne” albo „nocne donny” coraz bardziej opanowy-
wały śródmieście. Dawniej wieczorami napastowały pasażerów w restauracji dworco-
wej, a pod koniec lat 30. chodziły grupami po głównych ulicach, a nawet wypatrywały 
klientów, zajmujących miejsca przy stolikach w bardziej renomowanych restauracjach. 
W centrum miasta najczęściej można je było spotkać na narożniku ulic Jagiellońskiej 
i Plebiscytowej. (…) Innym miejscem spotkań kobiet oferujących swe wdzięki był róg 
ul. Mariackiej i Stanisława. Tam przed Hotelem Europejskim wyczekiwały mężczyzn 
chętnych do skorzystania z ich oferty72.

Pod koniec dwudziestolecia międzywojennego w samych Katowicach zanotowa-
no 110 prostytutek zarejestrowanych i 365 uprawiających nierząd dorywczo. Przy 
czym ta druga liczba dotyczy jedynie tych kobiet, które udało się wykryć i poddać 
oględzinom lekarskim. Z tej liczby 475 kobiet u 33 stwierdzono kiłę, u 112 rzeżączkę,  
a u dwóch wrzód weneryczny73.

Tabela 1. Liczba zanotowanych prostytutek w Katowicach. Stan z dnia 20 lutego 1939 r.

prostytutek
zawodowych dorabiających razem

zanotowanych 110 365 475
poddanych oględzinom lekarskim 110 365 475
oględzin lekarskich 1017 560 1570
badań mikroskopowych 1840 1120 2960
badań krwi (Wasserman) 24 - 24
wykryto chorych na:

kiłę
rzeżączkę

wrzód weneryczny

8
48
2

25
64
-

33
112
2

skierowano do szpitala chorych na:
kiłę

rzeżączkę
wrzód weneryczny

8
48
2

25
64
-

33
112
2

71 Tamże, s. 282-285.
72 W. Janota, Katowice między wojnami. Miasto i jego sprawy 1922-1929, Łódź 2010, s. 127.
73 Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Opieki Społecznej, sygn. 253 (dalej: AAN, MOS).
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Na początku stycznia 1926 roku Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie 
rozesłała ankietę do komendantów powiatowych w celu zapoznania się ze 
stanem prostytucji na terenie województwa w latach 1924-1925. Do Komendy 
Wojewódzkiej napłynęły dane z powiatów: łukowskiego, puławskiego, cheł-
mskiego, janowskiego, krasnystawskiego, włodawskiego oraz miast Lublina, 
Hrubieszowa, Krasnegostawu, Białej Podlaskiej i Siedlec. Ogólna liczba prosty-
tutek według powyższych danych wynosiła 293, z czego 51 przypadków odno-
towano w Siedlcach, a 117 w Lublinie74. Oczywiście liczba ta odnosi się do tzw. 
prostytutek rejestrowanych. Należy przypuszczać, że przynajmniej dwukrotnie 
większą liczbę stanowiły prostytutki utajone, czyli te, które nie poddały się re-
jestracji.

Ankieta była dość szczegółowa, zawierała różne pytania. Między innymi o wy-
znanie kobiet trudniących się nierządem. I tak w liczbie 293 prostytutek 228 było 
wyznania rzymsko-katolickiego, 13 prawosławnego, 50 wyznania mojżeszowego 
i tylko dwie ewangeliczki.

Tabela 2. Prostytucja w województwie lubelskim według wyznania.

wyznanie liczba prostytutek
rzymskokatolickie 228

prawosławne 13
mojżeszowe 50
ewangelickie 2

Kolejne pytanie w ankiecie dotyczyło zawodu wykonywanego przez prosty-
tutki przed rozpoczęciem procederu. Z zebranych danych wynikło, że największa 
grupa prostytutek rekrutowała się ze służących, których odnotowano 88. Na dru-
gim miejscu wykazano robotnice fabryczne – 41 kobiet.

Tabela 3. Prostytucja w województwie lubelskim według zawodów.

zawód liczba prostytutek
robotnice 41
służące 88
kelnerki 9

krawcowe 6
sklepowe 3

Dane zawarte w wykresie nie pokrywają się z ilością kobiet prostytuujących się 
na terenie województwa lubelskiego. Wynika to z faktu luk informacyjnych uzy-
74 Archiwum Państwowe w Lublinie, Komenda Wojewódzka Policji Państwowej, sygn. 
378 (dalej: APL, KWPP).
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skanych przez poszczególnych komendantów, jak np. w Lublinie, gdzie w tabeli 
przesłanej do Komendy Wojewódzkiej w rubrykach zawód pozostawiono puste 
miejsca. Należy również zauważyć, że w ponad stu przypadkach stwierdzono 
u kobiet trudniących się prostytucją analfabetyzm.

Niezmiernie istotnym pytaniem zawartym w kwestionariuszu ankiety było to 
o przyczyny prostytucji. Jak się można było spodziewać, najczęstszą przyczyną 
okazał się brak pracy – 79 przypadków. 33 kobiety podały, że wstąpiły na drogę 
nierządu z próżniactwa i wstrętu do pracy. Głód za przyczynę prostytucji uznało 
30 kobiet, a porzucenie przez męża czy kochanka 22 kobiety75.

Tabela 4. Przyczyny prostytucji w województwie lubelskim w latach 1924-1925.

przyczyna liczba prostytutek
porzucenie przez kochanka 20

porzucenie przez męża 2
głód 30

brak pracy 79
próżniactwo 33

lekkomyślność 8

Prostytutki były w większości niezamężne, aczkolwiek sporadycznie zdarzały 
się również mężatki, a czasem także wdowy i rozwódki. Szczególnie widoczne 
było to w Lublinie i Siedlcach76.

Tabela 5. Prostytutki w Lublinie i Siedlcach według stanu cywilnego.

Lublin Siedlce razem

niezamężne 112 38 150
mężatki 5 5 10

wdowy i rozwódki 2 10 12

Niemalże 90% wszystkich rejestrowanych prostytutek przechodziło choroby 
weneryczne. Według danych z Lublina 90% z rejestrowanych chorych było na sy-
filis, 100% na tryper i 5% na wrzód miękki.

Dużym ośrodkiem miejskim międzywojennej Polski była Łódź. Rozwijający się 
przemysł włókienniczy był magnesem przyciągającym kobiety z terenów wiej-
skich w poszukiwaniu pracy, którą nie zawsze mogły znaleźć. W latach 1921-1930 
odnotowywano na kontrolach sanitarno-obyczajowych od 170 do 350 prostytutek. 
Wszystkie one były zarejestrowane w Urzędzie Sanitarno-Obyczajowym w Łodzi.

75 Tamże.
76 APL, KWPP, sygn. 378.
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Tabela 6. Liczba prostytutek zarejestrowanych w Łodzi w latach 1921-1930.

rok ogółem
w tym podlegających

kontroli z książki zdrowia kontroli ambulatoryjnej

1921 354 321 33
1922 246 215 31
1923 254 238 16
1924 254 249 5
1925 311 306 5
1926 290 284 6
1927 276 270 6
1928 250 244 6
1929 175 174 1
1930 256 255 1

Autor opracowania, w którym zawarte zostało powyższe zestawienie, nie przy-
wiązuje jednakże większej wagi do tych liczb, uważając, że jest to zaledwie tzw. 
„wierzchołek góry lodowej”, a dane, jakimi dysponuje Urząd Sanitarno-Obycza-
jowy, dalekie są od rzeczywistości. Urząd ten dzielił również prostytutki, które 
obejmował kontrolą, na trzy zasadnicze kategorie, w zależności od ich usytuowa-
nia finansowego. W grupie pierwszej znalazły się te najlepiej usytuowane, do gru-
py drugiej zaliczono tzw. „kapeluszowe”, a do trzeciej „chustkowe”. Te pierwsze 
stanowiły 3% zarejestrowanych, drugie 27%, a ostatnie aż 70%77.

Dużą liczbę kobiet prostytuujących się w Łodzi stanowiły kobiety przyjezdne. 
W roku 1925 na ogólną liczbę 472 miejscowych było 133, a zamiejscowych aż 339. 
W latach 1919-1926 przeprowadzono badania wśród łódzkich prostytutek, oczy-
wiście tych zarejestrowanych. Spośród 356 kobiet aż 236 (66,3%) rozpoczęło się 
prostytuować ze powodu nędzy. Z własnej woli 85 (23,8%) i za na mową 31 (8,7%)78.

Przykład Łodzi pokazuje również, że największym problemem ówczesnej Pol-
ski, jeśli chodzi o prostytucję, była tak zwana „szara strefa”. Urzędy Sanitarno
-Obyczajowe prowadziły rejestry prostytuujących się kobiet, jednakże dwa, a cza-
sami nawet trzy razy więcej było prostytutek nieujawnionych. „Wpadały” one 
wówczas, gdy zostały przyłapane przez specjalnych wywiadowców bądź też gdy 
trafiały do szpitala zarażone jakąś chorobą weneryczną.

W latach 1921-1930 ujawniono w Łodzi prawie trzy tysiące kobiet uprawiają-
cych nierząd pokątnie. Dokładna ich liczba wynosiła 2853, z czego 2509 były to 
panny, 2049 – kobiety wyznania rzymskokatolickiego i 1106 – służące. Dokładne 
dane przedstawiają poniższe tabele.
77 E. Rosset, Prostytucja…, s. 12-12.
78 Tamże, s. 13.
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Tabela 7. Prostytutki ujawnione w Łodzi według stanu cywilnego.

rok
liczba

ujawnionych
w tej liczbie było

panien mężatek wdów rozwódek
1921 438 363 52 17 6
1922 340 297 30 11 2
1923 380 330 30 18 2
1924 285 250 29 11 1
1925 314 280 24 8 2
1926 218 200 10 7 1
1927 168 147 12 8 1
1928 243 225 12 6 -
1929 194 180 10 3 1
1930 273 237 27 7 2

1921-30 2853 2509 230 96 18

Tabela 8. Prostytutki ujawnione w Łodzi według wyznania.

rok
liczba  

ujawnionych
w tej liczbie było

rzym.kat. ewang. mojżesz. inne
1921 438 308 29 91 10
1922 340 239 18 71 12
1923 380 265 29 78 8
1924 285 204 10 68 3
1925 314 239 15 58 2
1926 218 168 12 38 -
1927 168 126 7 34 1
1928 243 176 15 49 3
1929 194 148 10 33 3
1930 273 176 20 75 4

1921-30 2853 2049 165 595 44

W całej tej grupie katoliczki stanowiły 71,8%, ewangeliczki – 5,8%, żydówki 
– 20,9%, a kobiety innych wyznań 1,5%, przy czym były to wyłącznie kobiety wy-
znania prawosławnego. Wśród prostytutek na terenie Łodzi największą grupę 
stanowiły dziewiętnastolatki i dwudziestolatki. Ujawniono także dużą liczbę ko-
biet prostytuujących się w przedziale wiekowym 26-30 lat. Trzeba zauważyć, że 
w Polsce międzywojennej kobieta osiągała wiek dojrzały w 21 roku życia. Wśród 
ujawnionych łódzkich prostytutek prawie połowa (44,9%) były to dziewczęta nie-
pełnoletnie79.
79 Tamże, s. 16-17.
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Tabela 9. Prostytutki ujawnione w Łodzi według wieku.

grupy wieku liczba ujawnionych prostytutek podział  
procentowy

do 15 47 1,6
16 94 3,3
17 192 6,7
18 290 10,2
19 243 12,0
20 317 11,1
21 282 9,9
22 264 9,2
23 229 8,0
24 146 5,1
25 130 4,6

26-30 351 12,3
31-35 119 4,2
36-40 36 1,3

41 i więcej 13 0,5
ogółem 2853 100

Jeśli przyjrzeć się strukturze zawodowej ujawnionych prostytutek w Łodzi, to 
największy odsetek stanowiły służące, bo aż 38,8%. Było to zjawisko często wystę-
pujące w większych miastach Polski i nie tylko. Józef Macko uzasadniał je w ten 
sposób:

Wyrwanie służącej z jej naturalnego otoczenia, przeniesienie jej w sferę obcą, której 
skala i wymagania życiowe są zupełnie odmienne, jest bardzo ważnym czynnikiem, 
nie mogącym pozostać bez wpływu na dalsze jej losy. Karierę swą zawodową roz-
poczyna służąca najczęściej bardzo wcześnie. Młoda istota niedoświadczona, niewy-
robiona dostaje się w środowisko obce, widzi świat nieznany, słyszy rzeczy, których 
ani pojąć, ani zrozumieć nie jest w stanie. Powoli przyzwyczaja się do pewnego kom-
fortu, zbytku, zaczyna gustować w strojach, przyjemnościach wielkomiejskich. Nade 
wszystko w większości wypadków przekonywa się, stwierdza to bowiem naocznie, 
że są ludzie na świecie, którzy prowadzą życie wygodne. Biedna służąca zaczyna im 
zazdrościć losu i marzy o podobnym życiu dla siebie; z krainy marzeń wpada w ot-
chłań zguby80.

Liczba ujawnionych prostytutek pośród służących w Łodzi sięgnęła ponad 
tysiąca, dokładnie 1106 kobiet, z czego ponad 25% było czynnymi zawodowo. 
80 J. Macko, Prostytucja. Nierząd – handel „żywym towarem” – pornografja ze stanowiska historji, 
etyki, higjeny i prawa, Warszawa 1927, s. 292.
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Wśród innych zawodów znalazły się: robotnice fabryczne (576 kobiet), krawco-
we (273), biuralistki (50), sklepowe (30), kelnerki i bufetowe (45), praczki i praso-
waczki (30), manikiurzystki i fryzjerki (25), modystki (19), hafciarki (29), kasjerki 
(9), ekspedientki i sprzedawczynie (30), innych zawodów (126). Prawie pięćset 
kobiet – 495 – nie posiadało żadnego wyuczonego zawodu. Biorąc zaś pod uwagę 
wykształcenie, to 1315 ujawnionych prostytutek było analfabetkami (46,1%). Wy-
kształceniem elementarnym legitymowały się 1343 kobiety (47,1%), średnim 195 
(6,8%) – przy czym w większości przypadków rzadko się zdarzało, aby edukacja 
na poziomie średnim była u tych kobiet procesem zakończonym81.

Duża liczba prostytutek utrzymywała się w Łodzi do wybuchu II wojny świa-
towej. Według sprawozdania z nadzoru nad nierządem za rok 1938 wynikało, że 
w tym mieście działało 1269 prostytutek zawodowych i aż 3040 dorabiających. Po-
twierdza to tezę, że duże miasta, szczególnie te rozwijające się, były terenem, na któ-
rym prostytucja rozwijała się „prężnie”. Inaczej było w małych miastach, a zwłasz-
cza na terenach wschodnich. W sześciu powiatach województwa nowogródzkiego: 
lidzkim, nieświeskim, słonimskim, stołpeckim, szczuczyńskim, wołożyńskim zano-
towano zaledwie 88 prostytutek, z czego np. w powiecie stołpeckim nie było żad-
nych „miejscowych” prostytutek, a badaniu poddano 18 nierządnic przyjezdnych82.

Wracając jeszcze na chwilę do Łodzi, a ściślej rzecz ujmując do terenu woje-
wództwa łódzkiego, można chyba śmiało stwierdzić, że liczba prostytutek w Ło-
dzi zdecydowanie przekraczała liczbę wszystkich nierządnic działających na 
terenie województwa. Dla przykładu w powiecie kaliskim odnotowano 48 prosty-
tutek zawodowych, w kolskim – 4, a w konińskim – 1583.

Także we Włocławku odnotowano kilkadziesiąt prostytutek. Ich funkcjono-
wanie w tym mieście wynikało z kilku przyczyn: m.in. postępujący rozwój mia-
sta pod względem handlowym i gospodarczym, a także stacjonujące w mieście 
wojsko84. Lokalna prasa, opisując zjawisko prostytucji włocławskiej, wskazywała 
miejsca, w których nierządnice gromadziły się najliczniej:

Na Nowym Rynku od klasztoru do ul. Kilińskiego i na ul. Kościuszki od pewnego 
czasu wieczorami snują się całe falangi prostytutek. Niekiedy jest tam wprost niepo-
dobieństwo przejść. Zauważyć trzeba, że dzieje się to na skutek zarządzenia policji, 
zabraniającego prostytutkom „spacerowania” po ul. 3 Maja85.

Nie inaczej było w Toruniu. Rozwojowi prostytucji w tym mieście sprzyjało 
kilka czynników, wśród nich rosnące bezrobocie potęgowane przez napływ „ele-
mentu bezrobotnego ze wsi i okolicznych miasteczek”, a także fakt stacjonowania 
81 E. Rosset, Prostytucja…, s. 17-20.
82 AAN, MOS, sygn. 253.
83 Tamże.
84 B. Sprengel, Policja państwowa a przestępczość w powiecie włocławskim w latach 1919-1939, 
Włocławek 2006, s. 210.
85 „Słowo Kujawskie” 1924, nr 34, s. 3.
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w Toruniu dużego garnizonu wojskowego. Wydział śledczy miał wówczas (1938 
r.) zarejestrowanych 105 prostytutek, lecz policja posiadała informacje jeszcze 
przynajmniej o około 200 tego typu kobietach, aczkolwiek funkcjonowało ich za-
pewne zdecydowanie więcej86.

Prostytucja znalazła również pole do rozwoju w nowo budowanym polskim mie-
ście – Gdyni. W jednym z raportów policyjnych uzasadniano to w następujący sposób:

Stan ten spowodowany jest przede wszystkim samym charakterem miasta portowego 
oraz wzmożonym w Gdyni ruchem budowlanym, co wywołuje napływ wielkiej ilości 
robotników, którzy mają pracę w okresie letnim i jesiennym, w ciągu zimy zaś są bez-
robotni i sami, jak również ich rodziny t.j. żony dopuszczają się różnych wykroczeń, 
a głównie zarobkują nierządem. (…) Wyżej wspomniani bezrobotni często posiadają 
dwie lub trzy kobiety zarobkujące nierządem na ich utrzymanie. Jedną z większych 
plag Gdyni są fordanserki i kelnerki, zajęte w różnych lokalach, a w szczególności 
w lokalach mieszczących się w samym porcie, osoby te zajmują się nierządem, a nie-
kontrolowane przez nikogo – sieją zarazę weneryczną87.

W Bydgoszczy w roku 1938 odnotowano według danych policyjnych działalność 
134 prostytutek, dokładniej rzecz ujmując – tyle udało się zarejestrować. Szacowano, 
że tajnie prostytucję uprawiało około 2000 kobiet88. Tak duża liczba wynikała między 
innymi z faktu stacjonowania w mieście dużego garnizonu wojskowego89. Z usług 
bydgoskich prostytutek chętnie korzystali także marynarze żeglugi rzecznej. Najpo-
pularniejszym miejscem, gdzie gromadziły się prostytutki, były ulice: Pod Blankami 
i Przyrzecze. Obie usytuowane w pobliżu Starego Miasta. Prawdziwą udręką były 
nielegalne domy schadzek, pełniące wówczas funkcję domu publicznego. Policja 
niejednokrotnie – na podstawie informacji uzyskiwanych od mieszkańców sąsiadu-
jących z tego typu lokalami lub też od swoich wywiadowców – dokonywała „na-
lotów” i wyłapywała kobiety uprawiające tam nierząd. Większość z nich kierowa-
no na badania lekarskie, a następnie obejmowano kontrolą sanitarno-obyczajową. 
W jednym z takich miejsc złapano kobietę, którą już kilka tygodni wcześniej zatrzy-
mano, która przyznała się, że się prostytuuje, ponieważ z tego ma większe pieniądze. 
Za jeden stosunek otrzymywała 10 zł, podczas gdy w fabryce, w której pracowała, jej 
wynagrodzenie wynosiło 12 zł za dwa tygodnie pracy. Podobnie jak w innych mia-
stach prostytucją potajemnie trudniły się służące, krawcowe, pomoce domowe itp.90.

Pod koniec lat trzydziestych na prośbę Polskiego Komitetu Walki z Handlem 

86 Archiwum Akt Nowych, Komenda Główna Policji Państwowej, sygn. 1285 (dalej: AAN, 
KGPP).
87 Tamże.
88 Według danych komisji sanitarno-obyczajowej w Bydgoszczy zarejestrowanych prosty-
tutek było 126, a dorabiających 247.
89 AAN, KGPP, sygn. 1285.
90 M. Guzek, Nielegalna bydgoska prostytucja dwudziestolecia międzywojennego. (W świetle ra-
portów policyjnych), „Kronika Bydgoska” 1998, t. 20, s. 192-199.
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Kobietami i Dziećmi nadsyłano wykazy liczbowe zarejestrowanych i ujawnionych 
prostytutek w poszczególnych województwach, z podziałem na powiaty. W roku 
1937 w województwie łódzkim odnotowano 1172 prostytutki podlegające kontroli 
sanitarno-obyczajowej, z czego aż 772 działały na terenie Łodzi. 69 odnotowano 
w powiecie kaliskim, a w mieście Kaliszu 57. W roku 1938 w samym Wilnie działa-
ło 212 zawodowych prostytutek, a 304 zostały ujawnione, co razem stanowiło 516 
kobiet prostytuujących się. Z kolei z terenu województwa tarnopolskiego wyka-
zano 276 kobiet zawodowo uprawiających nierząd; 49 z nich w samym Tarnopolu. 
W województwie pomorskim ta liczba sięgnęła 515 prostytutek, z czego najwięcej 
było tych, które osiągnęły już pełnoletność. W województwie lwowskim w tym 
czasie „pracowało” 1238 prostytutek; w stolicy województwa – Lwowie – 984. Re-
kordy pod tym względem biła Warszawa. Według danych z lutego 1939 r. w stoli-
cy kraju zanotowanych było 7630 prostytutek. Ile uprawiało proceder nielegalnie? 
Trudno określić91.

Okazuje się jednakże, że nie w każdym z polskich miast prostytucja była proble-
mem, a może inaczej, nie w każdym mieście miała ona duże rozmiary. Przykładem 
jest Bielsko. W trakcie posiedzenia komisji sanitarno-obyczajowej, jakie miało miej-
sce w tym mieście 7 października 1937 r., lekarz powiatowy wskazał na przyczyny, 
które ograniczały występowanie tego zjawiska w mieście. Jedną z nich było na przy-
kład to, że Bielsko nie posiadało zupełnie przedmieścia, w którym zamieszkuje lud-
ność biedna, o niższym poziomie moralnym. Kolejną przyczyną był fakt, że miasto 
graniczyło z wioskami zamieszkanymi przeważnie przez ludność niemiecką, lepiej 
zorganizowaną i uspołecznioną. Ludność Bielska stanowili wówczas przeważnie 
bogaci Niemcy i Żydzi. Istniał w mieście przemysł włókienniczy, ale większość pra-
cujących tam osób zamieszkiwała w okolicznych wsiach i miasteczkach. Dodatko-
wo opłaty czynszowe w mieście były na tyle wysokie, że nie wszystkich stać było 
na ponoszenie takich kosztów. Problemem dla Bielska była leżąca tuż obok Biała, 
która miała charakter prowincjonalny i właśnie tam rozwijała się prostytucja, która 
częściowo przenikała do Bielska. W czasie obław policyjnych zatrzymano 50 pro-
stytutek, z których tylko 6 czasowo zamieszkiwało w Bielsku, pozostałe pochodziły 
z Białej, a do Bielska przyciągała je zamożność mieszkańców92.

Bywało również tak, że nie wszyscy chcieli dostrzec fakty potwierdzające, że 
w ich mieście występuje takie zjawisko, jak prostytucja. Wrażenie takie można 
odnieść, wczytując się w list skierowany przez A. Łowczyckiego, Komendanta Po-
wiatowego w Ostrowie Wielkopolskim do Polskiego Komitetu Walki z Handlem 
Kobietami i Dziećmi. Pisał on między innymi:

(…) proszę o poradę, w jaki sposób należy postąpić i na jakich przepisach oprzeć się, 
jeżeli chodzi o nierząd i prostytutki. Oczywiście w tym wypadku interesuje mnie, jako 
zawodowego policjanta, na razie cześć II-ga zagadnienia, to jest ta część mniej popu-

91 AAN, MOS, sygn. 254.
92 AAN, MOS, sygn. 177.
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larna – represji. Muszę wyjaśnić Panu Prezesowi, że tu w Ostrowie Wlkp. nie istnieje 
Komisja S.O. i lekarz powiatowy, oraz lekarz miejski w ogóle umyli ręce. Sytuacja wy-
tworzyła się taka, że jest około 100 kobiet uprawiających nierząd, zaś w każdej jadło-
dajni jest po dwie tak zwane bufetowe, względnie tancerki, które uprawiają nierząd. 
Żadnej rejestracji oczywiście nie ma, a tym bardziej badania lekarskiego93.

Wobec prostytutek stosowano również środki represji, jednakże nie za prosty-
tuowanie się, ale za przestępstwa popełniane przy tzw. „okazji”. Według danych 
z województwa lubelskiego w latach 1924-1925 wytoczono przeciwko prostytut-
kom 1869 spraw, z czego aż 1360 w samym Lublinie.

Tabela 10. Przestępstwa, za które wytoczono sprawy prostytutkom w województwie lubel-
skim.

przestępstwo ilość spraw karnych
dzieciobójstwo 0

kradzieże 48
zakłócanie spokoju 722

włóczęgostwo 42
inne 1057

 
Interesujący jest fakt, że nie ma ani jednego przypadku dzieciobójstwa wśród 

prostytutek. Odpowiedzi na ankiety nie wykazują także przypadków aborcji, czy-
li według ówczesnej nomenklatury – spędzania płodu94.

Mimo iż człowiek jest z natury społeczny i wszyscy powinni być wobec siebie 
równi, w każdym społeczeństwie dokonuje się podziałów. Prostytutki należały 
zawsze do grupy tych „gorszych”, zepchniętych na margines społeczny. Dodat-
kowo jeszcze dokonywano – także w dwudziestoleciu międzywojennym – klasy-
fikowania nierządnic w zależności przede wszystkim od majętności.

W Poznaniu klasyfikowano prostytutki zasadniczo w trzech grupach. Pierwszą 
stanowiły tzw. „klasówki”. Grupę tę tworzyły młode, ładne i zgrabne kobiety, 
posiadające często dobre wykształcenie i obycie towarzyskie. Przeważały w tej 
grupie trzeciorzędne artystki, aczkolwiek nie było to regułą. „Obsługiwały” one 
najczęściej panów z tzw. „wyższych sfer” – urzędników, oficerów czy handlow-
ców. Przyjmowały przeważnie w swoich luksusowych mieszkaniach, nie musiały 
wystawać na ulicy i łapać klientów. Kobiety z tej grupy nie wchodziły w konflikt 
z prawem, a nawet je pilnie respektowały, pojawiając się systematycznie na bada-
niach lekarskich. Mniej były także narażone na choroby weneryczne. Drugą gru-
pę stanowiły tzw. „parkietówki”. Rewirem ich działania były kluby nocne, gdzie 

93 Tamże.
94 APL, KWPP, sygn. 378.
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zabawiały gości, zachęcały do nabywania trunków. Zatrudniane były najczęściej 
w charakterze fordanserek. Ich dochody zależały i od sprytu, i od prostytuowa-
nia się. W większości nie były one „zawodowymi” prostytutkami, ale nierządem 
zajmowały się dorywczo. Ostatnią grupę, ale najliczniejszą, stanowiły w Poznaniu 
tzw. „obyczajówki”. Mianem tym określano wszystkie te prostytutki, które łapały 
klientów na ulicach, świadczyły swoje usługi w bramach, zaułkach, na cmenta-
rzach itp95.

W tym miejscu warto rozważyć pytanie, jak postrzegano wówczas kobiety 
prostytuujące się? Jakie cechy negatywne czy pozytywne im przypisywano? I tak 
na podstawie obserwacji poczynionych jeszcze w 1915 r. w szpitalu dla wene-
rycznie chorych kobiet w Łodzi dr M. Grzywo-Dąbrowska starała się dać obraz 
psychologiczny prostytutki. Wskazała ona na kilka istotnych cech wyróżniających 
te kobiety. Pierwszą z nich był „brak woli do wykonania”, oczywiście wykonywa-
nia różnych prac, w tym również uczenia się. Większość z obserwowanych przez 
nią kobiet była analfabetkami, zapału do nauki pisania i czytania starczało im na 
jedną lub kilka prób, aczkolwiek były również takie, które tę sztukę opanowały. 
Zapału tego nie miały już wcześniej, często pieniądze otrzymywane od rodziców 
na książki i zeszyty traciły na całkiem inne rzeczy, jak choćby słodycze. Tego za-
pału nie miały również do pracy i nauki rzemiosła. Bardziej wolały pójść na spa-
cer, a jeszcze częściej symulowały złe samopoczucie i kładły się do łóżek. Zresz-
tą pozycja horyzontalna należała do ich ulubionych, kładły się nawet na trawie 
w parku. Inną zaobserwowaną cechą było umiłowanie zabaw. Najchętniej kobiety 
te bawiły się w wesela. Urządzały ceremonię ślubną, z gośćmi, tańcami i nawet 
wspólnym pójściem „nowożeńców” do łóżek, czemu sprzeciwiały się rzecz jasna 
pielęgniarki. Często również śpiewały. Repertuar był różny:

Lubią śpiewy chóralne. Głosami ochrypłemi, wśród których przebija czasem jakiś 
dźwięczny, mataliczny, nucą arje z operetek lub rozmaite kabaretowe piosenki. Cza-
sem jednak zaśpiewają i poważniejsze utwory: „Na barykady”, „Z dymem pożarów”, 
„Czerwony sztandar”, itd. Najchętniej jednak śpiewają swe własne piosenki, których 
nigdy poza szpitalem nie zdarzyło mi się słyszeć. Większość tych ostatnich nie nadaje 
się do druku96.

Inną ważną cechą prostytutek, na którą zwróciła uwagę M. Grzywo-Dąbrow-
ska, była ich solidarność. Ta cecha w połączeniu z brakiem krytycyzmu, z pew-
ną domieszką namiętnego usposobienia prowadziła do różnych nieprzyjemnych 
zajść, jak strajki, bijatyki, odmowa jedzenia itp. Mimo tej solidarności widoczny 
był podział wynikający z hierarchii. Z jednej strony oburzały się, gdy ktoś pogar-
dliwie zwrócił się do nich, określając je jako „publiczne”, z drugiej strony mimo 

95 A. Pleskaczyński, T. Specyał, Kryminalna historia Poznania, Poznań 2008, s. 37-48.
96 M. Grzywo-Dąbrowska, Psychologia prostytutki. Prostytutka w literaturze pięknej, w świetle 
badań naukowych i obserwacji szpitalnej, Warszawa 1928, s. 38-39.
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tego, iż miały świadomość, że to, co robią, nie znajduje aprobaty społeczeństwa, 
wręcz przeciwnie, traktowane są z  pogardą, cechowało je jakieś przywiązanie do 
tego zawodu. Co więcej, stawiały sobie za cel wytrwać w nim do końca. Przynaj-
mniej jakaś część z nich. Kolejne cechy zaobserwowane wśród prostytutek-pacjen-
tek łódzkiego szpitala to skłonność do kłamstw i kradzieży, skłonności do alkoho-
lu. Cechowała je również pewna infantylność97.

Z kolei dr Paweł Gantkowski wyróżnił cztery główne cechy prostytutek trudnią-
cych się profesją „par excellence”. Były to cechy negatywne, które przypisywał tak-
że kobietom trudniącym się prostytucją dorywczo. Na pierwszym miejscu wskazał 
na kłamliwość, posuniętą niekiedy do nieprawdopodobnych rozmiarów. Na dru-
gim miejscu postawił wstręt do pracy, tak silny, że staje się on głównym czynnikiem 
utrudniającym powrót do społeczeństwa. Kolejna cecha to zamiłowanie do strojenia 
się i wydawania pieniędzy. Ostatnią czwartą cechą były skłonności do wybryków 
i przestępstw98.

Losy prostytutek były różne. Niektórym udawało się zmienić swoje życie, np. 
poprzez znalezienie odpowiedniej pracy, wyjście za mąż czy też zakończenie 
z powodzeniem procesu resocjalizacji. Były to jednak przypadki nieliczne. Te, któ-
re miały mniej szczęścia, kończyły w nędzy, popełniały samobójstwa, trafiały do 
szpitali z objawami chorób fizycznych i psychicznych99.

„Smutny los” prostytutek był jakby konsekwencją tego, co niósł ze sobą nie-
rząd. Za jego następstwa uważano między innymi:

Krótkość życia zajmujących się niem kobiet.
Stwierdzoną w praktyce pewność zarażenia wenerycznego.
Poniżenie jednostek i zniszczenie zmysłu moralnego.
Przygnębienie moralne ofiar prostytucji.
Ponure tragedie domowe, wynikające na jej tle.
Niewymowne nadużycia nad niewinnemi dziewczętami przy handlu żywym towarem.
Gwałcenie nieletnich, nawet dzieci100.

Prostytucję traktowano jako formę samounicestwienia. Te kobiety, którym nie 
udało się wyzwolić w jakiś sposób z nierządu (wyjście za mąż, znalezienie in-
nej pracy, resocjalizacja), w „najlepszym” wypadku kończyły jako stręczycielki. 
W innych przypadkach koniec był tragiczny. Niesamowite wrażenie robi treść 
listu opublikowanego w jednej z gazet stanowiącego odpowiedź na pytanie jednej 
z czytelniczek, która zwróciła się z prośbą o wskazówki, jak zostać prostytutką. 
List ten w całości zacytowała Surmacka w swojej książce i wydaje się słusznym 
zacytować go również w tym miejscu.
97 Tamże, 40-48.
98 P. Gantkowski, Medycyna pastoralna oraz podstawy higieny codziennego życia w stosunku do 
duszpasterza i parafii, Poznań – Warszawa – Wilno – Lublin 1927, s. 214-215.
99 Tamże, s. 216.
100 Z. Daszyńska-Golińska, Zagadnienia polityki populacyjnej, Warszawa 1927, s 311.
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W liście zamieszczonym w „Głosie Porannym” z dnia 3 b.m., zwraca się Pani do redak-
cji z prośbą o udzielenie kilku informacji, potrzebnych dla spełnienia Pani „stanow-
czej” decyzji”. Postanowiła Pani zostać prostytutką. Chce Pani wiedzieć, jak się dostać 
„pod kontrolę policyjną”, czy będzie można ukryć Pani zawód przed jej rodzicami 
i czy prostytutka może otrzymać paszport zagraniczny, zamierza Pani bowiem, zaro-
biwszy trochę pieniędzy, opuścić kraj. Zastrzega się Pani przed „wszelkiem pociesza-
niem” i nie życzy sobie jakiegoś doraźnego wsparcia. Życie Pani było okropne, obecnie 
znajduje się Pani w nędzy, ma Pani „tego wszystkiego dość aż po szyję”. Nie wierzy 
Pani w poprawę swego losu. Oczywiście redakcja nie może udzielać tego rodzaju in-
formacji. Wydrukowano ten list, jako wymowny dokument czasów. Można wszelako 
uprzytomnić Pani pewne szczegóły, o wiele ważniejsze, niż te, które Pani poruszyła 
w swym liście. Powinna Pani wiedzieć, co Panią czeka na drodze, którą uważa Pani za 
jedyne dla siebie wyjście. Zostanie Pani od razu zdegradowana do najniższej kategorii 
ludzi. Będzie Pani zaliczona do szumowin społecznych, pogardzana i prześladowana. 
Odczuje Pani na sobie całą ohydę społecznej obłudy, całą niemoralność samych pod-
staw dzisiejszego ustroju. Mężczyźni, którzy będą Panią kupowali, dadzą Pani odczuć 
swoją nikczemną, sadystyczną wyniosłość i swoje podłe tchórzostwo: będą mówili 
Pani „ty”, żaden z nich nie ukłoni się Pani na ulicy. Ci, którym się Pani spodoba i któ-
rzy będą Panią odwiedzali stale, ukryją to w tajemnicy, jak przestępstwo, bowiem wi-
zyta u Pani uchodzić będzie za coś hańbiącego. Kobiety, choćby najbardziej rozpustne 
i sprzedajne, lecz nie zarejestrowane, będą się do Pani odnosiły z pogardą. Będzie 
Pani narażona na zwierzęce brutalstwa, na potworne chamstwo płacącego gościa, dla 
którego nie będzie istniała Pani wola, uczucia, myśli. Ujawni on swój cały bezwstyd. 
Zażąda bezwzględnej uległości. Zażąda uśmiechu albo płaczu. Pani rolą będzie rola 
żywego przedmiotu. Nie uniknie Pani terroru ze strony łotrów, którzy potrafią Panią 
osaczyć, by ciągnąć zyski z jej pracy. Noc miasta wyśle do Pani swoich przedstawicieli, 
którzy ułożą się między sobą, który z nich będzie Pani „opiekunem”, to znaczy, który 
będzie Panią bił, katował i zabierał pieniądze. Policja nie będzie sobie robiła z Panią 
żadnych ceremonji. Prostytucja jest tak bliską świata kryminalnego, że nie ominie Pa-
nią zetknięcie się z tym światem. Toteż będzie Pani nieraz aresztowana, a w każdym 
wypadku, w każdym zatargu, skandalu, awanturze, najmniej wiary dają prostytutce, 
wychodząc z założenie, że jej wierzyć nie można. Podczas obławy będzie Pani ściga-
na na ulicach miasta, jak wściekłe zwierzę, a krzyk Pani nie wzruszy przechodniów. 
Przyjdzie choroba. Przyjdzie, choćby Pani najskrupulatniej poddawała się nakazanym 
oględzinom lekarskim. Bydle ludzkie zarazi Panią z całą świadomością, a krzywdy 
swojej nie będzie Pani mogła dochodzić. Jako początkująca prostytutka przeżyje Pani 
rzeczy niewymownie ciężkie. Jeśli Pani tego ciężaru nie dźwignie, a z drogi tej cofnąć 
się już nie potrafi, podzieli Pani los tysięcy prostytutek: zacznie Pani pić wódkę. To 
będzie jedyny „ratunek”. W osłabieniu świadomość swego położenia, w oszałamia-
niu się, w dobijaniu resztek człowieczeństwa. Powoli, powoli zacznie w Pani zanikać 
wszelka wrażliwość ludzka, stępieją Pani nerwy. I wtedy będzie można powiedzieć 
o Pani życiu to, co powiedział pisarz rosyjski, Kuprin w powieści „Jama” o domu pu-
blicznym: „Cała groza polega na tem, że nie ma tu już żadnej grozy”. W tym dalszym 
stadium Pani życia jako prostytutki, zaniknie wprawdzie poczucie okropności Pani 



48

położenia, ale to już nie będzie życie, lecz znieczulona, beznadziejna wegetacja. Dla-
tego też decyzja Pani nie prowadzi do żadnego „wyjścia”, lecz do moralnego samo-
unicestwienia. Oto są szczegóły stokroć ważniejsze, niż te, o które Pani pyta w liście 
do redakcji101.

Ten wymowny opis perspektywy życia prostytutki nie odstraszał kobiet, które 
z różnych przyczyn zasilały szeregi nierządnic. Jedne pchała tam nędza, inne ła-
twość i szybkość zarobienia pieniędzy. To także pewien obraz prostytucji, z jaką 
miało do czynienia społeczeństwo II Rzeczypospolitej.

101 Cytat za: I. Surmacka, Czynniki prostytucji oraz charakterystyka prostytutek, Warszawa 
1939, s. 88-90.
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3. Zjawiska pokrewne prostytucji

Z prostytucją wiążą się dwa zjawiska pokrewne, które nieobce były społeczeń-
stwu II Rzeczpospolitej. Pierwszym z nich były rozprzestrzeniające się choroby 
weneryczne, drugim – handel kobietami w celach wykorzystywania ich, jak to 
określa się współcześnie, w „seksbiznesie”. 

Walkę z tymi zjawiskami, próby ich ograniczania traktowano jako jedno z naj-
ważniejszych działań społecznych, tym bardziej, że choroby weneryczne trakto-
wano właśnie jako rodzaj chorób społecznych, dotykających społeczeństwo od 
środka. Problem ten dostrzegano już dużo wcześniej, na początku wieku, kiedy 
Polska była jeszcze pod zaborami. Wówczas uważano, że wszelka niemoralność, 
w tym prostytucja i choroby weneryczne, ograniczają wychowanie młodych ludzi, 
którzy w przyszłości staną się kręgosłupem moralnym społeczeństwa, którzy 
w odrodzonym i wolnym państwie obejmą najwyższe i najważniejsze stanowiska. 
Próbowano wówczas młodym wpoić przekonanie, że żadne zabory i konfiskaty 
nie dokonały w społeczeństwie takiego spustoszenia, jak właśnie choroby wene-
ryczne102.

Zapewne dużo przesady jest w tym stwierdzeniu, jednakże wydaje się, że pró-
bowano w ten sposób, na zasadzie pewnego wstrząsu emocjonalnego osiągnąć 
określone cele. Potwierdza to wprowadzenie do statutu młodzieżowej organiza-
cji, która działała przeważnie w Galicji na początku XX wieku, a która postawiła 
sobie za cel wychowanie moralne swoich członków i innych młodych Polaków. 
We wspomnianym wstępie zapisano:

Choroby płciowe stały się przez ich olbrzymie rozpowszechnienie wśród ludności, 
przez wynikłą przejściową i trwałą szkodę na zdrowiu, przez umniejszenie lub znie-
sienie zdolności do pracy, a wreszcie przez swój wpływ na przyrost ludności, wielką 
społeczną klęską, przed którą społeczeństwa mają obowiązek się bronić. Nie może być 
bowiem obojętną dla społeczeństwa wielka ilość ludzi ślepych, głuchych, głupkowa-
tych, niezdolnych do wykonywania jakiegokolwiek zawodu, przepełniających domy 
dla obłąkanych i nieuleczalnie chorych i to w wieku rozkwitu sił, w którymby jako 
zdrowi najbardziej byli uzdolnieni do pełnienia funkcji społecznych103.

Z kolei handel kobietami i dziećmi uważano za rodzaj niewolnictwa, a duża 
ilość kobiet i dziewcząt wywożonych z kraju nie przysparzała Polsce chluby. Kła-
dziono więc duży nacisk na zwalczanie tego procederu, podejmując działania tak 
na terenie kraju, jak i na płaszczyźnie międzynarodowej. Było to szczególnie waż-

102 P. Gołdyn, Troska o wychowanie moralne w czasopiśmie „Czystość” 1905-1910, [w:] Czasopi-
śmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do historii edukacji, red. I. Michalska, G. Mi-
chalski, Łódź 2010, s. 137-147.
103 Przedmowa do statutu „Ethosu” lwowskiego, „Czystość” 1906, nr 18, s. 230.
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ne z uwagi na fakt, iż np. w Argentynie prostytutki określano terminem „la pola-
ca” – polka.

Oba te zjawiska są ważne dla poniższych rozważań, bowiem w wielu przypad-
kach kreowały i motywowały działania profilaktyczne i resocjalizacyjne wobec 
kobiet zagrożonych prostytucją i już prostytuujących się.
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3.1. Choroby weneryczne

Choroby weneryczne zaliczane były do chorób zakaźnych. Znane już były 
w starożytności i pozostawały w kręgu zainteresowań wielu grup społecznych 
i zawodowych, takich jak kapłani, lekarze, prawodawcy. Od tamtego też okre-
su panowało przekonanie, że wzrost chorób wenerycznych następuję w okresach 
wojen, kryzysów i wynikających z tego faktu pogorszenia się warunków higie-
nicznych oraz rozluźnienia obyczajów moralnych104. Dlatego też wskazywano na

szkodliwy wpływ tych chorób na zdrowie potomstwa, społeczeństwa i narodu. Ten cha-
rakter zgubnego wpływu choroby na zbiorowość pozwala zaliczyć choroby weneryczne 
do chorób społecznych, które, jako groźne dla jakości i wartości społeczeństwa, wywo-
łują poważne straty w zbiorowej gospodarce narodowej, pogłębiając wydatki na kre-
owanie, utrzymanie i prowadzenie szpitali dla chorych, zakładów dla inwalidów fizycz-
nych, bądź nerwowych, poza utratą robotodniówek i wtórnych szkód społecznych105.

Z powyższego wynika, że choroby weneryczne traktowano jako poważny pro-
blem społeczny, który „trawił społeczeństwo od środka”. Co więcej, wskazano 
także na kwestie ekonomiczne związane z występowaniem chorób wenerycznych: 
koszty leczenia i straty wynikające z niezdolności pracownika do pracy.

Według definicji z okresu dwudziestolecia międzywojennego XX wieku za cho-
roby weneryczne uważano te, które były przenoszone drogą płciową, aczkolwiek 
zdarzały się przypadki zarażenia pozapłciowego. Nazwa tych chorób wywodzi się 
od Wenery, starożytnej bogini miłości. Najstarsza z chorób wenerycznych – rzeżącz-
ka znana już była prawdopodobnie w czasach biblijnego Abrahama. Z kolei kiła, 
inaczej zwana syfilisem, pojawiła się w Europie w roku 1493 i została „przywleczo-
na” przez marynarzy wracających z Kolumbem z wyprawy do Ameryki106.

Pierwotnie pojawiła się ona w Hiszpanii, stamtąd bardzo szybko przywę-
drowała do Francji. W czasie wyprawy króla Francji Karola VIII do Italii została 
przeniesiona przez wojska francuskie do Rzymu, a później do Neapolu, gdzie się 
szczególnie rozwinęła. Ówcześni francuscy medycy, nie znając tej choroby, nazy-
wali ją często „niemocą z Neapolu”, z kolei Włosi nazywali ją „niemocą francu-
ską”. Zdziesiątkowała ona wówczas mocno armię Karola VIII. Lekarze, opisując 
jej objawy, wskazywali, że pojawiają się krosty na twarzy i na całym ciele, szcze-
gólnie zaś na napletku i żołędzi. Są swędzące, a każde podrapanie powoduje roz-
mnażanie się tychże krost. Chorzy najbardziej cierpieli w nocy, odczuwali, jakby 
kości ich były łamane lub rozciągane107.
104 J. Lenartowicz, Czem są i czem grożą choroby weneryczne, Warszawa 1927, s. 5.
105 Walka z nierządem i chorobami wenerycznymi, Warszawa 1938, s. 26.
106 L. Podkomorski, Miłość a zdrowie. Podręcznik higjeny seksualnej dla obojga płci, Poznań 1921, s. 12.
107 C. Quétel, Niemoc z Neapolu czyli historia syfilisu, Wrocław – Warszawa – Kraków 1991,  
s. 15-16.
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Dzięki prowadzonym różnym działaniom wojennym choroba ta dotarła rów-
nież do Polski i tu nazwano ją „chorobą francuską”, czy – bardziej wulgarnie – po 
prostu „francą”. Przez kilkaset lat ludność europejska uodporniła się na bakterię 
kiły, dzięki czemu zarażeni znosili ją mniej boleśnie. Lekarze mieli jednak świa-
domość, że zahamowanie fali zachorowań na kiłę czy inne choroby weneryczne 
nie zaistnieje z tego powodu, że ludzie się uodpornią na bakterie tych chorób, 
ale poprzez nieustanne uświadamianie, czym są i czym grożą choroby wenerycz-
ne. Konieczna była zatem wzmożona edukacja wśród społeczeństwa, szczególnie 
wśród młodych ludzi. Doktor Ludwik Podkomorski uważał bowiem, że

dawniejsza odraza przed chorobami wenerycznymi była uzasadniona niskim sta-
nem oświaty i brakiem środków ochrony oraz dostatecznie skutecznych sposobów 
leczniczych. W naszych „oświeconych” i „postępowych” czasach pogarda i tajem-
niczość, jakiemi się otacza istnienie chorób wenerycznych, są wynikiem raczej ob-
łudy, tego największego wroga wszelkich rzetelnych wysiłków ku ich zwalczaniu. 
Dzieje się to nie tylko z krzywdą dla chorych, lecz także dla osób narażonych na 
niebezpieczeństwo zakażenia, ponieważ brak świadomości jest najczęstszą przy-
czyną zarażenia się. Krzywda, jaką wyrządza się chorym, staje się tem oczywista, 
jeśli się zważy, że bardzo wiele osób zaraża się w sposób, że tak powiem, zupełnie 
niewinny, n.p. przez dotykanie przedmiotów, które krótko przedtem były używane 
przez syfilityków. (…) na Podkarpaciu większa część kiły bywa nabywana drogą 
poza płciową108.

Z powyższego wynika, że właśnie czynnik edukacyjny był niezwykle istotnym 
elementem zapobiegania szerzeniu się chorób wenerycznych. Edukować, uświa-
damiać trzeba więc wszędzie i przy każdej nadarzającej się okazji.

W okresie międzywojnia w Polsce występowały trzy podstawowe choroby 
weneryczne: rzeżączka (zwana inaczej tryperem lub wiewiórem), kiła (nazywana 
także syfilisem, przymiotem, szankierem twardym) i szankier miękki (wrzód we-
neryczny, wrzód miękki).

Rzeżączka to choroba, która według ówczesnej wiedzy przenoszona była 
przede wszystkim drogą płciową. Uważana była przez długi okres za chorobę 
nieszkodliwą, jednakże już w pierwszej połowie XX wieku lekarze posiadali wie-
dzę o tym, że jest to choroba uciążliwa i długotrwała i może pozostawić po sobie 
przykre następstwa zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Można się nią zarazić 
pozapłciowo, korzystając np. z tych samych urządzeń sanitarnych, z których ko-
rzystała chwilę wcześniej osoba będąca chora na rzeżączkę. Głównym objawem tej 
choroby jest pieczenie w cewce moczowej (i u mężczyzny, i u kobiety), a w konse-
kwencji pojawianie się upławów ropnych. Niekiedy jednak choroba ta przebiega-
ła bezobjawowo. Prostytutki nieświadome tego, że są chore, zarażały klientów, ale 
również w ten sposób mógł klient zarazić prostytutkę. Najbardziej powszechny-

108 L. Podkomorski, Miłość…, s. 13.
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mi konsekwencjami rzeżączki występującymi po kilku czy kilkunastu latach były: 
zwężenie cewki moczowej, a u kobiet bezpłodność109.

Drugą chorobą weneryczną, z którą prowadzono walkę w Polsce międzywo-
jennej, była kiła, zwana inaczej syfilisem. O możliwości zarażenia się tą chorobą 
L. Podkomorski pisał następująco:

Pierwsze objawy kiły (syfilisu, przymiotu) występują dopiero mniej więcej trzy ty-
godnie po zarażeniu się. Zarażenie może nastąpić jedynie drogą krwi. Zarazek kiły, 
zwany krętkiem bladym, tylko tam wywołać może wrzód pierwotny, gdzie zastał 
jakiekolwiek uszkodzenie naskórka. O uszkodzenie takie nietrudno. Przy stosunku 
najmniejsze „obtarcie” może stanowić bramę wejścia dla zarazka. Krętek blady nie 
gardzi również innemi częściami ciała, byleby mógł dostać się wprost do krwi. Wy-
starczy lekko pęknięta warga, żeby wchłonąć jad, znajdujący się na brzegu kieliszka, 
z którego pił poprzednio syfilityk. Przez całowanie tem pewniej krętek blady wejdzie 
do krwi partnera110.

Trzecią poważną chorobą weneryczną był wówczas szankier miękki. Uważa-
ny za stosunkowo najlżejszą z tej kategorii chorób, był on jednakże zaliczany do 
kategorii chorób zakaźnych, a zarażenie się nim było stosunkowo łatwe. Szybkie 
wykrycie pozwalało na szybkie wyleczenie. Gdy zaś zarazki szankra miękkiego 
dostawały się głębiej do organizmu, leczenie trwało bardzo długo, nawet do kil-
ku miesięcy. Najpoważniejszym powikłaniem po przejściu tej choroby była tzw. 
dymienica, czyli bolesne obrzmienie gruczołów pachwinowych, które pierwotnie 
operowano, a później leczono przez kilka lub kilkanaście dni za pomocą specjalnej 
szczepionki111.

W Polsce międzywojennej uważano, że głównymi „szerzycielkami” chorób 
wenerycznych są prostytutki. Opierano się w tym przypadku na badaniach na-
ukowych polskich i zagranicznych uczonych, jak choćby Alberta Blaschko, który 
wykazał, że na 100 przebadanych osób, które przeszły choroby weneryczne, aż 80 
to prostytutki112.

Tezę te potwierdzają badania przeprowadzone w Łodzi w 1930 r. Na liczbę 2853 
ujawnionych tajnych prostytutek, w momencie ujawnienia 1368 (47,9%) było cho-
rych wenerycznie. Nie wiadomo, ile z nich przechodziło te choroby wcześniej. 
Gdyby przedstawić to procentowo, to na 100 ujawnionych prostytutek 35,1% było 
zarażonych rzeżączką, 11,3% syfilisem i 1,5% innymi chorobami wenerycznymi 
lub skórnymi. Czyli co druga kobieta w chwili ujawnienia była dotknięta chorobą 
weneryczną, co trzecia cierpiała na rzeżączką, a co dziesiąta na kiłę113.

109 Tamże, s. 14-18.
110 Tamże, s. 18.
111 Tamże, s. 22-23.
112 E. Rosset, Prostytucja…, s. 21.
113 Tamże, s. 22-23.
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Tabela 11. Choroby weneryczne wśród ujawnionych łódzkich prostytutek.

rok liczba ujawnionych
w tej liczbie było chorych

ogółem na rzeżączkę na kiłę inne
1921 438 284 177 100 7
1922 340 166 97 63 6
1923 380 188 128 58 2
1924 285 116 88 23 5
1925 314 111 97 13 1
1926 218 85 77 7 1
1927 168 74 51 17 6
1928 243 108 91 9 8
1929 194 112 94 13 5
1930 273 124 102 20 2

1921-30 2853 1368 1002 323 43

W roku 1933 odnotowano w Polsce wzrost chorych wenerycznie o 54,2% w sto-
sunku do danych z roku 1925. Największy wzrost nastąpił w województwie kie-
leckim. Liczba chorych wenerycznie wzrosła tam o 133%. W województwie kra-
kowskim o 90%, a w warszawskim o 81,7%. W samej Warszawie przybyło w ciągu 
tych ośmiu lat ponad 75%. W przypadku dwóch województw odnotowano spad-
ki. W województwie wołyńskim o 25%, w województwie łódzkim o 22,8%114.

Za datę przełomową w Polsce w odniesieniu do nadzoru nad prostytucją uzna-
je się dzień 12 grudnia 1918 r. Wtedy to światło dzienne ujrzał reskrypt Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych, który przekazywał Ministerstwu Zdrowia Publicz-
nego nadzór na policją obyczajową (Sittenpolizei). Jednostka ta powołana była 
jeszcze przez okupacyjne władze niemieckie, a jej zadaniem była ochrona wojska 
niemieckiego przed zarazą weneryczną115. Istotne jest to, że decyzja ta zapadała 
zaledwie miesiąc po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Można zatem wy-
snuć przypuszczenie, że mimo wielu kwestii i problemów związanych ze scala-
niem państwowości, również sprawy uporządkowania prostytucji znalazły uzna-
nie i potraktowane zostały jako istotne przez nowe polskie władze. J. Macko o tym 
dniu i tym fakcie napisał tak:

Data 12 grudnia 1918 r. znamionuje wielki przełom w pojęciach, gdyż od tej chwi-
li policja przestaje być u nas jedynym i rozstrzygającym czynnikiem w zwalczaniu 
nierządu, głównego źródła zakażenia wenerycznego, a głos decydujący w tej mierze 
przechodzi do lekarza, do państwowej władzy sanitarnej116.

114 W. Chodźko, Prostytucja i choroby weneryczne jako zjawiska społeczne, Warszawa 1939, s. 9.
115 J. Macko, Prostytucja…, s. 290.
116 Tamże, s. 290.
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Dnia 1 stycznia 1919 r. Ministerstwo Zdrowia Publicznego dokonało przemia-
nowania Wydziałów Policji Obyczajowej w Urzędy Sanitarno-Obyczajowe. Na ich 
czele stanęli lekarze – w ten sposób organizacje te nabrały charakteru sanitarne-
go. Pierwszym dokumentem, który regulował działalność tych instytucji, była In-
strukcja dla lekarzy i urzędników urzędów sanitarno-obyczajowych. Instrukcja ta dała 
impuls do powołania w części Polski (obszar byłego Królestwa Polskiego) 14 urzę-
dów sanitarno-obyczajowych i aż 75 punktów sanitarno-obyczajowych. W dalszej 
kolejności rozpoczęto uruchamianie tego typu placówek na terenie Małopolski. 
W latach 1920-1921 powstało 7 urzędów i 40 punktów. Jednakże w Małopolsce 
pojawiły się w tym względzie pewne trudności wynikające z obowiązujących tam 
jeszcze ustaw austriackich117.

Rzeczona instrukcja określała dokładnie, jakie obowiązki spoczywały na le-
karzu – kierowniku komisji sanitarno-obyczajowej. Zostały one sprecyzowane 
w dziesięciu punktach, które zobowiązywały go:

1. dokonywać oględzin osób oskarżonych o szerzenie chorób wenerycznych,
2. dokonywać oględzin zapobiegawczych osób uprawiających nierząd zawodowo,
3. zachęcać do leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego osoby chore wenerycznie,
4. prowadzić leczenie prewencyjne w okresie syfilisu utajonego osób zawodowo upra-
wiających nierząd,
5. leczyć ambulatoryjnie w odpowiednich przychodniach chorób wenerycznych,
6. przesyłać przymusowo do leczenia szpitalnego osoby, uprawiające nierząd zawo-
dowo, znajdujące się w zaraźliwym okresie choroby,
7. w braku innych specjalistów prowadzić w miastach większych szpitale dla prosty-
tutek, ewentualnie oddziały weneryczne szpitali ogólnych,
8. przestrzegać, aby badania mikroskopowe wydzielin były wykonywane jak najstaranniej 
i sprawdzać osobiście preparaty drobnowidzowe, przygotowane przez mikroskopistki,
9. przesyłać sprawozdania z działalności urzędu raz na miesiąc wydziałowi zwalcza-
nia chorób wenerycznych i skórnych w Ministerstwie Zdrowa Publicznego,
10. współdziałać z władzami odpowiedniemi w zwalczaniu handlu żywym towarem, 
nierządu oraz wszelkich źródeł chorób wenerycznych118. 

Kolejnym prawnym krokiem w tym zakresie był okólnik Ministerstwa Zdrowia 
Publicznego z dnia 7 sierpnia 1919 r., w którym nakazano otwieranie przy każdym 
z urzędów sanitarno-obyczajowych przychodni leczenia chorób wenerycznych dla 
ludności niezamożnej i biedniejszej. Przychodnie takie miały być bezpłatne, a pierw-
sza z nich powstała w Warszawie w dniu 17 stycznia 1920 r. Na podstawie statystyk 
stwierdzono, że ta zmiana spowodowała, iż większa liczba prostytutek zaczęła zgła-
szać się na oględziny lekarskie. I tak jeszcze w okresie funkcjonowania kontroli poli-
cyjnej w Warszawie na oględziny zgłosiły się 1593 prostytutki (1917 r.), a w trzecim 
roku działalności komisji sanitarno-obyczajowej liczba ta wzrosła do 2222 (1921 r.). 

117 Tamże, s. 291.
118 Tamże, s. 306-307.
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W ten określony sposób komisje sanitarno-obyczajowe działały do połowy 1921 r., 
kiedy to ze względów finansowych zostały włączone do urzędów zdrowia119.

Ostatecznie sprawę nadzoru nad nierządem określono w rozporządzeniu wy-
danym przez Ministerstwo Zdrowia Publicznego w porozumieniu z Minister-
stwem Spraw Wewnętrznych z dnia 6 września 1922 r.120. Zgodnie z tym aktem 
prawnym nadzór nad nierządem powierzono władzom administracji, które mo-
gły go wykonywać za pośrednictwem lekarzy, przy pomocy policji. Określony 
został także dokładnie skład komisji.

Skład komisji sanitarno-obyczajowej stanowią:
1) kierownik władzy administracyjnej I instancji (we Lwowie i Krakowie dyrektor po-
licji), jako przewodniczący,
2) lekarz państwowy, jako stały zastępca przewodniczącego,
3) przedstawiciel policji państwowej,
4) przedstawiciel władzy samorządowej,
5) delegat stowarzyszeń, względnie związków społecznych, mających za zadanie wal-
kę z nierządem lub cele pokrewne121.

Delegat stowarzyszenia mógł zostać członkiem komisji na wniosek lekarza po-
wiatowego oraz po otrzymaniu mianowania przez kierownika władzy administra-
cyjnej pierwszej instancji. W rozporządzeniu tym niezwykle ważny był paragraf 
czwarty, który dokładnie określał kompetencje komisji sanitarno-obyczajowej:

Do zakresu działania komisji sanitarno-obyczajowej należy rozpatrywanie spraw dotyczą-
cych nierządu oraz walki z chorobami wenerycznemi, w szczególności zaś stwierdzenie za-
wodowego uprawiania nierządu przez osoby o uprawianie takiegoż nierządu podejrzane, 
tudzież wstępne orzekanie o poddaniu tych osób przymusowej kontroli lekarskiej, względ-
nie zwolnieniu od tejże kontroli. Uchwały o zaliczeniu danej osoby do kategorii uprawiają-
cych nierząd zawodowo, nie mogą zapaść wbrew opinii lekarza państwowego122.

Szczególnie ważne jest ostatnie zdanie. Dawało ono pełną władzę lekarzowi i to 
on definitywnie miał prawo orzekać, kogo wpisać do rejestru lub z niego wykre-
ślić. Oczywiście nie robił tego sam, ale miał zdecydowanie najwięcej w tej kwestii 
do powiedzenia.

Trzeba także zauważyć, że rozporządzenie to znosiło w Polsce domy publicz-
ne. Za takie uważano wszystkie lokale – mieszkania, pokoje – w których nierząd 
uprawiały więcej niż dwie kobiety123.

119 Tamże, s. 292.
120 Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia Publicznego w porozumieniu z Ministerstwem Spraw We-
wnętrznych z dnia 6 września 1922 r. o nadzorze nad nierządem (Dz. U. z 1922 r., nr 78, poz. 715).
121 Tamże, § 3.
122 Tamże, § 4.
123 Tamże, § 8.
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Na podstawie tegoż aktu prawnego wydano także przepisy szczegółowe dla 
policji państwowej w sprawie wykonywania nadzoru nad nierządem. Według 
niego w miastach większych, stanowiących samodzielną jednostkę administracyj-
ną czynności te wykonywały oddziały policji śledczej, a w mniejszych miejscowo-
ściach (miastach, osadach i gminach) wykonywali je funkcjonariusze śledczy bądź 
mundurowi równolegle z innymi swoimi obowiązkami.

Wobec kobiety, której udowodniono „nałogowe” uprawianie nierządu, stoso-
wano odpowiednie środki. Jeśli była chorą wenerycznie, kierowano ją na leczenie. 
Równocześnie otrzymywała książeczkę kontroli, tzw. czarną książeczkę i zobo-
wiązana była dwa razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych zgłaszać się 
na badania względnie leczenie profilaktyczne. Książeczki takie otrzymywały tak-
że kobiety zdrowe, ale którym udowodniono uprawianie nierządu. Wspomnia-
na książeczka zaopatrzona była w zdjęcie kobiety, zawierała przepisy sanitarne 
i służyła do odnotowywania wizyt lekarskich. Książeczka umożliwiała komisji 
równocześnie kontrolę i sprawdzanie częstotliwości oględzin danej prostytutki. 
Zresztą policja miała określone zadania w tym zakresie:

1. śledzenie i obserwowanie w sposób niezwracający uwagi kobiet, wzbudzających 
swem zachowaniem się w miejscach publicznych uzasadnione podejrzenie uprawia-
nia prostytucji, przeprowadzenie w związku z tym wywiadów co do oskarżonych 
i w razie potwierdzenia podejrzeń doprowadzenie kobiet do właściwej komisji sani-
tarno-obyczajowej;
2. baczenie, aby kobiety, pozostające pod kontrolą sanitarno-lekarską, nie siały zgor-
szenia w miejscach publicznych, nie demoralizowały młodzieży, w szczególności zaś, 
by regularnie zgłaszały się do kontroli stanu zdrowia i odpowiedniego leczenia124.

Najczęściej czynności te wykonywały policjantki, co miało swoje pozytywne 
strony. Ponoć jako kobiety bardziej potrafiły wczuć się w psychikę prostytutki, ze 
zrozumieniem odnosiły się do jej położenia i z większą dyskrecją potrafiły wyba-
dać, czy prostytutka jest chora wenerycznie. Było to szczególnie ważne, bowiem 
niesłusznymi podejrzeniami można było zepsuć reputację kobiecie. Patrolując uli-
ce, policjantki przyglądały się zachowaniu kobiet i dziewcząt i reagowały na sytu-
acje podejrzane. W przypadku „notorycznych” prostytutek dokonywały kontroli 
wpisów w książeczkach, w przypadku braku takowych zapraszały na kontrolę na 
następny dzień. Jeśli jednak kobieta się nie pojawiała, doprowadzano ją przymu-
sowo. O efektach działalności komisji świadczą liczby. W samym roku 1924 pod-
dano badaniom lekarskim ponad cztery i pół tysiąca prostytutek, z czego prawie 
tysiąc w samej Warszawie125.

Komisje sanitarno-obyczajowe działały we wszystkich niemalże miastach. Prze-
prowadzały badania lekarskie zarejestrowanych prostytutek, a w wyniku wykrycia 

124 J. Macko, Prostytucja…, s. 297.
125 Tamże, s. 298-299.
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choroby płciowej natychmiast kierowały je do ambulatoriów lub szpitali, na od-
działy dla wenerycznie chorych. W celach zminimalizowania występowania chorób 
wenerycznych prowadzono także działania profilaktyczne, działania uprzedzające. 
Często niestety za pomocą przepisów, a nie innych, bardziej edukacyjnych form. 
Przykładem są Tymczasowe przepisy Komisji Sanitarno-Obyczajowej w Brześciu nad Bu-
giem dla osób uprawiających nierząd. Oprócz podstawowych zagadnień związanych 
z formalnymi aspektami „bycia prostytutką”, czyli rejestracji, posiadania tzw. „czar-
nej książeczki” i częstych kontroli, zawierały one także opis czynności jakie kobieta 
powinna wykonać przed i po „spółkowaniu” z klientem. Oto fragment ich treści:

Przed spółkowaniem:
a) obejrzeć czy na członku mężczyzny nie ma wysypki lub przy naciśnięciu nie wy-
pływa z otworu ropa
b) ograny płciowe wysmarować wazeliną
c) odwiedzającemu proponować kondom
Po spółkowaniu:
a) należy oddać mocz
b) organy płciowe przemyć roztworem kalium premanganicum (koloru wina czerwone-
go)
c) przepłukać pochwę rozczynem kalium premanganicum za pomocą irygatora
d) strzykawką gumową wstrzyknąć roztwór protargolu w przewód moczowy (powy-
żej pochwy)
e) odwiedzającemu polecić:
 1) obmycie członka po odsunięciu napletka kalium premanganicum
 2) oddanie moczu
 3) wstrzyknięcie pipetką dwóch kropli protargolu
 4) powierzchnię członka wysmarować maścią kalomelową.
Kto sumiennie i stale natychmiast po każdym spółkowaniu zachowa wszystkie prze-
pisane środki zapobiegawcze, ten nie ulegnie zarażeniu i nie będzie zmuszony tygo-
dniami i miesiącami przebywać w szpitalu126.

W 1932 roku reskryptem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zniesiono ksią-
żeczki kontroli i zastąpiono je blankietem, który stał się dyskretniejszą formą nad-
zoru. Uważano także, że likwidacja tzw. „czarnej książeczki” stanowi ostateczne 
zerwanie z reglamentacją, czyli kontrolą policyjną. Blankiety okazywane były wy-
łącznie komisji sanitarno-obyczajowej. Zawierały one imię i nazwisko prostytutki, 
adnotację o dacie badania lekarskiego i zdjęcie127.

Pewne grupy społeczne były świadome faktu, że w zakresie chorób wenerycz-
nych konieczna jest przede wszystkim edukacja młodzieży. W te kwestie bardzo 
mocno zaangażowana była Teodora Męczkowska, która jako współzałożycielka 

126 Tymczasowe Przepisy Komisji Sanitarno-Obyczajowej w Brześciu nad Bugiem, dla osób upra-
wiających nierząd, § 25.
127 I. Surmacka, Czynniki…, s. 16.
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Towarzystwa Eugenicznego starała się propagować tę wiedzę i zachęcać innych 
do realizacji jej postulatów. Będąc przeciwniczką prostytucji, walczyła tym samym 
z chorobami wenerycznymi128. Zresztą samo Towarzystwo Eugeniczne propago-
wało walkę z chorobami wenerycznymi. Dowodzi tego pismo wysłane do woje-
wodów przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w którym zaleca się publikacje 
rozprowadzane przez Towarzystwo, a wśród nich takie pozycje, jak: S. Serzeniew-
skiego Za winy nie popełnione, H. Szczodrowskiego Syfilis i jego skutki, M. Regel-
mana Syfilis a dziecko, A. Straszyńskiego Czy choroby weneryczne są uleczalne? czy 
L. Wernica O chorobach wenerycznych129.

Edukacji poddawano nie tylko młodzież, ale starano się także edukować ko-
biety już zarażone, które leczone były np. w szpitalu św. Łazarza w Warszawie, 
w tym szczególnie nieletnie. Właśnie w tej placówce medycznej, w roku 1931, 
z inicjatywy Sekcji Opieki Moralnej Referatu Spraw Kobiecych przy Zrzeszeniu 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet rozpoczęto pracę wychowawczo-opiekuń-
czą wśród kobiet leczonych przymusowo. W skład personelu prowadzącego tę 
działalność edukacyjną wchodziły: nauczycielka, która przebywała w szpitalu 
codziennie od 2 do 3 godzin; 2 kobiety, które działały poza szpitalem, przepro-
wadzając wywiady wśród rodzin kobiet leczonych w szpitalu; i jeszcze dwie ko-
biety, które podobne wywiady prowadziły w dzielnicach Śródmieście i Powiśle. 
W wyniku tych działań, w okresie od października 1931 r. do lipca 1932 r. prze-
prowadzono 190 wywiadów. Dzięki temu do rodzin powróciło 15 kobiet. Dla 
wszystkich z nich przy pomocy różnych instytucji i organizacji zakupiono bilety 
na pociąg. Równocześnie skierowano także do zakładów „opieki moralnej” 24 
kobiety, z czego 2 trafiły do zakładu opieki nad matką i dzieckiem, 16 do Hen-
rykowa (zakład prowadzony przez siostry pasterzanki) i 8 do zakładu „sióstr 
magdalenek”. Z dziewczętami w Henrykowie opiekunki miały kontakt i często je 
odwiedzały, natomiast z dziewczętami w zakładzie „magdalenek” nie, ponieważ 
siostry na to nie pozwalały130.

Wiele dziewcząt i kobiet przebywających w szpitalu św. Łazarza nie wierzy-
ło w możliwości wyrwania się z niewoli nierządu, czuły się skazane na taki los. 
Pracująca w szpitalu nauczycielka próbowała różnymi sposobami zmieniać ich 
nastawienie i „zmusić” je do pozytywnego myślenia.

„Pani nauczycielka”, tak ją nazywają dziewczęta w szpitalu prowadzi z niemi codzien-
nie lekcje języka polskiego i arytmetyki, pogadanki z przezroczami i bez przezroczy, 
każe pisać ćwiczenia na rozmaite tematy, a nade wszystko rozmawia z niemi dużo i po-
woli, stopniowo zdobywa ich zaufanie. Rozpoczynają więc rozmowy poufne i „poufne 

128 M. Posłuszna, Wkład Teodory i Wacława Męczkowskich w rozwój polskiej pedagogiki, [w:] Po-
wiązania rodzinne wśród twórców polskiej teorii i praktyki edukacyjnej, red. W. Jamrożek, K. Ka-
bacińska, K. Ratajczak i W. Szulakiewicz, Poznań 2007, s. 217-225. 
129 Lietuvos Centrinis Valstybinis Archyvas, Urząd Wojewódzki Wileński, F. 51, Ap 12, 
b. 1131, (LCVA, UWW).
130 AAN, MOS, sygn. 245.
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wypracowania”, w których wykolejone dziewczęta spowiadają się ze swych smutnych 
przeżyć. Potem zaczyna się właściwa akcja ratunkowa. Wielkiej ich części wyrzekły się 
rodziny, potępiły, wygnały. Nauczycielka nawiązuje więc kontakt z rodzicami. Tłuma-
czy, wyjaśnia, przedstawia okropne skutki takiego „wynoś się”, „nie pokazuj mi się na 
oczy” itp. Radzi przyjąć zabłąkane dziecko z powrotem, otoczyć życzliwością, nie robić 
wyrzutów, zatrudnić pożyteczną pracą, tak, by zapomniało o tragicznych przejściach 
i weszło na normalną drogę życia131.

Nadmienić trzeba również, że w Polsce działał także Związek Przeciwwene-
ryczny, do którego należeli między innymi: Eugeniusz Piestrzyński (Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych, Departament Zdrowia), Henryk Szczodrowski (Polskie 
Towarzystwo Eugeniczne) czy S. Kołaczkowska (Polskie Towarzystwo Ochrony 
Kobiet). Związek stawiał sobie ambitne cele, które głównie miały uświadamiać 
społeczeństwu problem, jaki niosą ze sobą choroby weneryczne. W planach na rok 
budżetowy 1930/31 postanowiono między innymi przeprowadzić projekcje filmów 
w kilkudziesięciu miastach w Polsce, połączone z prelekcjami i pokazami slajdów.

Organizacja akcji odczytowo-propagandowej polegać będzie na wypożyczaniu przez 
Związek Przeciwweneryczny aparatu kinematograficznego, filmów, epidiaskopu 
miejscowym władzom administracji ogólnej (wojewódzkiej, względ. powiatowej). 
Odczyty wygłaszać będzie lekarz miejscowy, względnie prelegent Związku. Koszty 
związane z prowadzeniem tej akcji ponosi Związek tytułem świadczeń dla swych człon-
ków, względnie gmin niezamożnych. Poza tem projektuje się wydanie przeciwwene-
rycznych plakatów propagandowych (rycinowych) i ulotek przeciwwenerycznych dla 
użytku swych członków132.

Poza wspomnianą wyżej akcją propagandową, zaplanowane było jeszcze prze-
szkolenie personelu medycznego – lekarzy i pielęgniarek – w zakresie zagadnień 
wenerologicznych, szczególnie w obrębie wenerologii klinicznej (to jako forma 
uzupełnienia) i wenerologii społecznej. W przypadku tej ostatniej najważniejsze 
zadanie do spełnienia miała Państwowa Szkoła Higieny. Związek zakładał rów-
nież prowadzenie wzmożonej akcji na rzecz abolicjonizmu. Dodatkowym zada-
niem, jaki Związek postawił sobie do realizacji w roku 1931, było uruchomienie 
w Gdyni biura informacyjnego dla marynarzy floty handlowej. Z jednej strony 
miała to być forma pomocy, np. poprzez wskazanie odpowiedniej przychodni 
czy lekarza, który zajmował się leczeniem chorób wenerycznych, z drugiej zaś 
była to odpowiedź na rezolucję uchwaloną 9 października 1925 r. przez Union 
Internationale contre le péril vénérien, która polecała utworzyć takie właśnie biura 
w portach133.

131 H. Ceysingerówna, W szpitalu św. Łazarza w Warszawie, „Praca Obywatelska” 1932, nr 15-
16, s. 11-13.
132 Protokół Walnego Zebrania Delegatów Związku Przeciwwenerycznego, Warszawa 1930, s. 3-6.
133 Tamże, s. 6-7.
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Warto wspomnieć, że ów Związek Przeciwweneryczny powstał z inicjatywy 
Departamentu Służby Zdrowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy współ-
udziale Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa 
Eugenicznego oraz Kasy Chorych miasta stołecznego Warszawy. Spotkanie inau-
gurujące działalność związku odbyło się 22 marca 1928 r. Z każdym rokiem przy-
bywało jednak członków, wśród których były samorządy, kasy chorych, wydziały 
powiatowe itp. Członkiem zostało również Warszawskie Chrześcijańskie Towa-
rzystwo Ochrony Kobiet. Nie ma informacji, czy członkiem Związku został Polski 
Komitet Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi134.

134 Tamże, s.12-13.
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3.2. Handel kobietami

W społeczeństwie polskim końca XIX i początków XX wieku, podobnie jak 
i w innych krajach, powszechne było przekonanie, że siłą napędową rozwijające-
go się handlu kobietami są funkcjonujące stale domy publiczne, które nieustannie 
potrzebują „nowego towaru”. J. Macko pisał:

Historia handlu „żywym towarem” – to smutne dzieje prostytucji i domów publicz-
nych. Odkąd istnieje prostytucja, odtąd datuje się wymiana dziewcząt publicznych 
pomiędzy domami publicznemi w kraju i zagranicą. W czasach niższej kultury spo-
łecznej procederem tym zajmowali się kupcy różnego kalibru, którzy z nad morza 
Śródziemnego rozwozili towar ludzki po całym starym kontynencie. Handel murzy-
nami i handel kobietami wszystkich kolorów był do wieku XIX zajęciem bardzo in-
tratnem i niekolidującem ani z sumieniem społecznym, ani z prawem importujących 
i eksportujących krajów. W takich warunkach żyła ludzkość do czasu zwycięskiej 
wojny o wyzwolenie murzynów. Od tej chwili nikt nie ważyłby się uprawiać handlu 
ludźmi. Ostatnim, lecz najzłośliwszym etapem niewolnictwa – to handel kobietami, 
który dotrwał niestety do dnia dzisiejszego i porusza się niemal swobodnie w atmos-
ferze podwójnej moralności oraz domów publicznych. Handlarze zorganizowali się 
w potężny związek międzynarodowy, ogarniający cały świat pajęczą siecią wpływów, 
interesów i zbrodniczych zysków. Siedzibą centrali tego związku – to państwa, utrzy-
mujące u siebie domy publiczne, które są jedynymi rynkami odbioru i zbytu towaru 
ludzkiego, albowiem charakter domu publicznego wytwarza potrzebę ciągłych zmian 
personelu i szybkiej wymiany towaru, co leży także w interesie „handlarzy żywym 
towarem” i konsumentów prostytucji135.

W Polsce międzywojennej proceder ten nazywano powszechnie handlem „ży-
wym towarem”, ale przez długi czas był to temat owiany zmową milczenia, a jeśli 
ktoś go poruszał, to na kanwie artykułów prasowych sensacyjnie donoszących 
o złapaniu handlarzy kobietami. Już same tytuły tych doniesień sformułowane 
były w ten sposób, aby wywołać sensację, zaniepokoić, w jakiś sposób może nawet 
przestrzec. Łódzki „Ekspress Ilustrowany” w 1933 r. donosił:

Z Wiżajn donoszą, iż władze graniczne w rejonie Filipowa zatrzymały trzech osob-
ników, usiłujących przeprowadzić na teren pruski dwie młode kobiety (…) rzekomo 
zwerbowane do robót tkackich. W wyniku dochodzenia zdołano ustalić, iż zatrzy-
mani są HANDLARZAMI ŻYWYM TOWAREM poszukiwanymi przez policję listem 
gończym. Jak zdołano ustalić w wyniku dalszego dochodzenia (…) mają bogatą prze-
szłość kryminalną. Ponadto brali oni w 1920 r. udział w walkach przeciwko powstań-
com na Górnym Śląsku. Obecnie należeli do oddziału hitlerowskiego w Ełku136.

135 J. Macko, Prostytucja…, s. 346-347.
136 Hitlerowcy handlarzami żywym towarem, „Ekspress Ilustrowany” 1933, nr 22, s. 3.
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Artykuł nosił tytuł „Hitlerowcy handlarzami żywym towarem”, miał więc 
w pewnym sensie również wydźwięk polityczny. W podobnym stylu, w innym 
dzienniku, podano informację następującej treści:

Na skutek listów gończych zatrzymano onegdaj na granicy w rejonie wsi Łubiny koło 
Wiżajn Salomona Tiszbauma, oskarżonego o uprawianie handlu żywym towarem. 
Tiszbaum przy pomocy niejakiego Kazimierza Janowicza, który, jak się okazało zbiegł 
na teren Litwy, i pewnej kobiety, której nazwisko ze względów na śledztwo jest trzy-
mane w tajemnicy, skłaniał młode kobiety na wyjazd zagranicę na roboty do fabryk 
i  przędzalni. Tiszbaum zdołał w ten sposób wywieźć kilka młodych dziewcząt. Przy 
zatrzymanym znaleziono fałszywe dwa paszporty i mnóstwo metryk urodzenia na 
różne nazwiska kobiece137.

Przykłady takich anonsów prasowych można by mnożyć. Nieco gorzej sprawa 
wyglądała, jeśli chodzi o bardziej „poważne” podejście przez prasę do tego proble-
mu. Zasadniczo można stwierdzić, że handel kobietami i dziećmi był poruszany 
raczej w czasopismach „branżowych”, a ściślej rzecz ujmując – np. w policyjnych 
czy wydawanych przez poszczególne stowarzyszenia bądź organizacje kobiece, 
które w jakimś stopniu zwalczanie tego zjawiska miały wpisane w działalność 
statutową lub też chciały o tym mówić, uświadamiać społeczeństwo, a w ten spo-
sób wyczulać je na problem oraz ostrzegać młode dziewczęta.

Prasa ujmowała te sprawy w sposób bardzo sensacyjny, ale nie można się temu 
dziwić, skoro nawet analiza dokumentów wywoływała pewne emocje. Przykładem 
jest historia opisana przez K. Raczyńskiego, w której powoływał się on na konkretny 
dokument.

Trzecim dokumentem, to afera handlu „żywym towarem”, której centralą było mia-
sto powiatowe Czortków. Afera ta ujawnia nam potworny obraz gehenny młodych 
dziewcząt, jakie wpadły w sidła herszta bezecnej szajki, niejakiej Klopcicowej, wła-
ścicielki wielkiego lupanaru, kilku kamienic, samochodu itd. Klopcicowa, 45-letnia 
kobieta, niepiśmienna, grecko-katolickiego wyznania, żona szofera, po mężu oby-
watelka jugosłowiańska, zorganizowała we wschodniej Małopolsce całą sieć dostaw-
ców żywego towaru, niemal wyłącznie nieletnich dziewcząt. Przez lat siedem starsza 
koryntianka „praktykowała” bezkarnie, unieszczęśliwiając setki dziewcząt, które nie 
mogły nikomu i nigdzie poskarżyć się. Ohydną norę Klopcicowej zlikwidowano po 
7-miu latach jej bytowania dopiero dzięki wykryciu tejże przez policję. Klopcicową 
osadzono w więzieniu Sądu Okręgowego w Tarnopolu138.

Handel „żywym towarem” traktuje się jako formę handlu niewolnikami. Rozwijał 
się on wraz z rozwojem prostytucji i zapotrzebowaniem na „świeży towar” w domach 
publicznych. Już w VI wieku p.n.e. do powstających lupanarów w Atenach wojowni-
cy sprzedawali branki wzięte do niewoli. Podobne zdarzenia miały miejsce w staro-

137 Handlarz żywym towarem w potrzasku, „Dziennik Wileński” 1931, nr 26, s. 3.
138 K. Raczyński, Kobieta niewolnicą XX wieku, Poznań 1933, s. 23-24.
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żytnym Rzymie, gdzie piękne i zgrabne kobiety (nie tylko niewolnice) sprzedawano 
w specjalnych sklepach. Handel kobietami w dwudziestoleciu międzywojennym, 
tak jak ten starożytny, miał podobne podłoże i wiązał się ściśle z funkcjonowaniem 
domów publicznych. Na początku XX wieku liczbę handlarzy „żywym towarem” 
w Nowym Jorku oceniano na kilkanaście tysięcy, natomiast głównym kierunkiem 
wywozu kobiet z Europy Wschodniej była Argentyna. Do tego kraju trafiło w tym 
czasie wiele kobiet. Szacowano, że około 40% kobiet uprawiających nierząd w tym 
południowo-amerykańskim kraju posiadało polskie obywatelstwo139.

Początek wywozu polskich dziewcząt i kobiet z kraju przez handlarzy „żywym 
towarem” datuje się na drugą połowę XIX wieku. Ówczesne okoliczności społecz-
ne i polityczne sprzyjały działalności różnych szajek trudniących się wywozem 
kobiet do domów publicznych w Europie i obu Amerykach. Handlarze mieli po 
swojej stronie władze zaborcze, po pierwsze dlatego, że zaborcom zależało, aby 
za wszelką cenę zdeprawować polskie społeczeństwo, po drugie za odpowiednią 
opłatą pomagali handlarzom zacierać ślady, nie interweniowali w przypadkach 
zgłoszenia zaginięcia, czy po prostu nie sprawdzali dokumentów na przejściach 
granicznych140.

Handlarze, wywożąc dziewczęta z Polski, korzystali z kilku możliwych tras. Jedna 
z nich wiodła przez Gdańsk. Podróż bezpośrednio z Warszawy na przykład do Pary-
ża groziła zdemaskowaniem, dlatego że polscy urzędnicy celni sprawdzali paszporty 
bardzo wnikliwie i potrafili rozpoznawać fałszywe. Aby wyjechać do Gdańska, wy-
starczyło posiadać dowód osobisty (posiadali go zarówno handlarze jak i wywożone 
kobiety). Dalej samochodem handlarze przedostawali się do Malborka w Prusach 
Wschodnich, co było możliwe bez konieczności przejeżdżania przez polskie teryto-
rium. Tam wsiadali do pociągu jadącego do Niemiec, którego nie mieli prawa kon-
trolować polscy celnicy, mimo iż trasa pociągu przebiegała przez „polski korytarz”. 
Niemieccy celnicy natomiast paszporty sprawdzali, ale bardzo pobieżnie141. Inna dro-
ga wiodła przez Rumunię do Konstantynopola, później przez Grecję do Egiptu142.

W sprawozdaniu Komitetu rzeczoznawców Ligi Narodów można było zapo-
znać się z relacją jednej z ofiar, która dość szczegółowo opisała drogi wywozu 
kobiet z Polski. Zwróciła również uwagę na uniki, jakie stosują handlarze, aby nie 
zostali przyłapani przez policję czy straże graniczne:

gdyby jechał on wprost z Warszawy do Paryża, paszport byłby sprawdzany przez 
urzędników polskich na granicy polskiej – miał on jednak paszport fałszywy i wywożo-
na dziewczyna również – ryzykowali oni więc zaaresztowanie na granicy. Tymczasem, 
aby dostać się z Polski do Gdańska potrzeba mieć tylko dowód tożsamości, ponieważ 
zaś oboje dowody takie posiadali, mogli udać się do Gdańska jedynie za okazaniem 

139 K. Imieliński, Manowce seksu. Prostytucja, Łódź 1990, s. 94-98.
140 J. Macko, Prostytucja…, 349
141 Rapport du Comité special d’experts sur la traite des femmes et des enfants – second partie – 
Geneve, le 17 fevrier 1927 – Societe des Nations, s. 150-151.
142 K. Raczyński, Kobieta…, s. 24.
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tychże. Ale jakie to jest ułatwienie ? (…) muszą przecież okazywać paszporty przy wy-
jeździe z Gdańska. Niewątpliwie, ale nie potrzebują okazywać ich urzędnikom polskim, 
gdyż z Gdańska można się udać do Malborga w Prusach Wschodnich automobilem, 
nie przejeżdżając przez terytorium polskie, a Malborgu można wsiąść do pociągu. Po-
ciąg ten przechodzi wprawdzie przez korytarz polski, ale wagony są na tej przestrzeni 
zamknięte na klucz i Polacy nie sprawdzają paszportów. (…) polski urzędnik może za-
wsze pana schwytać, jeżeli ma pan paszport sfałszowany, gdyż on się na tym zna. Co do 
Niemców, nie sprawdzają oni równie dokładnie paszportów polskich i oglądają tylko 
wizy. Teraz pan rozumie, dlaczego handlarz obrał tę właśnie marszrutę: po prostu dlate-
go, aby polska kontrola policyjna nie mogła stwierdzić, iż ma on fałszywy paszport. (…) 
Wszyscy, którzy wyjeżdżają z Polski i z Warszawy z fałszywemi dokumentami wybie-
rają tę właśnie drogę. Zawsze znajdują się tu mężczyźni i kobiety, przejeżdżający przez 
Gdańsk w kierunku Meksyku i Ameryki Południowej143.

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na opis handlarza „żywym towarem” 
podany przez J. Macko. Według niego: 

handlarz – to zwyrodniałe zwierzę drapieżne, które odczuwa tem większe zadowo-
lenie, im ofiara niewinniejsza, im więcej widzi ją bezradną i bezsilną. Charakter ta-
kiego sadyzmu przechodzi z pokolenia na pokolenie handlarzy i nie istnieje żadna 
ludzka siła, któraby zbrodniarzy tego pokroju mogła nawrócić na drogę prawą. (...) 
handlarz „żywym towarem” nawet po piętnastu latach więzienia na drugi dzień po 
opuszczeniu celi więziennej rozpoczyna na nowo swój proceder144.

O bezwzględności handlarzy kobietami świadczyć może również list pisany 
przez jednego z handlarzy do drugiego, przechwycony przez niemiecką policję. 
Oto jego treść:

Charly!
Pięcioro dziewcząt przyjechało tu pomyślnie i bezpiecznie i są już w drodze do No-
wego Yorku. W porcie hamburskim aż się kotłuje od policjantów; po uciążliwej pra-
cy załadowaliśmy towary na okręt. Dwie byłyby nas zdradziły swym płaczem, ale 
Ty wiesz przecież, chloroform dobrze działa. Billa aresztowano. Na jego miejsce jest 
Jonny. Wysłałem dziewczyny do San Francisco, Blue Bird. Tam mogą już wołać ojca 
i matki ile zechcą. Jeśli masz już swój towar przywieź go zaraz do Hamburga na giełdę 
dziewcząt. Adres masz. Gdyby policja zwróciła na ciebie uwagę, zmykaj do Bremy. 
Czek na tysiąc dolarów wysyłam. Gdyby dziewczyny się wzbraniały, to przywieź je 
tam, gdzie powiedziałem. Tam już ich nauczą rozumu.
Rob. Zniszcz zaraz!145.

Zajmujący się problematyką prostytucji i handlu „żywym towarem” ówcześni 

143 Rapport du Comité…, s. 150-151.
144 J. Macko, Prostytucja…, 347
145 W. Chodźko, Handel…, s. 18.
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badacze i społecznicy stawiali tezy, że domy publiczne w Rumunii, Grecji i Turcji 
mogły się utrzymywać tylko dzięki „zasilaniu” ich przez „świeży towar” z Pol-
ski. Drugim rynkiem zbytu „polskiego towaru” były kraje Ameryki Południowej, 
szczególnie Brazylia i Argentyna. Szacowano, że w tym ostatnim kraju liczba pro-
stytutek z Polski sięgała 40%, podczas gdy prostytutki włoskie stanowiły 11%, 
a Angielki – 4%146.

Nie do końca dane te są prawdziwe. A poświadcza to chociażby poniższy, nieco 
dłuższy cytat z dokumentów Ministerstwa Opieki Społecznej:

Wychodzący w La Plata dziennik „El Día” umieścił w tych dniach artykuł o areszto-
waniu całego szeregu handlarzy żywym towarem, których nazywa Polakami. – Imio-
na tych złoczyńców brzmią: Wigdor Smietan, Abraham Szfaizman, Abraham Mitel-
berg, Lius A. Grinberg, José Koszriel, Chaim Haidenberg, Salle Berman, Szona Kotner, 
Maurycy Salamon, Aszer Szwarbojn, Haim Dud-Zwerowicz, Sam Rajs, José Wasalicz, 
Aron Gronski, Israel Birnbojn i Maurycy Rozmarin. Jak widzimy nie są to polskie na-
zwiska, a w ogóle nie jest dla nas żadnym honorem jeżeli poseł polski musi publicznie 
usprawiedliwiać w liście zwróconym do „El Día” tutejszą swą polską kolonię. Musi-
my przyznać, że p. Mazurkiewicz uczynił to wysoce taktownie. Nie usprawiedliwia 
się on tem, że to nie są Polacy lecz Żydzi. Nie, p. Mazurkiewicz stwierdza tylko, że po-
minąwszy tendencje artykułu, Żydzi ci przybyli do Argentyny w czasie kiedy Polska 
jeszcze nie była republiką. Czyli, że są oni Rosjanami. Dobrze więc: Rosjanie czy Po-
lacy – wszystko jedno, nie przynoszą oni nikomu chluby. W każdym razie jest rzeczą 
pewną, że nie powinno się dopuszczać do tego, aby przez naszych wyrzutków społe-
czeństwa, cierpiało dobre imię obcych narodów. Sytuacja nasza jest w każdym razie 
bardzo nieprzyjemna. Nie jest to jednak naszą winą, że władze argentyńskie klasyfi-
kują ludzi według krajów z których pochodzą. Z powodu sprawy aresztowania tych 
handlarzy żyw. towarem, a którą znowu zaliczono na rachunek Polaków, - ci ostatni 
zwołują obecnie za pośrednictwem swych organizacji, mityng w swym domu przy ul. 
San Jose. Spodziewamy się, że ci, którzy ten mityng organizują, zechcą oczyścić imię 
Polaków od fałszywych oskarżeń. Nie zbrudzą jednak z powodu tego imienia żydow-
skiego, gdyż my sami uważamy tych przestępców za nasze nieszczęście. Nie trzeba 
zapominać, że Argentyna jest krajem gdzie gromadzą się wyrzutki z całego świata. 
Wyrzutki te nie są w stanie zbrudzić imienia tych, którzy pracują uczciwie i ciężko 
na swój kawałek chleba. Tym dziesięciu czy kilkudziesięciu wyrzutkom (tenebrosos), 
okrzyczanym jako Polaków, przeciwstawiają się dziesiątki tysięcy produktywnie pra-
cujących Żydów-Polaków, a którzy nie są wcale hańbą ani swej kolonii żydowskiej, 
ani też tutejszej kolonii polskiej w Argentynie147.

Utożsamianie Polaków z handlarzami ludźmi i prostytutkami było ogromnym 
problemem i było powszechne w Argentynie. Nie do końca, jak widać z powyż-
szego cytatu, dotyczyło to Polaków. Bardziej obywateli polskich żydowskiego po-
chodzenia. Niestety duży napływ do Argentyny kobiet z Polski spowodował, że 
146 B. Koreywo, Dwie moralności a walka z nierządem, Poznań 1925, s. 9.
147 AAN, MOS, sygn. 244.
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dla określenia prostytutki w tym kraju używano synonimu „la polaca”148. Na mar-
ginesie warto wspomnieć, że taki właśnie tytuł – „La polaca” – nosi zbeletryzo-
wana historia Raquel Liberman, żydowskiej prostytutki z Polski, której zeznania 
przyczyniły się do rozbicia międzynarodowej organizacji „Zwi Migdal” zajmują-
cej się handlem kobietami149.

To polskie pochodzenie powodowało, że „polki” stanowiły znaczący odsetek 
prostytutek w Argentynie. „Wyprzedzały” je tylko autochtonki. Dużo było także 
prostytutek francuskich, a potem hiszpańskich i włoskich. Tak sytuacja przedsta-
wiała się w Buenos Aires na dzień 31 grudnia 1934. Oczywiście dotyczy to legalnej 
prostytucji skupionej w domach publicznych.

Tabela 12. Prostytutki w Buenos Aires według narodowości (1934 r.).

narodowość liczba procent
Rosjanki 15 6,2

Polki 70 28,2
Francuzki 46 18,6
Hiszpanki 21 8,6
Włoszki 8 3,3

Austriaczki 1 0,4
Greczynki 2 0,8
Rumunki 2 0,8
Belgijki 1 0,4

Boliwijki 1 0,4
Urugwajki 4 1,6
Ukrainki 1 0,4
Arabki 1 0,4

Argentynki 76 30,7
razem 249 100

Z powyższej tabeli wynika, że na 249 skontrolowanych prostytutek aż 70 legi-
tymowało się polskim obywatelstwem. Stanowiło to niespełna 30% całej liczby, 
a więc po części pokrywałoby się to z szacunkami prezentowanymi w Polsce, we-
dług których – jak wcześniej wspomniano – „polki” miały stanowić około 40% 
wszystkich prostytutek w Argentynie150.

Handel kobietami z ziem polskich do Argentyny rozpoczął się pod koniec XIX 
wieku, a dokładniej podaje się datę 1890 r. Wówczas w kraju tym przebywało 
wielu mężczyzn przybyłych z Europy – robotników rolnych i nie tylko. W zdecy-
dowanej większości byli oni samotni, albowiem ich rodziny pozostały w krajach 
148 K. Raczyński, Dwie moralności…, s. 9.
149 M. Schalom, La polaca. Inmigración, rufines y esclavas a comienzos del siglo XX, Buenos Aires 
2003.
150 A. Carretero, Prostitucion en Buenos Aires, Buenos Aires 1998, s. 166.
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pochodzenia. Wielu z nich korzystało z domów publicznych, ale ze względu na 
niewielką liczbę prostytutek kolejki do lupanarów były ogromne. Wówczas grupa 
zapobiegliwych Żydów – widząc, że jest popyt – postarała się o „towar”, ściągając 
z ziem polskich i nie tylko młode, biedne Żydówki do argentyńskich lupanarów. 
Większość tych dziewcząt trafiła do Brazylii czy Argentyny w przekonaniu, że 
jadą do lepszego, bogatszego świata. Rzeczywistość była jednak zupełnie inna.

Prym w tej działalności wiodła organizacja, której pierwotna i zakamuflowa-
na nazwa brzmiała Towarzystwo wzajemnej pomocy i prawidłowego grzebania 
„Varsovia”. Nazwę wywiedziono po tym, jak gmina żydowska w Buenos Aires, 
po zapoznaniu się z działalnością wielu osób skupionych w tej grupie, odmówiła 
im grzebania na cmentarzu żydowskim. Stąd powstała owa „Varsovia”, która za-
łożyła cmentarz dla prostytutek, handlarzy i sutenerów. Co zrozumiałe, nazwa ta 
nie przynosiła chluby Polsce, stąd zdecydowane działania podjęte przez polskiego 
posła w Buenos Aires Władysława Mazurkiewicza, które doprowadziły do zmia-
ny nazwy na „Zwi Migdal” od nazwiska założyciela – Louisa Migdala. Pieniądze 
zarabiane na handlu kobietami były tak duże, że spokojnie „Zwi Migdal” mogła 
korumpować przedstawicieli administracji i partii politycznych151.

Wysokie zyski wynikały z faktu, że w ciągu roku mogło być sprzedanych na-
wet kilkanaście kobiet. Tak handel kobietami w Buenos Aires opisał Alsogaray, 
a zacytował go w swojej publikacji W. Chodźko, prezes Polskiego Komitetu Walki 
z Handlem Kobietami i Dziećmi:

Handlarz-importer przywozi kobiety do Argentyny, powierza je starym właścicielom 
lupanarów, w których odbywa się przetarg zainteresowanych widzów, władz a nawet 
czasem sędziów śledczych, którzy przychodzą tu popatrzeć „przez ciekawość”. Kobietę 
zupełnie nagą wyprowadza się na estradę za kotarą: w chwili, kiedy kotara spada, na-
stępuje scena odrażająca: mężczyźni i kobiety, kierowani najohydniejszą chciwością, rzu-
cają się ku nieszczęśliwej, zaczynają ją szczypać, ażeby ocenić twardość jej piersi, badają 
wymiary, oglądają biust, zęby, włosy. Po dokonaniu tych oględzin przystępuje się do 
sprzedaży kobiety z przetargu. Przysądzanie odbywa się wśród największego spokoju 
i zaraz potem przyprowadzają nabytą kobietę do domu publicznego. Kupującym towa-
rzyszą zwykle ich żony, które pomagają im przy „oględzinach” ofiary. Cena nie przekra-
cza nigdy 40 albo 50 funtów szterlingów (około 1000 złotych) za jedną kobietę, chyba, że 
ofiara ma jakieś zalety istotnie wyjątkowe. Ponieważ takie licytacje odbywają się zwy-
kle na drugi albo trzeci dzień po przybyciu kobiet do Argentyny, a w ogóle 3-4 razy 
na miesiąc, można łatwo zrozumieć, że handlarze-importerzy kobiet w ciągu paru lat 
mogą nagromadzić olbrzymie fortuny. Handlarze, którzy byli jednocześnie importerami 
i eksploratorami kobiet znają się najlepiej na tym handlu. Zyski zdobywane przez nich, 
były zupełnie pewne dzięki obojętności, a nawet w wielu wypadkach spólnictwu władz, 
które zawsze, wobec opinii publicznej, budzącej się od czasu do czasu, tłumaczyły swoją 
niewiarygodną wprost ustępliwość wobec sutenerów brakami ustawodawstwa152. 

151 W. Chodźko, Handel kobietami, Warszawa 1935, s. 13.
152 Tamże, s. 14.
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Dzięki takim działaniom w latach trzydziestych XX wieku odnotowano w Ar-
gentynie liczbę 2000 domów publicznych, w których „zatrudnionych” było około 
3000 prostytutek. Jeśli zatem „polki” stanowiły około 30-40% wszystkich prosty-
tutek, to w tej liczbie było od 900 do 1200 kobiet z Polski. Potwierdzał to również 
wspomniany raport rzeczoznawców Ligi Narodów. W ten sposób rzeczoznawcy 
uznali, że Polska jest podstawowym „źródłem dostawy”153.

Na początku lat trzydziestych argentyńskie władze przeprowadziły szeroko za-
krojoną akcję przeciwko organizacji „Zwi Migdal”. Było to możliwe na skutek do-
nosu złożonego przez Raquel Liberman, prostytutkę, która była związana z jednym 
z handlarzy. Ponieważ weszła z nim w spór na tle finansowym, doniosła na niego 
do policji. Sprawą zajął się sędzia Ocmapo. W wyniku przesłuchań i rewizji pole-
cił on aresztować 424 członków „Zwi Migdal”, jednakże udało się zatrzymać tylko 
112 osób – kobiety i mężczyzn. Ponieważ jednak prawodawstwo argentyńskie nie 
przewidywało kar za tego typu przestępstwa, większość z nich została zwolniona, 
a jedynie ośmiu osobom postawiono zarzuty za drugorzędne przestępstwa154.

Mimo iż de facto nie udało się rozbić organizacji „Zwi Migdal”, to jednak wy-
daje się, że w sposób znaczący ograniczono jej działalność. Poza tym akcja ta 
oczyściła imię Polski. Wśród aresztowanych wówczas handlarzy znalazł się także 
wspomniany wcześniej „szef” tej organizacji Louis Migdal, syn Feliksa i Marty Mi-
gdal, urodzony w Warszawie. W momencie aresztowania miał 42 lata. W kartotece 
policyjnej jego osoba figuruje pod numerem 47, a jako wykonywaną profesję zapi-
sano mu, że był alfonsem155. L. Migdal pochowany jest na cmentarzu w Avellaneda, 
gdzie „wieczny spoczynek” znalazła większość alfonsów, handlarzy i prostytutek.

Zamykając wątek argentyński, trzeba zaznaczyć, że zarówno przed wojną, 
jak i współcześnie temat ten był i jest w tym kraju często podejmowany przez 
naukowców, publicystów i wszystkich zainteresowanych tematem. Głównym 
zagadnieniem była kwestia prostytucji w Argentynie czy samym Buenos Aires, 
a także zagadnienia związane z jej zwalczaniem156. Drugim tematem, który docze-
kał się licznych i obszernych opracowań, jest działalność wspomnianej wcześniej 
międzynarodowej organizacji zajmującej się handlem kobietami i dziećmi – „Zwi 
Migdal”157. Osobno można potraktować publikację poświęconą cmentarzowi, na 
którym między innymi chowano prostytutki i sutenerów, a także handlarzy158. Pol-

153 Tamże, s. 11.
154 Tamże, s. 15-16.
155 F. R. Carles, Los Judios y la trata de blancas en Argentina, Buenos Aires 1986, s. 14-16.
156 M. Gálvez, La trata de blancas, Buenos Aires 1905; J. L. Alsogaray, Trilogia da la trata de 
blancas, Buenos Aires 1929; J. A. Claisse, La prostitución en la ciudad de Buenos Aires, Buenos 
Aires 1923; D. J. Guy, El sexo peligoroso. La prostitución legal en Buenos Aires 1875-1955, Buenos 
Aires 1991; Y. Trochon, Las rutas de Eros. La trata de blancas en el Atlántico Sur. Argentina, Brasil 
y Uruguay (1880-1932), Montevideo 2006.
157 G. Bra, La organización negra. La increíble historia la Zwi Migdal, Buenos Aires 1999; A. Gur-
banov, La Zwi Migdal y otros juegos, Buenos Aires 1989
158 M. C. Echazarreta, Cementerios israelitas de Avellaneda, Buenos Aires 2004.
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ski czytelnik mógł również zapoznać się z problemem na podstawie lektury powie-
ści Alberta Londresa, stanowiącej „szkic z życia białych niewolnic w Argentynie”159 
czy też noweli duńskiego autora Otto Runga160.

Sposoby pozyskiwania „towaru” stosowane przez handlarzy były najróżniej-
sze, ale na czoło wysuwało się kilka zasadniczych. Pierwszym z nich była obiet-
nica małżeństwa, a stosowano ją przede wszystkim w stosunku do młodych, 
ładnych dziewcząt z ubogich żydowskich rodzin. Dla takiej rodziny mieszkającej 
w sztetlu, która miała trudności z utrzymaniem się, pojawienie się młodego, boga-
tego kawalera, który chciał pojąć za żonę ich córkę, stawała się doskonałą okazją 
do rozwiązania kilku problemów. Po pierwsze, dziewczyna owa stawała przed 
perspektywą lepszego, dostatniejszego życia. Po drugie, rodzinie ubywało jednej 
„buzi” do wykarmienia. Dla handlarzy działających w takich sztetlach na terenie 
Polski i innych krajów doskonałym ułatwieniem były zwyczaje religijne, szczegól-
nie te odnoszące się do małżeństw rytualnych

nie wymagających obecności rabina – małżeństwa takiego może udzielić każdy Żyd 
na podstawie specjalnej uświęconej tradycją formułki obrzędowej – ponieważ mał-
żeństwo takie nie wymaga żadnych dokumentów, handlarz może zawrzeć takich 
małżeństw ile zechce, gdyż w jego paszporcie figuruje on zawsze jako kawaler. Istnieją 
przypadki, iż jeden handlarz zawiera po 3-5 takich małżeństw podczas swego pobytu 
w Europie, poczem przy pomocy swoich agentów wywozi rzekomą żonę do Ameryki 
Południowej i sprzedaje ją tam do domów publicznych161.

W Warszawie schwytano handlarza, który w ten sposób miał wywieźć z Polski 
około 30 dziewcząt. Ta metoda była bezskuteczna wobec chrześcijanek, które w więk-
szości żądały przed wyjazdem zawarcia ślubu kościelnego. Inną metodą było za-
trudnianie dziewcząt do przedstawień estradowych czy kabaretowych, a także grup 
tanecznych. Równie dobrą okazją dla handlarzy były konkursy piękności. Przypa-
dek werbowania do grup tanecznych opisał w swojej powieści Antoni Marczyński162, 
z kolei drugi przypadek (wykorzystywania konkursów piękności) zilustrował lite-
racko Edmund Czapliński163. Inną metodą były anonse prasowe i ogłoszenia o posa-
dach w fikcyjnych przedsiębiorstwach różnych branż. Na ten „lep” łapały się często 
dziewczęta naiwne lub zdesperowane w poszukiwaniu pracy164.

O takich ogłoszeniach wspominała między innymi Elżbieta Estreicherowa. Naj-
częściej w takich anonsach szukano dziewcząt niekoniecznie wykształconych czy 
wykwalifikowanych, ale za to ładnych, młodych i jeszcze na dodatek zgrabnych, 
159 A. Londres, Handel żywym towarem. (Droga do Buenos Aires). Szkice z życia białych niewolnic 
w  Argentynie, Lwów 1928.
160 O. Rung, Handlarz żywym towarem, Warszawa 1926.
161 W. Chodźko, Handel…, s. 16.
162 A. Marczyński, Szlakiem hańby, Warszawa 1930.
163 E. Czapliński, Wesele alfonsa, Warszawa 1930.
164 W. Chodźko, Handel…, s. 17.
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z możliwością szybkiego zarobku. Zwraca ona uwagę, że dla dziewcząt i kobiet 
jest to kusząca propozycja, ale dla znających się na rzeczy od razu widać, co się 
pod tym kryje165.

Zauważa ona także, że „ofiarami” handlarzy padają również kobiety uprawia-
jące już nierząd wcześniej lub aktualnie i te, które „lubują się w miłosnych awan-
turach”.

Zdarza się bowiem, że dziewczyna, która zeszła już ze złej drogi, wstydzi się swego naj-
bliższego otoczenia. Tu i tam o niej mówią, towarzystwa jej unikają, więc lepiej wyjechać, 
myśli sobie, gdzie mnie nikt nie zna. Wobec tego przystaje chętnie na propozycję wyjaz-
du za granicę z jakim „przyjacielem”, który jej obiecuje złote góry. Ale, jak już raz są na 
miejscu, to następuje zmiana; i albo kochanek sprzedaje ją wprost do domu publicznego, 
albo każe jej w niegodziwy sposób „zarabiać” na siebie i na niego. Są też lekkomyślne 
bardzo, powiedzmy szczerze, głupie dziewczęta, które palą się do awantur miłosnych, 
do przygód, podróży, sensacji; chcą pokazać, że sobie ze starych „przesądów”, jak mó-
wią, nic nie robią. Takie gąski przyjmują chętnie propozycję wyjazdów za granicę pod 
jakimkolwiek pozorem, myśląc, że jak „awantur” zakosztują, to wrócą i będą miały czem 
się chwalić przed koleżankami. Najczęściej one już nigdy nie wracają166.

W ręce handlarzy wpadały także dziewczęta przebywające poza granicami Pol-
ski, na tzw. pracach sezonowych. Pozbawione opieki rodziców czy opiekunów 
stawały się łatwym „łupem”. Zwabiano czasem te dziewczęta nieco dalej od ko-
lonii i uprowadzano. Pracodawcy nie zgłaszali zaginięcia, zresztą mało się tym 
przejmowali167.

Sprzymierzeńcem handlarzy był także alkohol. Zwabioną dziewczynę często 
upijano, a kiedy otrzeźwiała, pojmowała, w jakiej sytuacji się znalazła, i że jest ona 
sytuacją bez wyjścia. W przypadku stawiania dalszego oporu kobiety więziono, 
głodzono, nawet bito, żeby nakłonić je do uległości168.

Te wszystkie, opisane wyżej okoliczności sprawiły, że podejmowano działania 
mające zapobiegać temu procederowi. Jednym z takich ważnych kroków w tym 
kierunku było powołanie do życia Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobieta-
mi i Dziećmi, który koordynował w dwudziestoleciu międzywojennym wszystkie 
działania profilaktyczne i edukacyjne zmierzające do ochrony kobiet i dziewcząt 
nie tylko przed handlarzami „żywym towarem”, ale także przed prostytucją i cho-
robami wenerycznymi.

165 E. Estreicherowa, Handel żywym towarem, Kraków 1930, s. 15.
166 Tamże, s. 15.
167 Tamże, s. 17.
168 M. Turzyma, Handel kobietami, [w:] Chcemy całego życia. Antologia tekstów feministycznych  
z lat 1870-1939, oprac. A. Górnicka-Boratyńska, Warszawa 1999, s. 203-213.
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4. Od prohibicji do abolicjonizmu

Na przestrzeni wieków wykreowano cztery systemy, które miały zapobiegać 
zjawisku prostytucji. Każdy z nich miał być sposobem poradzenia sobie z tym 
„problemem społecznym” bądź to przez jego eliminację, bądź też przez objęcie go 
pełną kontrolą policyjną. 

Pierwszym systemem był zatem prohibicjonizm, który stanowił próbę całko-
witego wyeliminowania prostytucji. Zakazywał on kobietom uprawiania nierzą-
du. Prostytucję traktował jako przestępstwo. Obowiązywał on przede wszystkim 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, na przełomie XIX i XX wieku. Nie 
przyniósł on jednakże oczekiwanych rezultatów, a jego złą stroną było również to, 
że utrudniał próby resocjalizacji kobiet prostytuujących się169.

Drugi system zwany reglamentaryzmem rozwinął się we Francji epoki napoleoń-
skiej

(…) za rządów Napoleona III, w samym środku rewolucji industrialnej w burżuazyj-
nej Francji XIX wieku – kiedy to przebudowywano miasta, wzrastała świadomość sa-
nitarna, rozwijano sieć dróg publicznych, tworzono system ścieków ulicznych – po-
wstała koncepcja reglamentacji prostytucji, a jej państwowa organizacja rozwinęła się 
i przybrała konkretną formę. Doktor Parent-Duchatelet, twórca tej ideologii i piewca 
higienizmu, uważał prostytucję za „sieć rynsztoków”, a ejakulajcę za „ograniczone 
opróżnienie”170.

System ten upowszechnił się niemalże w całej Europie. Obowiązywał także na 
ziemiach polskich będących ówcześnie pod zaborami. Twórcy tego systemu wy-
chodzili z kilku przesłanek, które uważali za dość istotne. Pierwszą z nich było 
uznanie, że stosunek płciowy jest naturalną potrzebą fizjologiczną mężczyzny. 
Uważali także, że ówczesne warunki ekonomiczne nie pozwalały na zawieranie 
małżeństw przez ludzi w młodym wieku. Trzecią przesłanką był fakt, że syfilis 
nie jest bolesny w okresie najbardziej zaraźliwym, a więc prostytutki nie będą się 
wówczas leczyły, żeby nie narazić się na stratę zysków. I po czwarte wreszcie, 
zamknięcie kobiet uprawiających nierząd w domach publicznych pozwoli objąć je 
całkowitą kontrolą. Tak więc system reglamentacyjny oparty był na pięciu zasad-
niczych filarach. Pierwszy to rejestr prostytutek publicznych; drugi – wciąganie 
na ten rejestr kobiet, którym udowodniono uprawianie nierządu potajemnie; trze-
ci – lekarskie kontrole prostytutek. Czwartym filarem było tolerowanie domów 
publicznych i wreszcie piątym – całkowity nadzór policyjny171.
169 K. Charkowska, Zjawisko prostytucji w doświadczeniu prostytuujących się kobiet, Kraków 
2010, s. 32.
170 M. Marcovich, Handel kobietami na świecie, [w:] Czarna księga kobiet, red. C. Ocurent, War-
szawa 2007, s. 389-424.
171 J. Macko, Nierząd jako…, s. 84.
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H. Siemieńska podawała jeszcze szósty filar, którym było tolerowanie specjal-
nych dzielnic, gdzie ten proceder się rozwijał. Podobnie jak wielu współczesnych 
jej naukowców i publicystów uważała, że kamieniem węgielnym reglamentacji 
były domy publiczne. Twórcy systemu reglamentacyjnego uważali bowiem, że 
system domów publicznych scentralizowanych w specjalnie wydzielonych dziel-
nicach oraz dozór policyjny spowodują, że „konsument” będzie miał całkowitą 
gwarancję bezpieczeństwa, jeśli chodzi o zdrowie. Tymczasem okazywało się, 
że pod kontrolą policyjną znajdowało się około 10-20% uprawiających nierząd, 
pozostałe 80-90% robiło to potajemnie, nie poddając się badaniom lekarskim. Sza-
cowano, że na jedną zarejestrowaną prostytutkę przypada 9 tajnych, które uważa-
no za siedlisko chorób wenerycznych172.

Niejednokrotnie podnoszono, że nie jest to system idealny, że jest wymierzony 
w kobiety, które się prostytuują, a mężczyźni korzystający z ich usług nie ponoszą 
z tego tytułu żadnych konsekwencji, tworząc w ten sposób zjawisko zwane „po-
dwójną moralnością”. System ten zakładał walkę z prostytutką, a nie z prostytucją 
jako zjawiskiem, z jego przyczynami.

Istota reglamentacji polega na stosowaniu represji wobec ofiar prostytucji, tj. wobec 
prostytutek, które „zawodowo” uprawiają swój proceder. Natomiast prostytucja jako 
taka cieszy się w objęciach regime’u reglamentacyjnego tolerancją władz i poparciem 
jej organów wykonawczych. Czynniki wytwarzające prostytucję, jak handel „żywym 
towarem” i stręczycielstwo, mimo pozornie obowiązujących zakazów, rozwijają sze-
roko swe agendy, aby na rynek prostytucji dostarczyć dużo świeżego „towaru”. Pań-
stwo, hołdujące systemowi policyjnemu, musi w tych warunkach patrzeć przez palce 
na robotę handlarzy i stręczycieli, których obroty handlowe reguluje jedynie odwiecz-
ne prawo ekonomiczne o podaży i popycie173.

System reglamentacyjny uważany był również za „promotora zarazy wene-
rycznej”. Fakt, że ponad 80% prostytutek uprawiało nierząd potajemnie, powodo-
wał, że ukrywały one także to, że były zarażone chorobami wenerycznymi. Bały 
się kontroli lekarskich, po których stawiane były w szeregu prostytutek „zawodo-
wych”, a to było dla nich w pewnym sensie jak wyrok. Łatwo było zostać prosty-
tutką, ale o wiele trudniej było przestać nią być174.

Istotą zatem systemu reglamentacyjnego było wpisanie kobiety do rejestru 
policyjnego. Przeciwnicy tegoż systemu uważali, że jest to pozbawienie kobiety 
jej godności, jest to zepchnięcie jej poza nawias społeczeństwa. Rejestr pozbawiał 
ją bowiem z jednej strony opieki prawnej, z drugiej zaś nakazywał specjalny 
sposób postępowania wobec niej. To wszystko jednak traktowano w kategoriach 
śmierci cywilnej175.
172 H. Siemieńska, Stan…, s. 4-5.
173 J. Macko, Nierząd…, s. 85.
174 Tamże, s. 85.
175 J. Macko, Prostytucja…, s. 173.
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Ulepszoną formą reglamentaryzmu był neoreglamentaryzm. Zasadnicza różni-
ca polegała na tym, że w tym drugim systemie prostytutki poddane były kontroli, 
ale lekarskiej, a nie jak dotychczas policyjnej, i zniesione zostały domy publiczne.

W systemie neoreglamentarnym dalej był prowadzony rejestr prostytutek, ale 
służył on wyłącznie do celów sanitarnych. Sprawy poszczególnych prostytutek 
rozpatrywały specjalnie do tego powołane komisje sanitarno-obyczajowe, w skład 
których wchodził lekarz, policjant, a także przedstawicielka organizacji społecz-
nych. Zadaniem tej ostatniej było nakłanianie prostytutki do zaprzestania życia 
w ten sposób i poddania się procesowi resocjalizacji. Elementem pozytywnym 
tego systemu było to, że zamykając domy publiczne i zwalczając tajne domy scha-
dzek, ułatwiał także walkę z handlarzami „żywym towarem” i stręczycielami. 
Pozytywnym aspektem było także to, że już nie tylko policjant mógł decydować 
o losach prostytutki, ale znaczące zdanie w tym zakresie miał także lekarz i czyn-
nik społeczny176.

To komisja decydowała, czy badaną kobietę należy uznać już za „zawodową” 
prostytutkę, a tym samym poddać ją kontroli sanitarnej, czy ewentualnie zwolnić 
ją od tego „piętna”. Jeśli zaś stwierdzono u kobiety objawy choroby wenerycznej, 
natychmiast była poddawana przymusowemu leczenie. Poza tym:

kobiety, oskarżone o uprawianie nierządu, bądź o szerzenie chorób wenerycznych, są 
wzywane, względnie doprowadzane przez policję do Wydziału Zdrowa publicznego 
(oddział sanitarno-obyczajowy) i do chwili rozpatrzenia sprawy przez Komisję sanitar-
no-obyczajową pozostaje w miejscowej przystani pod opieką sanitariuszki, oraz dyżurnej 
policjantki, które starają się pozyskać jej zaufanie i na podstawie jej zwierzeń spisują szcze-
gółowy protokół. O ile dowody oskarżające nie wystarczają, kobieta zostaje niezwłocz-
nie zwolniona bez sprawdzania stanu jej zdrowia. Kobieta, co do której stwierdzono, że 
uprawia nierząd, ale jest jeszcze zdrowa, może podlegać periodycznej kontroli sanitarno
-obyczajowej, o ile wyrazi na to swoją zgodę. Zwalniane są od przymusowych oględzin 
lekarskich z wycofaniem ich książeczek, osoby, które: 1) wychodzą za mąż, 2) znalazły 
zajęcie, dające im pełne utrzymanie, 3) w ogóle wszystkie prostytutki, pragnące wrócić do 
życia normalnego. Kobiety oskarżone o potajemne uprawianie nierządu, o ile się wykażą 
pracą, nie zaprzeczając przytem, że dorabiają nierządem, w razie choroby wenerycznej 
nie otrzymują książeczki kontroli zdrowia, ale tylko t.zw. kartę ambulatoryjną, z którą 
zgłaszają się w godzinach rannych w okresach wskazanych przez lekarza177.

Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że mimo tego, iż w tym ostatnim przypadku 
kobiety nie otrzymywały tzw. „czarnej książeczki”, to jednak zgłaszanie się w go-
dzinach rannych do lekarza powodowało często obowiązek zwalniania się u pra-
codawcy, a tym samym w jakiś sposób ją stygmatyzowało. Poza tym znane były 
przypadki nadużyć w działalności komisji sanitarno-obyczajowej. Jeden z takich 
wypadków zakończył się w Łodzi nawet dużym procesem sądowym.
176 J. Macko, Nierząd…, s. 86.
177 H. Siemieńska, Stan walki…, s. 5-6.
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W Łodzi w roku 1922 toczyła się sprawa sądowa, która odbiła się dużym 
echem w Polsce. Zaangażował się w nią nawet senator Stanisław Posner, który był 
aktywnym członkiem Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dzieć-
mi. Oskarżonymi zostali wiceprezes Rady Miejskiej w Łodzi – Stanisław Rapalski, 
który napisał artykuł opublikowany w „Łodzianinie”178, krytykujący działania 
Urzędu Sanitarno-Obyczajowego, oraz Władysław Dolecki, redaktor naczelny te-
goż tygodnika. Według danych autora urząd ten działał niezgodnie z literą prawa, 
a także niezgodnie z misją, do jakiej został powołany. Autor artykułu uważał, że 
urząd ten odpowiedzialny był także za powrót znacznej liczby dziewcząt na dro-
gę nierządu. Wiele kobiet porzuciło prostytucję i znalazło uczciwą pracę, jednakże 
agenci urzędu odnajdywali takie kobiety i zmuszali je do stawiania się przed ko-
misją, co niejednokrotnie kolidowało z wykonywaniem przez nich zajęć zawodo-
wych. Nie pomagały zaświadczenia o uczciwej pracy, o porzuceniu prostytucji. 
Wiele z tych kobiet, nie chcąc przed pracodawcą zdradzić się z tym, czym zajmo-
wały się niegdyś, porzucały pracę, a nie mogąc znaleźć nowego zajęcia, wracały 
„na ulicę”. Kwestię tę głośno poruszyli wspomniani wyżej panowie, co skończyło 
się dla nich sprawą sądową wytoczoną przez głównego lekarza komisji sanitarno
-obyczajowej179. 

Wracając jeszcze na chwilę do oceny systemu neoreglamentacyjnego, trzeba 
się zgodzić z ówczesnymi uczonymi, że jego negatywną stroną było to, że nie 
zwalczał podwójnej moralności. Nadal system ten wymierzony był w kobie-
tę-prostytutkę, a nie nakładał żadnych konsekwencji na mężczyzn korzystają-
cych z jej usług. Innym mankamentem był rozwój potajemnych domów i miejsc 
schadzek, szczególnie w lokalach gastronomicznych, gdzie niemalże w każdym 
funkcjonowały specjalnie do tego celu przeznaczone boksy i pokoje. Bardzo 
często klientów w tym zakresie obsługiwały zatrudnione w tych lokalach for-
danserki. Poza tym, podobnie jak w systemie reglamentacyjnym, tak i w neo-
reglamentacyjnym kontrolą sanitarną objętych było około 10-20% prostytutek. 
Pozostałe uprawiały swój proceder w sposób utajony180.

Ostatnim systemem był tzw. abolicjonizm, który próbował zerwać z podwójną 
moralnością i który za cel postawił sobie walkę nie z prostytutką, ale z przyczy-
nami prostytucji. Gorącym zwolennikiem wprowadzenia tego systemu w Polsce 
była duża grupa kobiecych organizacji społecznych i Polski Komitet Walki z Han-
dlem Kobietami i Dziećmi.

System ten narodził się w Anglii, a określano go jako jeden z ostatnich etapów 
walki społeczeństwa w zakresie zniesienia niewolnictwa i poprawy stanowiska 
społecznego wobec kobiety, wobec jej godności. W tym właśnie kraju narodziła się 
Międzynarodowa Federacja Abolicjonistyczna, której początek dała działalność 
Daniela Cooper’a. On to w 1864 r. wystosował do parlamentu angielskiego me-
178 S. Rapalski, W obronie upadłej kobiety, „Łodzianin” 1922, nr 6, s. 3.
179 W obronie upadłej kobiety, Warszawa 1933.
180 J. Macko, Nierząd…, s. 86-87.
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moriał z żądaniem zniesienia reglamentacji jako nieskutecznego sposobu walki 
z prostytucją i chorobami wenerycznymi. Memoriał ten nie odniósł jednakże po-
żądanego efektu, co więcej, znaczna część zwolenników zniesienia reglamentacji 
odczytała to jako porażkę uniemożliwiającą wprowadzenie systemu abolicjoni-
stycznego. Do akcji jednak włączyła się narodowa organizacja kobiet, na czele któ-
rej stała wówczas Józefina Butler. W 1870 roku na łamach „Daily News” ukazał się 
jej płomienny manifest. Po tej publikacji odbyła ona podróż po miastach angiel-
skich, zbierając podpisy poparcia dla akcji zniesienia systemu reglamentacyjnego. 
W sumie udało się zebrać około 260 tys. podpisów i złożyć ponownie memoriał 
w parlamencie, aczkolwiek ze względu na to, iż stanowił swoiste novum, nie uzy-
skał on poparcia, jak przypuszczano. Zbyt duże było grono zwolenników regla-
mentaryzmu. Wówczas J. Butler wystąpiła z apelem do krajów w Europie i poza 
nią, co poskutkowało zwołaniem w 1877 r. pierwszego międzynarodowego kon-
gresu abolicjonistów, który miał miejsce w Genewie. Od tego momentu odbyło się 
kilkadziesiąt kongresów, w których udział brali zwolennicy abolicjonizmu z całe-
go świata181.

W kongresach tych, nie wszystkich oczywiście, uczestniczyli także przedstawi-
ciele z Polski. W roku 1938 odbył się w Paryżu 47 Kongres Międzynarodowej Fede-
racji Abolicjonistycznych. Polskę reprezentowała tam Halina Siemieńska. Głównym 
celem tego kongresu było określenie działań na rzecz przekonania władz francu-
skich do zniesienia reglamentaryzmu. Przy tej okazji powtórzono zebranym główne 
zasady ruchu abolicjonistycznego, które ujęto w następujących punktach:

1. prostytucja, jako czyn osobisty i prywatny nie stanowi przestępstwa.
2. władze publiczne winny występować tylko w wypadkach zakłócających porządek 
i ład publiczny. Przepisy represyjne powinny być stosowane w jednakowej mierze do 
mężczyzn, jak i do kobiet, a ich wykonania bez prawa dowolnej interpretacji – powie-
rzone policji ogólnej, w żadnym zaś wypadku policji obyczajowej.
3. zakaz wszelkich form stręczycielstwa i surowe sankcje karne w stosunku do cią-
gnących zyski z nierządu osób trzecich – stanowią podstawową rolę prawa w walce 
z prostytucją.
4. współczesna walka z chorobami wenerycznymi musi polegać na stosowaniu zasady 
całkowitej swobody. Leczenie musi być dobrowolne, bezpłatne i dyskretne. Stosowa-
nie przymusu leczenia do niektórych ściśle określonych grup ludności jest – niespra-
wiedliwością bezużyteczną pod względem lekarskim, szkodliwą z punktu widzenia 
ogólno-społecznego182.

Obecność H. Siemieńskiej na kongresie w Paryżu nie ograniczyła się jedynie 
do formy biernej – włączyła się ona w obrady w sposób jak najbardziej aktywny, 
wygłaszając referat zatytułowany Jak ulżyć doli prostytutki? Zaprezentowała w nim 
181 J. Macko, Prostytucja…, s. 170-171.
182 H. Siemieńska, 47 Kongres Międzynar. Federacji Abolicjonistycznej, „Praca Obywatelska” 
1938, nr 17, s. 6-7.
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między innymi projekt utworzenia w Warszawie Izby Zatrzymań dla dorosłych 
prostytutek, który opracowany został przez referat policji kobiecej. Utworzenie 
tej izby miało być krokiem w kierunku rehabilitacji prostytutek. W izbie bowiem 
oprócz lekarzy i policjantek planowano zatrudnić także pedagogów, którzy mieli 
pracować z prostytutkami poprzez prowadzenie badań nad nimi i doborem spe-
cjalnych metod resocjalizacyjnych183.

Abolicjoniści uważali prostytucję za zjawisko osobiste, które rozstrzygane być 
powinno w sumieniu i kobiety, i mężczyzny. Prostytucja nie jest zatem przestęp-
stwem, dlatego też ingerencja czynnika prawnego powinna być ograniczona tylko 
do określonych sytuacji. Karać można było zatem w przypadku, gdy nierządu 
dokonywano (lub usiłowano dokonać) pod przymusem czy przy użyciu podstę-
pu; gdy dokonywano (lub usiłowano) dokonać tego z osobami nieletnimi lub tej 
samej płci, gdy również były nieletnie; gdy obrażało to „publiczną obyczajność”. 
Karać można było wszystkich, którzy w celu osiągnięcia zysków namawiali do 
prostytucji – stręczycieli, sutenerów itd. – i tych, którzy ciągnęli zyski z prostytucji 
osób drugich184.

Abolicjonizm był z założenia systemem praktycznym i koncentrował się na tzw. 
12 przykazaniach.

1) Zwalczać u dzieci i młodzieży fałsz podwójnej moralności,
2) Walczyć z prostytucją, a nie prostytutką,
3) Zwalczać pornografię,
4) Stworzyć ustawodawstwo do zwalczania chorób wenerycznych, któreby jednak 
nie było jednostronne, lecz obejmowało swą terapią wszystkie źródła zarazy,
5) Otoczyć opieką wychowania ochronnego dzieci i młodzież moralnie zaniedbaną,
6) Oceniać indywidualnie objawy przestępczości u nieletnich,
7) Stworzyć dla nieletnich przestępców specjalne sądy i ustawodawstwo,
8) Jednostki nieuleczalnie chore fizycznie i psychicznie izolować od reszty społeczeń-
stwa,
9) Organizować zakłady wychowawczo-lecznicze,
10) Ostrze walki z prostytucją zwrócić przeciwko handlowi żywym towarem, tajnym 
i publicznym domom rozpusty, stręczycielom i sutenerom,
11) Ustawę o włóczęgostwie i żebractwie stosować jednakowo do obu płci,
12) Ułatwić prostytutkom drogę powrotną do życia uczciwego185. 

Dla przedstawicieli ruchu abolicyjnego ważnym elementem działania była pro-
paganda. Polegała ona przede wszystkim na uświadamianiu społeczeństwa za 
pomocą słowa pisanego i mówionego, czym jest prostytucja, jakie niesie za sobą 
skutki, na co ma wpływ zarówno w życiu społecznym, jak i gospodarczym. Dużą 
wagę przywiązywano także do płaszczyzny edukacyjnej, szczególnie w stosunku 
183 H. Siemieńska, Jak ulżyć doli prostytutki?, „Praca Obywatelska” 1938, nr 18, s. 10-12.
184 J. Macko, Prostytucja…, s. 171.
185 H. Siemieńska, Stan walki…, s. 8.
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do młodzieży, stąd niejednokrotnie organizowane były różnego rodzaju zawody 
sportowe i zabawy, w których nie tylko promowano idee abolicjonistyczne, ale 
także idee życia oparte na moralności186. 

Halina Siemieńska główne założenia abolicjonizmu określiła w sposób nastę-
pujący:

Jedna moralność dla obu płci, walka z prostytucją, a nie prostytutką, racjonalne 
ustawodawstwo do zwalczania chorób wenerycznych, obejmujące swą terapią 
wszystkie źródła zarazy, energiczne ściganie handlarzy żywym towarem, strę-
czycieli, sutenerów, właścicieli tajnych i publicznych domów rozpusty, ułatwienie 
prostytutkom powrotu do życia uczciwego – oto są te podstawowe zasady abolicjo-
nizmu, które wprowadzają radykalne zmiany do panującego światopoglądu w tej 
dziedzinie187.

Wskazała również na kraje, w których system ten obowiązuje, zaznaczając 
równocześnie, że dzielą się one na dwie grupy. Do pierwszej należą te pań-
stwa (Anglia, Holandia, Kanada), w których leczenie chorób wenerycznych jest 
dobrowolne, do drugiej te (Czechosłowacja, Dania, Niemcy, Estonia, Szwecja, 
Finlandia, Norwegia), gdzie obowiązuje przymus w tym zakresie. Omawia-
jąc ściślej przykład Anglii i Niemiec, zwróciła uwagę na aktywną działalność 
czynnika społecznego w zakresie walki z nierządem i postulowała, żeby w Pol-
sce rząd zaprosił społeczeństwo do aktywności w tym zakresie, a ono z kolei 
żeby chętnie się włączyło do działań i nie uchylało od ciążącego na nim obo-
wiązku188.

Ważną cechą abolicjonizmu podnoszoną przez jego zwolenników była jego 
funkcja wychowawcza. Odnosiła się ona zarówno do młodzieży, jak i dorosłego 
już społeczeństwa. Tak tę funkcję widziała Wanda Woytowicz Grabińska:

Są to przede wszystkim – wychowanie młodego pokolenia na zasadach moralnych 
jednakowych dla płci obojga, podnoszenie poziomu kultury ludności przez sztukę, 
rozrywki kulturalne (świetlice, kluby, teatry, koncerty, etc.), racjonalne wychowanie 
fizyczne, - dążenie poprzez szereg środków pedagogiczno-społecznych do sublima-
cji instynktów jednostki i społeczeństwa. Ponadto (…) uznaje się za konieczne sto-
sowanie: 1) środków opiekuńczo-wychowawczych względem jednostek zagrożonych 
moralnie, 2) środków wychowawczo-poprawczych dla osób uprawiających nierząd 
– w szczególności nieletnich oraz 3) środków, umożliwiających rehabilitację do osób 
chcących porzucić uprawianie nierządu189.

186 J. Macko, Nierząd…, s. 209.
187 H. Siemieńska, Czynniki społeczne w walce z nierządem, „Praca Obywatelska” 1931, nr 7,  
s. 4-6.
188 Tamże, s. 6.
189 Walka z nierządem…, s. 13.
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Warto nadmienić, że gorącym zwolennikiem wprowadzenia abolicjonizmu 
w Polsce był Leon Wernic. Już w 1906 r. założył tajnie działające Towarzystwo 
Abolicjonistyczne, a później Polskie Towarzystwo Eugeniczne, którego był pre-
zesem do 1939 r. Miał również duże doświadczenie medyczne dotyczące chorób 
wenerycznych, bowiem od 1914 r. przez 36 lat był ordynatorem w szpitalu św. Ła-
zarza w Warszawie. Był również pierwszym prezesem Polskiego Komitetu Walki 
z Handlem Kobietami i Dziećmi190.

L. Wernica w tych działaniach wspomagali także Stanisław Posner (później-
szy senator) i Teodora Męczkowska. Oni to właśnie dali początek wspomnianemu 
wcześniej Towarzystwu Abolicjonistów. Początkowo ich spotkania obywały się 
w domach prywatnych, w małym, kilkuosobowym gronie. W czasie tych spotkań 
debatowano, jakimi metodami należy na ziemiach polskich walczyć z prostytucją, 
w jaki sposób dotrzeć do świadomości społeczeństwa i przekonać obywateli, że 
prostytucja stanowi zagrożenie społeczne, że jest naruszeniem praw natury, god-
ności ludzkiej i higieny. Skutkiem tych debat było między innymi powołanie do 
życia w roku 1906 Towarzystwa walki z chorobami płciowymi i szerzenia zasad 
abolicjonizmu, a w 1915 r. Polskiego Towarzystwa walki z nierządem i chorobami 
wenerycznymi. Rok później dzięki staraniom T. Męczkowskiej i Kołaczkowskiej 
powstała sekcja sióstr inspektorek. Ich zadaniem było roztoczenie opieki nad 
kobietami upadłymi i dziećmi, a terenem działania były przystanie okręgowe. 
W pracę Towarzystwa walki z chorobami wenerycznymi i nierządem zaanga-
żowali się przedstawiciele różnych stanów i profesji. Obecni byli zatem lekarze, 
prawnicy, nauczyciele, przedstawiciele instytucji społecznych, towarzystw ochro-
ny kobiet. Do współpracy zaproszono także przedstawicieli świata nauki, m.in. 
z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki.

Pracę rozpoczęto od podstaw, mianowicie od opracowania projektu wzorowej pomo-
cy dla chorych wenerycznych, bądź w szpitalach ogólnych; opracowano i rozdano 
w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy milicji miejskiej i szpitalom przepisy jak zapo-
biegać i zachować się wobec chorych wenerycznych; publikowano szereg odezw, do 
różnych sfer społeczeństwa, miasteczek i wsi, do kobiet, do młodzieży i duchowień-
stwa; wreszcie zajęto się ułożeniem projektu prawa o zwalczaniu chorób wenerycz-
nych i nierządu191.

To właśnie abolicjoniści dali impuls do zakładania towarzystw ochrony ko-
biet na ziemiach polskich, które rozpoczęły swoją działalność już na początku 
XX wieku. Największą jednakże swoją aktywność zanotowały w latach 1918-
1939, a ściślej mówiąc po roku 1923, kiedy to powstał Polski Komitet Walki  
z Handlem Kobietami i Dziećmi, który zajął się koordynacją wszelkich działań 
na tym polu.

190 W. Gutowski, W 100-lecie urodzin dr med. Leona Wernica twórcy eugeniki i wenerologii spo-
łecznej, „Archiwum Historii Medycyny” 1970, t. XXXIII, s. 461-466.
191 J. Macko, Nierząd…, s. 171-172.
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4.1. Walka z prostytucją i zjawiskami pokrewnymi

Do walki z prostytucją podchodzono na różnych płaszczyznach: rządowej, spo-
łecznej, religijnej, a także ideologicznej. Już w 1924 roku celem ujednolicenia pra-
cy organów rządowych i społecznych opracowany został projekt rozporządzenia, 
który zakładał powołanie międzyministerialnej komisji do spraw obyczajności pu-
blicznej. Komisja ta wytyczyła sobie pewne cele, które ujęto w siedmiu zasadni-
czych punktach. A zatem komisja zamierzała koordynować wszelkie zarządzenia 
i pomysły rządowe związane z obyczajnością publiczną. Dzięki temu każdy nowy 
akt prawny w tym zakresie poprzedzony miał być omówieniem i uzgodnieniem 
stanowisk pomiędzy ministerstwami. Komisja zastrzegła sobie także prawo wyzna-
czania delegatów na międzynarodowe zjazdy i kongresy dotyczące obyczajności 
publicznej, a także omawiania i uzgadniania stanowisk i dyrektyw przedkładanych 
na tychże zjazdach. Komisja mogła również zwoływać kongresy ogólnopolskie 
i międzynarodowe, koordynować pracę instytucji centralnych, w których zakresie 
działalności pozostawały kwestie związane z obyczajnością publiczną. I wreszcie 
w jej gestii pozostawało też gromadzenie materiałów ułatwiających badanie i za-
pobieganie wykroczeniom przeciwko obyczajności publicznej oraz podejmowanie 
wszelkich działań propagandowych za pomocą prasy, książek oraz filmów192.

Na płaszczyźnie ideologicznej aktywny był między innymi A. Rząśnicki, który 
pisał:

Sprawa prostytucji jest dla proletariatu niesłychanie ważną, ponieważ cały prawie cię-
żar prostytucji dźwiga na swoich barkach klasa robotnicza. Prostytutki w olbrzymiej 
swej większości rekrutują się z tej klasy. Któż się upomni o krzywdę tych dziewcząt, 
któż je usprawiedliwi, jeśli nie proletariat? W okresie wybuchu rewolucji 1905 r. pro-
letariat Warszawy żywiołowo porwał się do walki z prostytucją, burzył lupanary bo 
dość miał już hańby swych sióstr i córek, a tem samem i własnej hańby.
Prostytucja jest jedną z tych ran ropiejących na ciele społeczeństw dzisiejszych, o za-
gojeniu których nie może być mowy dopóki ustrój kapitalistyczny istnieje. Wojna w 
znacznem stopniu przyczyniła się do zaognienia tej rany. Dziś sprawa prostytucji jest 
bardziej palącą niż kiedykolwiek bądź była, i dlatego uważamy za konieczne znowu ją 
poruszyć i wykazać, że prostytucji nie można traktować w oderwaniu od całokształtu 
życia, albowiem korzenie jej tkwią głęboko w społeczeństwie kapitalistycznym193.

Na miarę swoich możliwości z prostytucją walczyły również samorządy miej-
skie. Wojewoda krakowski wydał nawet specjalne rozporządzenie, w którym za-
warty był regulamin dla nierządnic „działających” na terenie Krakowa. Oprócz 
podstawowych zapisów dotyczących konieczności zgłaszania się na badania ko-

192 J. Macko, Prostytucja…, s. 292-293.
193 A. Rząśnicki, Prostytucja a proletariat, Warszawa 1920, s. 3.
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misji sanitarno-obyczajowych wprowadzono klika istotnych zapisów. Między in-
nymi zakazywano mieszkać prostytutkom w promieniu 100 metrów od świątyń, 
szkół i innych zakładów publicznych, jak szpitale, ochronki czy przytułki. W jed-
nym mieszkaniu mogły mieszkać co najwyżej dwie nierządnice, a do ich mieszka-
nia powinno prowadzić osobne wejście. Jeśli która mieszkała z innymi osobami, 
np. własnymi dziećmi, nie mogła ich przetrzymywać w pokoju, w który uprawia-
ła swój proceder. Prostytutkom nie wolno się było pojawiać na dworcach ani na 
placach przed nimi. Wyjątek stanowiła tylko ich indywidualna podróż. Nie mogły 
chodzić po krakowskich plantach wieczorami: w okresie od 1 kwietnia do 31 paź-
dziernika od godziny ósmej wieczorem, a w okresie od 1 listopada do 31 marca już 
od godziny szóstej. Dodatkowo

zakazuje się nierządnicom przebywać w czasie od 1 kwietnia do 31 października 
w porze nocnej od godz. 8-mej wieczorem, w czasie od 1 listopada do 31 marca od 
godz. 6-tej wieczorem na następujących ulicach i placach: ul. Basztowa, od dworca 
osobowego do rogu ul. Długiej, ul. Lubicz od mostu kolejowego do plant, ul. Szpi-
talna, ul. Floriańska, ul. Św. Jana, ul. Sławskowska, ul. Św. Marka, ul. Św. Tomasza, 
Szewska, Szczepańska i Pl. Szczepański, Miodowa oraz zatrzymywania się w Rynku 
Głównym od strony linii A i B194.

Podobnego zakazu dotyczącego jednej z katowickich ulic domagał się w latach 
trzydziestych ks. Szramek, który w liście do dyrekcji policji pisał: 

W obronie Kościoła N.M.P. i otoczenia jego i ze względu na parafian, którzy do ko-
ścioła i z kościoła chodzą przeważnie ulicą Marjacką, w końcu ze względu na nazwę 
tej ulicy wskazującą na Pannę Najświętszą proszę uprzejmie o zakazanie ulicznicom 
uprawiania swego brzydkiego procederu na tej ulicy, na której procesja Bożego Ciała 
co rocznie tak wspaniały bierze koniec195.

Przeciwko prostytuowaniu się kobiet na ulicach występował nie tylko Kościół, 
ale także mieszkańcy tych ulic, przy których ten proceder się odbywał. Z kolei radni 
miejscy tolerowali ten stan, wychodząc z założenia, że skoro jest popyt, musi być 
też podaż196.

Podobna sytuacja miała miejsce w Wilnie, gdzie na ręce starosty grodzkiego 
skierowane zostało podanie mieszkańców ul. Józefa Piłsudskiego z żądaniem za-
mknięcia trzech domów publicznych, które na tej ulicy funkcjonowały. Pod pety-
cją podpisało się 138 mieszkańców. Podobnie jak w opisanym wyżej przypadku 
katowickim, jednym z argumentów było to, że ulica nosząca imię Marszałka, nie 
może być miejscem uprawiania nierządu. Dalej petenci zwracali uwagę, że na od-
cinku ulicy, gdzie znajdują się owe lupanary, mieści się szkoła podstawowa i  za-

194 AAN, MOS, sygn. 206.
195 Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Akta Luźne, sygn. 969 (dalej: AAKat.).
196 W. Janota, Katowice…, s. 127.
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kład wychowawczy prowadzony przez zakonnice. Determinacja mieszkańców, 
którzy stanęli do walki, była tak duża, że informowali starostę o rozpoczęciu akcji 
podawania do publicznej wiadomości, za pośrednictwem prasy, nazwisk wła-
ścicieli domów, którzy wydzierżawiając lokale sutenerom, w ten sposób współ-
uczestniczyli w procederze197.

We Włocławku z kolei dokonywano częstych obław na prostytutki, których 
głównym celem było przede wszystkim usunięcie ich z centrum miasta. Jedna 
z takich akcji miała miejsce 22 marca 1923 r. Wyłapano wówczas 27 kobiet, z których 
cztery zostały odesłane do szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Tydzień później 
przeprowadzono kolejną obławę, podczas której w ręce policji wpadło 16 kobiet. 
Obław tych zorganizowano w następnych miesiącach jeszcze kilka, wyłapując po 
kilkanaście kobiet prostytuujących się. W czasie akcji przeprowadzonej w roku 1938 
wykryto tzw. dom schadzek, czyli nielegalny burdel przy ul. Kilińskiego198.

Także w Poznaniu społeczeństwo potępiało prostytucję i jej wszelkie objawy. 
Na łamach „Nowego Kuriera” ukazał się artykuł, w którym wzywano nie tylko 
samorząd, ale także policję do podjęcia radykalnych kroków zmierzających do 
zlikwidowania zjawiska prostytucji w mieście. Autor artykułu napisał:

Prasa miejscowa niejednokrotnie apelowała do władz policyjnych, aby przeciwdzia-
łały szerzeniu się publicznemu zgorszeniu i przeciwdziałały ulicznym gorszącym 
widowiskom: przeróżnym kłótniom, zajściom, burdom i awanturom, powodowanym 
przez nieszanujące swej godności kobiecej różne „wesołe córy Koryntu” i ćmy nocne 
oraz pijanych młodzieńców-fanfaronów. Niektóre ulice jak Kwiatowa, Rybaki, Szkol-
na, Dąbrowskiego a nawet w śródmieściu św. Marcin i Kantaka, nie mówiąc o wielu 
innych na Jeżycach (Dąbrowskiego, Kraszewskiego) i Wildzie – przepełnione są 
począwszy od godz. 8-10 wieczór do późna w noc, dziewczętami lekkich obyczajów, 
zaczepiającemi natrętnie przechodniów, lub toczącemi między sobą głośne wprost 
wrzaskliwe kłótnie, pełne ordynarnych wyzwisk i niesłychanych epitetów. Dooko-
ła tych „damulek” – jaskrawo poubieranych, z ubielonymi twarzami o ceglastych 
sztucznych rumieńcach snują się gromady młodzieńców, najczęściej małoletnich jesz-
cze, rekrutujących się z subiektów sklepowych i podrzędnych pracowników różnych 
biur a wystających przy wnękach w bramach kamienic w poszukiwaniu przygód 
i wrażeń lub też prowadzących nazbyt głośne w nocy rozmowy i hałaśliwe dysputy… 
a często urządzających różne „kawały”. – Na przechodzącego późną porą mieszkańca 
tego rodzaju „obrazki” czynią fatalne, przygnębiające wrażenie, że nie wspomnimy 
o zakłócaniu spokoju w domach, w których bramach wystają godzinami różne „par-
ki” nazbyt głośno się zachowujące. Należałoby wybryki te ukrócić, a wszystkie te „pa-
nienki” z ulic w śródmieściu usunąć w dalsze dzielnice Poznania. Policja winna także 
zwrócić uwagę na różne „kawiarnie”, „restauracje” i podejrzane nocne knajpy, gdzie 
przy wrzaskliwej muzyczce odbywają się dancingi, na których zbierają się ćmy nocne, 
sutenerzy i niestety nieletni młodzieńcy w tajemnicy przed rodzicami trwoniący czas, 

197 Walka z prostytucją i sutenerstwem, „Kurier Wileński” 1933, z 18 listopada, s. 4.
198  B. Sprengel, Policja państwowa…, s. 210-211.
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pieniądze i zdrowie. Lokale te stały się bowiem punktami zbornemi podejrzanego to-
warzystwa, które upiwszy się tam - wyładowuje później swój temperament na ulicy199.

Podobnie było w Łodzi, przy czym tam, aby ograniczyć przyrost prostytutek, 
wydano „wojnę” sutenerom. Nie było to jednak łatwe, ponieważ prowadzono 
przeciwko nim niezwykle małą liczbę dochodzeń. Prostytutki niechętnie składa-
ły doniesienia przeciwko sutenerom, a jeśli nawet je złożyły, najczęściej wkrótce 
wycofywały. Zmieniono wówczas zasady pozyskiwania wiadomości na temat 
„pracy” sutenerów. Po odwiedzinach prostytutki na badaniach sanitarno-obycza-
jowych prowadzono dyskretnie rozmowy z kobietami. Niektóre z nich były nie-
chętne do rozmowy, inne wręcz przeciwnie – ich rozmowność pozwoliła pozyskać 
informacje, dzięki którym udało się wszcząć działania operacyjne przeciwko su-
tenerom, nazywanym w Łodzi także „makarelami”. Akcje przeciwko sutenerom 
przeprowadzano kilka razy, najczęściej było one organizowane w ciągu doby, aby 
uniemożliwić porozumiewanie się pomiędzy sutenerami i prostytutkami. Dzięki 
nim skazano 90% zatrzymanych sutenerów. Otrzymali oni wyroki od 6 miesię-
cy do 4 lat. W sumie w roku 1932 przeprowadzono 16 dochodzeń, w 1933 – 72, 
w 1934 – 80, a do połowy 1935 roku – 39 spraw200.

W październiku 1934 r. Wydział Pracy i Opieki Społecznej Wileńskiego Urzędu 
Wojewódzkiego informował Prezesa Wileńskiego Okręgu PCK o problemie wy-
stępowania na terenie powiatu brasławskiego ognisk kiły endemicznej:

W roku ubiegłym w pow. brasławskim przeważnie wśród ludności wyznania staroob-
rzędowego wykryto kilka ognisk kiły wrodzonej. W celu jej zwalczania została zorga-
nizowana państwowa kolumna przeciwkiłowa, która do chwili obecnej [4 październi-
ka 1934] zarejestrowała 490 osób chorych na kiłę, wśród nich 72 dzieci201.

Po tej informacji urzędnicy zwracali się z prośbą do PCK o zorganizowanie 
ochotników, którzy pomogą w zwalczaniu choroby. Głównym zadaniem tego 
oddziału ochotników miało być wykrywanie choroby poprzez masowe bada-
nia serologiczne oraz leczenie chorych, u których stwierdzono występowanie 
symptomów choroby. Działania takie planowano podjąć w okresie letnim 1935 
r. Wspomniana wcześniej kolumna przeciwkiłowa została zawiązana na począt-
ku 1934 r. na wniosek przedstawicieli Kliniki Chorób Dziecięcych Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie. Zwrócono także uwagę, że w pierwszej kolejności 
badaniom serologicznym powinny zostać poddane kobiety ciężarne oraz dzieci. 
Wczesne wykrycie choroby wśród dzieci dawało duże szanse na jej całkowite 
wyleczenie202.
199  Czas usunąć publiczne objawy zgorszenia z naszych zaułków śródmiejskich i nocnych spelunek, 
„Nowy Kurier” 1928, nr 186, s. 7.
200 J. Sitkowski, Walka z sutenerami w Łodzi, „Na Posterunku” 1935, nr 45, s. 9-10.
201 LCVA, UWW, F. 51, Ap. 12, b. 2022.
202 Tamże.
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Szeroką falą szła również walka z handlem kobietami i dziećmi. Do walki tej 
oprócz czynnika społecznego włączały się również władze rządowe czy ministerial-
ne. Przykładem działania tych ostatnich może być np. okólnik wydany przez Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych z października 1923, a dotyczący właśnie zwalczania 
handlu kobietami i dziećmi. Aby ograniczyć to zjawisko, władze administracyjne 
zobowiązane były podjąć pewne, konkretne działania. Między innymi urzędnicy 
biur paszportowych mieli nakaz kontroli celu podróży kobiety, a w szczególności 
młodej dziewczyny. Należało wówczas sprawdzić dokumenty, które potwierdzały 
np. zatrudnienie kobiety za granicą, posiadania rodziny za granicą, a w przypad-
ku nieletniej należało sprawdzić osobę, pod opieką której miała ona opuścić kraj. 
W przypadku, gdy zachodziło podejrzenie o wywóz dziewczyny czy kobiety jako 
ofiary handlu „żywym towarem”, należało podjąć odpowiednie w tym zakresie kro-
ki, przede wszystkim przeprowadzić poufny wywiad na temat tego, gdzie, po co 
i  z kim czy z czyjej namowy wyjeżdża.

Jeśli przeprowadzone dochodzenie nie obala powziętego uprzednio podejrzenia, pe-
tentkę, względnie jej rodziców lub opiekunów, należy wezwać do biura paszportowe-
go i tam w sposób umiejętny przesłuchać ją winna starsza poważniejsza urzędniczka 
umiejąca wzbudzić zaufanie. Może nią być również delegatka każdego Towarzystwa 
Ochrony Kobiet lub T-wa posiadającego analogiczne cele. Do Żydówek wezwana być 
powinna delegatka analogicznego towarzystwa żydowskiego. Urzędniczka, względ-
nie delegatka, powinna w sposób umiejętny przestrzec petentkę, względnie jej ro-
dziców lub opiekunów, przed grożącem jej niebezpieczeństwem, na jakie naraża się, 
opuszczając kraj. Petentce względnie jej rodzicom, lub opiekunom należy wręczyć ad-
resy towarzystw ochrony kobiet za granicą203.

Podobne działania miały być podejmowane wobec dziewcząt i kobiet zatrzy-
manych podczas nielegalnego przekraczania granicy czy zaobserwowanych 
w podejrzanym towarzystwie na stacjach i przystaniach statków parowych, a tak-
że w hotelach, zajazdach itd.

203 Okólnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 8 października 1923 r. w sprawie zwalczania 
handlu żywym towarem.
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4.2. Próby zmian systemowych

Sposobem na walkę z chorobami wenerycznymi w Polsce miała być specjal-
na ustawa, która już na początku lat trzydziestych trafiła pod obrady polskiego 
parlamentu. Dużym zaangażowaniem w jej opracowanie wykazał się Polski Ko-
mitet Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi, który drogami dyplomatycznymi 
i koleżeńskimi pozyskiwał przykłady podobnych rozwiązań prawnych funkcjo-
nujących w innych państwach europejskich. I tak np. za pośrednictwem Posel-
stwa Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze otrzymał Komitet duńskie ustawy 
dotyczące: kar nakładanych za włóczęgostwo i żebractwo, kar nakładanych za 
przestępstwa gwałtu, wykroczenia przeciw moralności, żebractwo i włóczęgo-
stwo oraz o zwalczaniu nieobyczajności publicznej i chorób wenerycznych. Z ko-
lei z Anglii Komitet otrzymał książkę Jerzego Świętochowskiego A Maual of Vigi-
lance Law, w której autor poruszał większość zagadnień pozostających w kręgu 
zainteresowania Komitetu204.

W 1938 r. odbywała się dyskusja nad tą ustawą w ramach obrad sejmowej komi-
sji zdrowia publicznego i opieki społecznej. Ustawę referował poseł dr Stanisław 
Ostrowski. Przede wszystkim jednakże skupił się na omówieniu różnorakich za-
gadnień związanych z występowaniem chorób wenerycznych w Polsce, jak rów-
nież omówił przykłady walki z chorobami wenerycznymi w innych państwach eu-
ropejskich i pozaeuropejskich. Za istotną sprawę uznał uświadamianie młodzieży 
i całego społeczeństwa o istocie chorób wenerycznych, o zagrożeniach, jakie one 
ze sobą niosą. Podnosił kwestię, że ochrona społeczeństwa przez komisje sani-
tarno-obyczajowe jest niewystarczająca, że konieczne są działania profilaktyczne, 
w tym ochrona kobiet, a w szczególności młodych dziewcząt i przed nierządem, 
i przed chorobami wenerycznymi. Zapewnić to miały proponowane zapisy usta-
wowe. Dużą uwagę poświęcał właśnie młodym dziewczętom (chłopcom również) 
i działaniom, które należy podjąć, aby uchronić je od chorób wenerycznych205.

S. Ostrowski wskazywał także na inne ważne czynniki, które były według nie-
go istotne w skutecznym przeciwdziałaniu chorobom wenerycznym. Wśród nich 
wymieniał odpowiednie przygotowanie lekarzy do leczenia chorych, zakazanie 
leczenia chorych wenerycznych przez lekarzy bez odpowiedniej praktyki i wiele 
innych.

Karalne powinno być tedy leczenie przez partaczy laików, niedopuszczalne zaś przez 
nieprzygotowanych lekarzy. Zniknąć powinny wszelkie reklamy w prasie codzien-
nej, zalecające środki lecznicze, na świeże i zastarzałe choroby. Ustać musi wydawa-
nie w aptekach leków przeciw chorobom wenerycznym bez polecenia recepty lekarza. 
Do leczenia chorych wenerycznie powinien mieć w miastach prawo i obowiązek jedynie 

204 AAN, MOS, sygn. 201.
205 Walka z nierządem…, s. 28-29.
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lekarz-wenerolog, pod względem rozpoznania, zapobiegania i leczenia fachowo przy-
gotowany w okresie co najmniej dwu lat w klinikach bądź oddziałach szpitalnych dla 
chorych wenerycznie. Tytuł lekarza wenerologa powinien być zastrzeżony ustawowo. 
W uniwersytetach należałoby zwrócić szczególną uwagę na konieczność przesłuchania 
w ciągu jednego roku przez studentów wydziału lekarskiego wykładów, obejmujących 
teoretycznie i praktycznie całokształt wenerologii ze szczególnym podkreśleniem szkód 
społecznych i metod zapobiegania chorobom wenerycznym206.

Z powyższego wynika, że projektodawcy ustawy o zwalczaniu chorób wene-
rycznych kładli duży nacisk na odpowiednie przygotowanie kadry medycznej, 
która miałaby się zająć leczeniem tego typu przypadków. Co więcej, zwracali 
uwagę, na to, aby lekarze czynili takie przygotowania już w trakcie studiów me-
dycznych.

Projekt ustawy o zwalczaniu chorób wenerycznych przedłożony pod obrady 
parlamentu składał się z ośmiu rozdziałów, zawierających dwadzieścia dziewięć 
paragrafów. Określał on między innymi obowiązki chorego i lekarza, uprawnie-
nia władz administracji ogólnej czy przepisy karne. Rozdział VIII zawierał jedy-
nie jeden paragraf, ale niezwykle istotny, znosił on bowiem reglamentację sani-
tarną prostytutek. W ten sposób ustawa była ostatecznym kluczem do otwarcia 
bramy, przez którą do polskiego systemu nadzoru nad prostytucją wkroczyłby 
abolicjonizm. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na jeden z zapisów projekto-
wanej ustawy, który określał obowiązki chorego. Przede wszystkim nakazywał 
mu pozostawanie pod opieką lekarską i to bezpośrednią. Nie mógł on się leczyć 
„korespondencyjnie” – za pomocą listów, broszur czy ulotek, ale zobowiązany 
był do osobistego stawienia się przed lekarzem. Choremu zapisy ustawowe za-
braniały między innymi wykonywania pracy zawodowej, szczególnie tej, która 
z definicji mogła stanowić ognisko przenoszenia się choroby. Kobietom chorym 
wenerycznie nie wolno było przyjmować do karmienia niemowląt207.

Równocześnie wniesiono do Sejmu drugą ustawę, której celem było prawne 
usankcjonowanie walki z nierządem. Na posiedzeniu komisji zdrowia publiczne-
go referowała ją Wanda Woytowicz-Grabińska, radczyni z Ministerstwa Opieki 
Społecznej. Przystępując do referowania, powiedziała:

W dobie dzisiejszej, w Polsce, tak jak w wielu innych krajach, istnieje cały szereg 
spraw społecznych, wymagających pilnego rozwiązania. Wśród nich są zagadnienia 
bliższe społeczeństwu, bardziej znane i spopularyzowane jak np. sprawy opieki nad 
dziećmi i młodzieżą, i takie, które z natury rzeczy są raczej ukryte w cieniu, a nawet 
niepopularne, choć równie doniosłe. Do tej ostatniej kategorii należy niewątpliwie 
walka z chorobą społeczną - prostytucją. Pod terminem tym rozumiemy współcześnie 
uprawianie nierządu w celach zarobkowych z dowolną liczbą osób208.

206 Tamże, s. 31-32.
207 Projekt ustawy o zwalczaniu chorób wenerycznych, msp. w posiadaniu autora.
208 Walka z nierządem…, s. 5.
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W dalszej części – referując projekt ustawy – skupiła się radczyni na omówieniu 
przyczyn wywołujących prostytucję, przy czym podzieliła je na dwie kategorie: 
zewnętrzne i wewnętrzne. Do zewnętrznych zaliczyła ujemne warunki środowi-
skowe i ekonomiczne, do wewnętrznych między innymi anormalność, brak ha-
mulców moralnych czy załamania się kobiet na tle miłosnym. Odniosła się także 
do badań statystycznych przeprowadzonych w latach 1925-1935 w Warszawie 
wśród prostytutek, z których wynikało, że średnio około 60% kobiet zaczyna się 
prostytuować przed osiągnięciem pełnoletności, tj. 21 lat. Opisała także przypadki 
prostytucji dziewcząt w wieku od lat 10 do 15. Wyraziła pozytywną opinię o aboli-
cjonizmie, krytykując i wytykając najdrobniejsze wady systemowi reglamentacji209.

Zwracała uwagę, że projektowane w ustawie zapisy biorą w obronę przede 
wszystkim nieletnich. Zakładała ona bowiem stosowanie szeregu środków natu-
ry wychowawczej, opiekuńczej i poprawczej względem nieletnich uprawiających 
nierząd lub nim zagrożonych210.

Zanim jednakże odbyły się czytania sejmowe obu ustaw, Polski Komitet 
Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi zorganizował konsultacje społeczne. 
W większości miast odbywały się spotkania, podczas których dyskutowano za-
pisy prawne obu ustaw, szczególnie zaś ustawy o zwalczaniu nierządu. Anali-
za dokumentów pokazuje, że stanowiska były podzielone i to nie tylko w skali 
całego kraju, poszczególnych jego województw, ale także w obrębie poszczegól-
nych miast. Różnice zdań nie pozwalały na ustalenie wspólnego stanowiska w tej 
kwestii. Na przykład w Bielsku dr Wojtczak, zastępca przewodniczącego komisji 
sanitarno-obyczajowej

popiera w całej rozciągłości stanowisko ujęte w ustawie, gdyż tchnie z niej prawdziwym 
humanitaryzmem oraz daje ona praktyczne rozwiązanie walki z nierządem. Reglamen-
tacja według niego nie odpowiada swojemu zadaniu i nie spełnia celu, z drugiej strony 
tylko niewielka liczba kobiet podlega tej reglamentacji w stosunku do bardzo dużej ilo-
ści utrzymujących się z prostytucji, a poza tym w sprzeczności stoi z pojęciami etyki. 
Reglamentacja dzisiejsza de facto ma charakter policyjny, tak życie na to wskazuje, choć 
w Komisjach sanitarno-obyczajowych zasiada lekarz. Z punktu widzenia społecznego 
jest niesprawiedliwością. Projektowana ustawa chce ująć choć w troskliwą opiekę mło-
dzież – co jest koniecznością. Ustawa rozwiązuje zagadnienia w sensie bardziej celo-
wym w chwili obecnej. Należy pójść drogą szerokiego uświadamiania, najdalej idącej 
opieki nad dziewczętami, które mogą iść drogą prostytucji, a tym które chcą wrócić do 
życia – ułatwić i poprzeć materialnie popierając je moralnie, a dalej szeroko propagować 
bezpłatne leczenie chorób wenerycznych211.

Innego zdania był przedstawiciel policji, który uważał, że zdecydowanie należy 
zwiększyć represje za uprawianie nierządu. Lekarz poradni wenerycznej obstawał 

209 Tamże, s. 6-11.
210 Tamże, s. 21.
211 AAN, MOS, sygn. 177.
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za systemem neoreglamentacyjnym, ale bez udziału czynnika policyjnego. Z ko-
lei lekarz miejski był zdania, że zniesienie neoreglamentacji będzie miało bardzo 
negatywne skutki212. Tak więc znalezienie wspólnego stanowiska – nawet wśród 
samych lekarzy – było niezwykle trudnym zadaniem.

Przeciwko zniesieniu reglamentacji, rozumianej również jako neoreglamentacji, 
występowali uczestnicy konferencji, która odbyła się w Częstochowie. Przeciwni 
byli i policjanci, i lekarze, i działaczki organizacji społecznej, z delegatką Związku 
Pracy Obywatelskiej włącznie. Głosy za utrzymaniem dotychczasowego systemu 
podtrzymywali także przedstawiciele Kościoła – ks. Godziszewski reprezentują-
cy na spotkaniu kurię biskupią i „siostry magdalenki”. Przedstawiciel sądownic-
twa twierdził, że wprowadzenie ustawy o walce z nierządem, podobnie jak one 
funkcjonują w takich krajach jak Szwecja czy Dania, jest w Polsce niemożliwe, ze 
względu na obecną sytuację społeczną i gospodarczą213.

Analogicznie było w innych miastach w Polsce, w których odbyły się tego 
typu spotkania. Głosy były także zbliżone. Tam gdzie się spotkania nie odby-
ły, czynniki społeczne przesyłały na adres Polskiego Komitetu Walki z Han-
dlem Kobietami i Dziećmi swoje uwagi, sugestie i stanowiska. Kaliski oddział 
Polskiego Katolickiego Towarzystwa Opieki nad Dziewczętami sugerował, że 
termin wprowadzenia w życie ustawy nie jest najbardziej szczęśliwy. Przedsta-
wicielki tegoż Towarzystwa uważały, że poziom społeczeństwa jest zbyt niski, 
żeby wprowadzić tę ustawę bez uszczerbków. Jednocześnie postulowały zaini-
cjowanie akcji propagandowej mającej na celu uświadomienie – szczególnie wyż-
szych i kierowniczych warstw społeczeństwa – o potrzebie zmian ustrojowych 
w zakresie nadzoru nad prostytucją. Taką samą akcję należałoby przeprowadzić 
w niższych warstwach społecznych, w szczególności zaś wśród młodzieży, aby 
uświadomić ją o niebezpieczeństwach, jakie niosą za sobą choroby społeczne, do 
których zaliczano prostytucję. Uważały one także, że należy rozbudować sys-
tem profilaktyczny i resocjalizacyjny w odniesieniu do kobiet zagrożonych pro-
stytucją. Ten pierwszy poprzez tworzenie nowych i aktywizowanie istniejących 
już towarzystw ochrony kobiet, te drugie poprzez zakładanie domów poprawy 
i ośrodków, w których można by procesowi resocjalizacji poddać kobiety pragną-
ce zakończyć prostytuowanie się214.

Zdarzało się, że nie wszyscy zaproszeni mogli w tych konsultacjach uczestni-
czyć, stąd często przysyłali swoje uwagi w formie pisemnej. Przykładem jest cho-
ciażby list przesłany do Komitetu, datowany na dzień 9 czerwca 1938 r., w którym 
Tomir Starzonek z Poznania, wyjaśniając powody swojej nieobecności na spotka-
niu, na którym dyskutowany był projekt ustawy o zwalczaniu nierządu, podał 
również kilka swoich przemyśleń na ten temat. Były one sformułowane dość pre-
cyzyjnie, aczkolwiek niekiedy chyba zbyt radykalnie. Pisał on wówczas:
212 Tamże.
213 Tamże.
214 Tamże.
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W walce z klęską nierządu należałoby odróżnić środki zapobiegawcze, wpływające 
na umniejszenie względnie usuwanie zarodku zła, przyczyn tej klęski społecznej, od 
środków, uśmierzających zło i jego skutki. Do pierwszych zaliczyłbym:
a) Wychodząc z założenia, iż zgubny wpływ nieodpowiedniego wychowania chłop-
ców i dziewcząt w okresie dzieciństwa i młodości jest zasadniczo głównym źródłem 
zła omawianego, - wymieniam jako pierwszy środek zapobiegawczy systematyczne 
„nauczanie” wszystkich sfer (zwłaszcza ubogich) o zasadach godności rodziny, ma-
cierzyństwa, ojcostwa, - obowiązkach rodziny, prowadzeniu się rodziców, wychowa-
niu dzieci etc. Że najsilniejsze i najskuteczniejsze wpływy na odpowiednie wycho-
wanie religijne dziecka i samego rodzica wywiera opieka duchowna – o ile opieka 
ta ma odpowiedni dostęp do rodziny – jest poza sporem. Dlatego wydaje się rzeczą 
konieczną, by Państwo szło Duchowieństwu możliwie na rękę w granicach tej opieki 
duchowej. Idea nieziemska, wiara żywa w ponadziemskie cele życia pozwala ludziom 
przetrzymać bardzo dużo.
b) Przepisy prawne winny zabronić uczęszczania dzieci do kin na nieodpowiednie 
przedstawienia, do lokali publicznych etc., przy czym przewidywać winny odpo-
wiednie kary na rodziców (opiekunów) i inne osoby za przekraczanie zakazów itp.
c) Organizacje państwowe i społeczne winny obok szkoły, rodziny, kościoła i w ogóle 
władz publicznych – równocześnie i zgodnie zająć się dzieckiem i młodzieżą, dążąc 
m.i. głównie do zabezpieczenia przygotowania zawodowego i środków utrzymania 
(pracy) dorastającej młodzieży.
d) Należy dążyć do zapewnienia rodzicom odpowiednich źródeł utrzymania i odpo-
wiednich warunków mieszkaniowych.
Do środków uśmierzających zło i jego skutki zaliczyłbym:
a) domy pracy przymusowej, dobrowolnej i domy poprawne, na koszt wszystkich sa-
morządów i Państwa (dla kobiet i mężczyzn, w zasadzie; zarówno dla uprawiających 
nierząd, jak i dla osób ułatwiających nierząd),
b) wprowadzenie na niektóre przestępstwa kary chłosty,
c) dozór policyjno-lekarski,
d) zakaz wynajmowania mieszkań prostytutkom blisko koszar, szkół etc., z tym, że 
należałoby przewidzieć zawierania umów podnajmu mieszkań prostytutkom jedynie 
przez właściwą władzę, sprawującą nadto kontrolę nad wysokością faktycznie pobie-
ranego czynszu,
e) zlikwidowanie fordanserek i separatek,
f) wzmocnienie personelu (również żeńskiego), pełniącego służbę wieczorną i noc-
ną w walce z nierządem i wyraźne wyposażenie go w uprawnienie do tymczasowe-
go aresztowania prostytutek, kobiet „dorabiających” i wszelkich osób podejrzanych 
o przestępstwa związane z nierządem, - dalej w uprawnienie do przetrzymywania 
tych osób w zamknięciu do 48 godzin, - w prawo rewizji domów, hoteli, itp215.

Wydaje się, że autor tego listu w niektórych punktach, kolokwialnie rzecz ujmu-
jąc, zagalopował się. Karę chłosty za niektóre przestępstwa proponowaną przez 
niego należałoby zaliczyć do metod stosowanych w czasach nowożytnych i nie 
bardzo przystającą do warunków społecznych panujących na początku XX wieku.
215 AAN, MOS, sygn. 177.
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Brak poparcia społecznego był zapewne jedną z przyczyn, która uniemożliwiła 
wprowadzenie obu ustaw w życie. Tym bardziej, że – jak zauważała H. Siemień-
ska – walka z nierządem i chorobami wenerycznymi nie mogła się opierać li tylko 
na samych ustawach, ale na zaangażowaniu czynników społecznych, które z jed-
nej strony strzec będą realizacji zapisów ustawowych, a z drugiej strony społe-
czeństwo proponować będzie nowe, lepsze rozwiązania w tym zakresie216.

Również na arenie międzynarodowej Polska zaznaczyła swój udział w kwestii 
walki z chorobami wenerycznymi. W trakcie obrad konferencji przygotowaw-
czej w Kopenhadze Polski Komitet Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi zło-
żył wniosek o stworzenie „Międzynarodowej Konwencji dla zwalczania zarazy 
wenerycznej”. Polscy delegaci wychodzili z założenia, że mimo rozprzestrzenia-
nia się tej „zarazy” społeczność międzynarodowa niewiele robi w kierunku jej 
zatrzymania. Sugerowano zatem, że Konwencja ta powinna zająć się sprawami 
emigracji, strzeżenia granic i portów, zwalczaniem prostytucji. Powinna to czynić 
ze stanowiska socjalnego, prawa i higieny. Równocześnie zakładano, że Konwen-
cja winna zapewnić opiekę lekarską wszystkim chorym wenerycznie, że powinna 
wprowadzać surowe kary za umyślne szerzenie tychże chorób. Każde z państw, 
które przystąpiłoby do Konwencji, zobowiązane byłoby do zorganizowania insty-
tucji, które zwalczałyby choroby płciowe. W ramach działania konwencji miało 
powstać również międzynarodowe biuro, którego zadaniem byłoby zbieranie da-
nych statystycznych oraz prowadzenie jednolitej akcji zapobiegawczej we wszyst-
kich państwach217.

W 1923 r. powstała także międzynarodowa unia przeciw niebezpieczeń-
stwom, jakie niosły ze sobą choroby weneryczne. Polska była jednym z 17 kra-
jów członkowskich. Główne zadania, jakie postawiła przed sobą ta organizacja, 
określone zostały w czterech punktach. Pierwszy z nich kładł nacisk na uświa-
domienie społeczeństwom istoty i niebezpieczeństw, jakie niosą za sobą choroby 
weneryczne. Kolejny to odpowiednie kształcenie i przygotowanie lekarzy leczą-
cych te choroby. Punkt trzeci sugerował przygotowanie odpowiednich ustaw 
w poszczególnych państwach, a ostatni określał cel podejmowanych inicjatyw: 
ochrona ludzi zdrowych przed chorobami wenerycznymi, czyli działania typo-
wo profilaktyczne218.

Mimo wielu działań podejmowanych na rzecz wprowadzenia abolicjonizmu 
w Polsce, nie udało się tego dokonać w okresie dwudziestolecia międzywojenne-
go XX wieku. Przyczyn tego można wskazać kilka. Pierwsza z nich to zdecydowa-
nie niskie poparcie społeczne, a przede wszystkim środowisk lekarskich, co po-
kazały konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenie wspomnianych wcześniej 
projektów ustaw. Drugim równie ważnym, jeśli nie najważniejszym czynnikiem, 
były finanse, a raczej ich brak. Wprowadzenie systemu abolicyjnego wymagało 
216 H. Siemieńska, Stan walki…, s. 11.
217 AAN, MOS, sygn.183.
218 Walka z nierządem…, s. 32.
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dużego nakładu finansowego. A w okresie, w którym Polska przeżywała kryzys 
gospodarczy, a później przygotowywała się do wojny, środków na ten cel nie 
znaleziono. Dodatkową przeszkodą, według zwolenników abolicjonizmu, był po-
ziom kulturalny społeczeństwa i brak świadomości zagrożeń, jakie niosą ze sobą 
prostytucja, choroby weneryczne i handel kobietami i dziećmi219.

Jakkolwiek nie udało się wówczas wprowadzić systemu abolicjonistycznego 
w Polsce, to jednak sama dyskusja nad problemami związanymi z prostytucją, 
handlem kobietami i dziećmi czy chorobami wenerycznymi miała swój pozytyw-
ny wydźwięk. Uświadamiano, a przynajmniej starano się w ten sposób uświada-
miać społeczeństwo, że problemy takie istnieją i dotykają wiele dziewcząt i kobiet. 
Zwracano uwagę na wzmocnienie działań profilaktycznych, szczególnie wśród 
młodzieży. Szukano odpowiednich rozwiązań w systemie resocjalizacyjnym. 
A przede wszystkim działano, nie zamiatano problemu pod dywan. Przynajmniej 
część społeczeństwa, organizacje społeczne i Kościoły świadome były potrzeby 
rozwiązania tych wszystkich kwestii, co przełożyło się na konkretne działania.

219 S. Paleolog, Trzy systemy zwalczania nierządu, „Na Posterunku” 1935, nr 41, s. 11-12.
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II. Działania społeczno-edukacyjne  
o charakterze profilaktycznym

Powszechnie znana jest zasada mówiąca o tym, że „lepiej zapobiegać, niż le-
czyć”. Stąd też w społeczeństwie polskim, które żywo przejmowało się szybkim 
rozwojem prostytucji i zjawisk jej pokrewnych, jasne było, że należy podjąć dzia-
łania, które uchronią kobiety i dziewczęta przed prostytuowaniem się.

Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dziewcząt i kobiet zagrożonych 
prostytucją podejmowano już pod koniec XIX wieku, a charakter formalny osią-
gnęły one na początku XX wieku, czego przykładem jest powołanie do życia 
Chrześcijańskiego Towarzystwa Ochrony Kobiet. W warunkach ogólnego znie-
wolenia nie mogło ono jednakże rozwinąć swojej działalności w stopniu takim, 
w jakim chcieliby założyciele. Wynikało to między innymi z ograniczeń, jakie wła-
dze zaborcze nakładały na stowarzyszenia. Aczkolwiek już wtedy w niektórych 
miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Lwów czy Poznań udało się uruchomić 
tzw. Misje Dworcowe, których delegatki czuwały nad bezpieczeństwem podróżu-
jących dziewcząt i kobiet. Działalność tę przerwał wybuch I wojny światowej, acz-
kolwiek trzeba zaznaczyć, że z perspektywy czasu charakter powyższych przed-
sięwzięć oceniany był jako „dorywczy”, a nie systematyczny.

Po zakończeniu I wojny światowej, w momencie konstytuowania się państwa 
polskiego podjęto pewne kroki natury prawnej, i to zarówno na płaszczyźnie 
krajowej, jak i międzynarodowej, które sprawiły, że stowarzyszenia prowadzą-
ce aktywność o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym mogły wznowić swoją 
działalność w sposób już usystematyzowany, w ścisłej współpracy z czynnikami 
rządowymi. Co więcej, w tych zmienionych warunkach politycznych i społecz-
nych mógł w kraju powstać Polski Komitet Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi, 
któremu powierzono koordynację wszystkich działań profilaktycznych i eduka-
cyjnych nie tylko w odniesieniu do zagadnienia związanego z handlem „żywym 
towarem”, ale także w odniesieniu do prostytucji. Oba bowiem zjawiska były ze 
sobą ściśle powiązane. H. Siemieńska, porównując działania podejmowane przed 
wojną i po wojnie, napisała:

[Towarzystwa] Ochrony Kobiet i inne podobne organizacje społeczne pracują samo-
dzielnie, jakkolwiek są często subwencjonowane przez rządy. Pierwotnie akcja wielu 
towarzystw społecznych miała charakter wybitnie filantropijny. Obecnie praca spo-
łeczna uległa poważnym zmianom i zgodnie z duchem czasu formy jej także ulega-
ją przekształceniu. Przeprowadzając charakterystykę porównawczą między pracą 
przedwojenną, a dzisiejszą, konstatujemy następujące różnice: zasadniczym rysem 
dawnej pracy społecznej była dorywczo stosowana filantropia, wynikająca z dobre-
go serca społecznika, wrażliwego na nędzę swego najbliższego otoczenia, przyczem 
działalność czynników rządowych i społecznych szła zazwyczaj równolegle, rzadko 
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współpracując razem. Dziś praca społeczna dąży do planowego objęcia całokształtu 
życia, wynika z pojęć o życiu zbiorowem i wzajemnych międzyludzkich stosunków, 
wymaga poza posiadaniem t. zw. instynktu społecznego, głębokiego przemyślenia 
zagadnienia nie tylko w oderwaniu, ale i jego stosunku do otaczających zjawisk1.

W niepodległej Polsce praca społeczna na rzecz dziewcząt i kobiet zagrożonych 
prostytucją była dość mocno wspierana przez czynniki rządowe. Zresztą nale-
ży powiedzieć, że rząd i poszczególne ministerstwa, w których gestii leżały te 
kwestie, delegowały zadania opieki i edukacji tych kobiet właśnie towarzystwom 
społecznym, wspomagając je subwencjami czy odpowiednimi aktami prawnymi, 
które tę działalność ułatwiały. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że nie zawsze było 
to wsparcie na miarę oczekiwań społecznych. W dobie kryzysu gospodarczego, 
w latach trzydziestych, subwencje te były dość mocno ograniczone, co w jakimś 
stopniu przekładało się na ograniczenie działalności, a tym samym słabsze jej 
efekty. Jednakże organizacje społeczne miały w dwudziestoleciu międzywojen-
nym wsparcie rządowe, jakiego nie miały stowarzyszenia działające przed wojną.

Dzięki temu wsparciu rządowemu, dzięki zaangażowaniu społecznemu praca 
profilaktyczno-edukacyjna mogła przybrać konkretny, systematyczny charakter. 
Wspomniana już wcześniej H. Siemieńska określiła cele i obszary pracy zapobie-
gawczej następująco:

Zadaniem pracy zapobiegawczej w dziedzinie walki z nierządem jest użycie wszyst-
kich środków, aby w szeregach prostytutek, nie było prostytuujących się dziewcząt 
wbrew swojej woli, dlatego, że w decydującym momencie zabrakło pomocy i ochro-
ny tak ze strony czynników rządowych, jak i społecznych. Praca ta obejmuje przede 
wszystkiem dział wychowania młodzieży w myśl wskazań abolicjonistycznych, t.zn. 
w duchu jednakowej moralności, jednakowej odpowiedzialności za swe czyny, po-
czuciu sprawiedliwości, wstrętu do wyzysku i płatnej miłości, oraz racjonalnego 
opanowania instynktu seksualnego. Następnym działem pracy zapobiegawczej jest 
propaganda za pomocą prasy, odczytów, pogadanek itd. – wśród młodzieży, starsze-
go pokolenia o niebezpieczeństwach wielkich miast: o prostytucji (handlarzach ży-
wym towarem, sutenerach, stręczycielach wszelkiego typu, etc.), o chorobach wene-
rycznych i konieczności ich leczenia2.

Równocześnie scharakteryzowała obszary działalności profilaktyczno-eduka-
cyjnej towarzystw, które ją prowadziły. Zamknęły się one w kilku obszarach.

Niepodobna nawet w skrócie wymienić i scharakteryzować wszystkie towarzystwa, 
które tę pracę prowadzą, a tembardziej organizowane przez nie instytucje i placówki. 
Jedno można tylko zaznaczyć – cechuje je wielka różnorodność – są tam: biura po-
średnictwa pracy, warsztaty i szkoły zawodowe, domy pracy, świetlice i kluby, tanie 

1 H. Siemieńska, Stan walki z nierządem, Warszawa 1933, s. 11.
2 Tamże, s. 12.
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hoteliki i schroniska, domy noclegowe, domy odpoczynkowe, bursy, biura wywia-
dowcze, itd., itd. I jakkolwiek nie ogarniają one jeszcze wszystkich zapotrzebowań, 
jednak duży wysiłek został dokonany, jak duży można to zobrazować na przykładzie 
Misji Dworcowych. Misje Dworcowe i Portowe centralizują na całym świecie opiekę 
nad dziewczętami i kobietami podróżującemi. Praca ich polega na dyżurach na dwor-
cu, w czasie których dyżurne delegatki udzielają podróżnym informacji, kierują do 
schronisk i tanich hotelików, nawet dopomagają w zdobyciu pracy3.

De facto stowarzyszeń tych było kilka, ale tylko Katolickie Towarzystwo Opieki 
nad Dziewczętami posiadało swoje oddziały w wielu miastach w Polsce. Więk-
szość tych towarzystw miała proweniencję ściśle wyznaniową. Powstałe w 1901 
r. Chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet podzieliło się w 1903 r. na Kato-
lickie i Ewangelickie. Dwa lata później wzorem tych pierwszych powstało rów-
nież Żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet. Wszystkie one skupiały się przede 
wszystkim na pomocy dziewczętom i kobietom swojego wyznania, aczkolwiek 
nie odmawiały pomocy innym kobietom. Wyznanie jednakże odgrywało tu dużą 
rolę. Najbardziej zorganizowane były stowarzyszenia katolickie, bowiem odsetek 
katolików w Polsce, a tym samym liczba prostytutek tegoż wyznania, był najwięk-
szy. Drugą co do liczebności grupę stanowiły kobiety wyznania mojżeszowego, 
trzecią – ewangeliczki. Wśród prostytutek zdarzały się także kobiety wyznania 
prawosławnego. Co interesujące, nie ma wzmianek o działalności prawosławnych 
towarzystw ochrony kobiet. Być może wynikało to ze specyficznej religijności i za-
sad moralnych kultywowanych w prawosławiu. Podobnie w przypadku ewange-
liczek, wśród których zasady moralne były dobrze ugruntowane i dość skrupulat-
nie przestrzegane.

Jak wspomniała H. Siemieńska, obszarów działalności profilaktyczno-edu-
kacyjnej prowadzonej przez stowarzyszenia było wiele. Na czoło wysuwało się 
kilka, które można potraktować jako główne. Z pewnością były to Misje Dwor-
cowe, biura pośrednictwa pracy, schroniska czy świetlice i kursy. Działania te 
realizowane były przez towarzystwa katolickie, ewangelicki i żydowskie. Osob-
nym zagadnieniem jest funkcjonowanie Polskiego Komitetu Walki z Handlem 
Kobietami i Dziećmi, który był koordynatorem wszystkich tego typu działań 
i reprezentantem Polski na arenie międzynarodowej. 

3 Tamże, s. 12.
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1. Towarzystwa katolickie

Na przełomie wieku XIX i XX zauważalny był na ziemiach polskich, będących 
wówczas pod zaborami, wzrost aktywności różnorodnych towarzystw i stowa-
rzyszeń o charakterze filantropijnym i charytatywnym. Obok organizacji, które 
stawiały sobie za cel pomoc najbiedniejszym, wykluczonym ze społeczeństwa, 
funkcjonowały także towarzystwa o ściśle określonej grupie odbiorców, co po-
zwalało skuteczniej realizować zakładane cele i działać na kilku płaszczyznach4. 

1.1. Katolickie Towarzystwo Ochrony Kobiet

W takiej właśnie atmosferze narodziło się Chrześcijańskie Towarzystwo Ochro-
ny Kobiet, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem był Gustaw hrabia 
Przeździecki. Towarzystwo zainicjowało swoją działalność w 1901 r. Działało 
w dwóch sekcjach – katolickiej i ewangelickiej. Ta druga usamodzielniła się w roku 
1903, skutkiem czego dotychczasowy przymiotniki „chrześcijańskie” zmieniono 
na „katolickie”5.

Decyzją Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 20 listopada 1929 r. prze-
kształcono nazwę stowarzyszenie, które aż do wybuchu II wojny światowej 
występowało pod szyldem Polskiego Katolickiego Towarzystwa Opieki nad 
Dziewczętami. Jego działalność przed i po zmianie nazwy miała charakter zapo-
biegawczo-ochronny. Wyraźnie zostało to określone w statucie Towarzystwa, któ-
re stawiało sobie za cel

niesienie pomocy moralnej i materialnej kobietom pracującym, względnie przygoto-
wującym się do pracy zawodowej oraz otaczanie ich opieką w domu, poza domem, 
a przede wszystkim w podróży i na emigracji. Towarzystwo zatem stawia sobie jako 
główne zadanie wychowawczo-oświatową i ochronną działalność, aby kierując wycho-
waniem i nauką młodego pokolenia dziewcząt, tworzyć z nich zastępy pożytecznych 
członków społeczeństwa6.

Dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów Towarzystwo zagwarantowało so-
bie statutową możliwość otwierania szkół i seminariów, w których prowadzone 
były kursy przygotowawcze dla dziewcząt obejmujące wielorakie umiejętności 
praktyczne. Obok szkół funkcjonowały również sale rozrywek i biblioteki. W za-
4 E. Leś, Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, Warszawa 2001, s. 62-63.
5 P. Gołdyn, Główne obszary działalności profilaktycznej i wychowawczej Katolickiego Towarzy-
stwa Ochrony Kobiet (1901-1939), [w:] Opieka i wychowanie – tradycja i problemy współczesne, 
red. D. Apanel, Kraków 2009, s. 79-88.
6 Statut Polskiego Towarzystwa Opieki nad Dziewczętami, § 1.
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kresie działalności Towarzystwa znalazły się również schroniska czasowe dla 
dziewcząt i kobiet, które poszukiwały pracy bądź ją zmieniały. Innym elemen-
tem opieki nad dziewczętami były „Ogniska Rodzinne”, z których korzystały ko-
biety nieposiadające własnych rodzin. Ważny składnik Towarzystwa stanowiły 
również „Przystanie”, gdzie umieszczano kobiety zaniedbane moralnie. Od mniej 
więcej połowy lat dwudziestych XX wieku Towarzystwo nabyło również prawa 
do prowadzenia biur pośrednictwa pracy. Najbardziej chyba doniosłym zadaniem 
była działalność Misji Dworcowych. Dzięki tzw. delegatkom pracującym na wielu 
dworcach kolejowych i autobusowych prowadzono na szeroką skalę działalność 
propagandową i profilaktyczną. Znakiem szczególnym delegatek katolickich Mi-
sji Dworcowych była żółto-biała opaska noszona na rękawie7.

Innym ważnym zadaniem, jakie postawiło sobie Towarzystwo, było przeciw-
działanie zjawisku handlu kobietami i dziećmi, a w sferze moralnej zachęcano 
dziewczęta, zwłaszcza te, które znalazły się na oddziałach położniczych lub 
w przytułkach, do uczciwego życia. Tym natomiast, które zeszły na drogę nie-
rządu, Towarzystwo pragnęło pomóc w znalezieniu miejsca w domach poprawy 
lub innych zakładach prowadzących działalność resocjalizacyjną. Ostatnim za-
daniem realizowanym przez organizację była działalność edukacyjna, oparta na 
pogadankach czy odpowiedniej lekturze dopasowanej bezpośrednio do poziomu 
intelektualnego podopiecznych. Przeważała oczywiście lektura o charakterze dy-
daktyczno-moralnym8.

Działalność Towarzystwa, przynajmniej w odniesieniu do Warszawy – siedzi-
by głównej, można było podzielić na siedem zasadniczych grup. Pierwszą z nich 
stanowiła grupa oświatowa, a zakres jej działalności dotyczył przede wszystkim 
funkcjonowania Seminarium dla Nauczycielek. Grupa druga objęła schroniska 
domowe i bursy dla kobiet. Grupa kulturalna – miejsca, jak na przykład herba-
ciarnia, w których dziewczęta mogły zaznać nieco rozrywki. Czwarta grupa, 
ochronna, zajmowała się schroniskami czasowymi. Za sprzedaż różnego rodzaju 
produktów, z której środki szły na działalność statutową, odpowiedzialna była 
grupa piąta. Grupa szósta prowadziła pośrednictwo pracy, a siódma zakłady re-
socjalizacyjne9.

1.1.1. Misje Dworcowe – geneza powstania

Początków Misji Dworcowych należy szukać w roku 1904, a ich powstanie wy-
nikało z paragrafu 2 międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami 
i dziećmi. We wspomnianym paragrafie zwrócono uwagę na konieczność sprawo-
7 Tamże, § 1, pkt. 1-4.
8 P. Gołdyn, Główne obszary…, s. 80.
9 J. Włodek, Referat o Chrześcijańskim Towarzystwie Ochrony Kobiet wygłoszony dnia 16-go 
lutego 1921 roku, Warszawa 1921, s. 12-13.
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wania specjalnej opieki nad podróżującymi kobietami na dworcach i w portach. 
Podczas Międzynarodowego Zjazdu Towarzystwa Ochrony Kobiet, który odby-
wał się w 1910 r. w Bernie, postanowiono utworzyć specjalną komisję zajmującą 
się funkcjonowaniem Misji Dworcowych.

Uznano, że chociaż założeniem zasadniczem T-wa Ochrony Kobiet jest praca u podstaw 
wychowania młodego dziewczęcia, ugruntowanie w niej głębokich zasad etycznych, 
religijnych i patriotycznych, dostarczenie jej fachowego wykształcenia i opieki, zatem 
zakładanie burs, sal zajęć, kursów zawodowych, schronisk, hotelików itp. jednakże 
obowiązkiem również T-wa Ochrony Kobiet jest czuwanie nad młodemi kobietami 
w podróży i otoczenie zainteresowaniem, dającem możność ustrzeżenia od grożących 
im licznych niebezpieczeństw10.

Dalej uczestnicy kongresu skonstatowali, że wobec wzmagającego się zjawiska 
handlu „żywym towarem”, wobec rosnącego ruchu emigracyjnego, podjęcie opie-
ki dworcowej jest zadaniem jak najbardziej koniecznym. Pierwsze Misje powstały 
jeszcze przed wybuchem I wojny światowej i prowadziły swoją działalność także 
w pierwszych miesiącach działań zbrojnych. Później jednak były zmuszone za-
wiesić swoją pracę. Podczas kolejnego Międzynarodowego Kongresu Towarzystw 
Ochrony Kobiet, który odbył się w 1922 r. we Fryburgu, wyrażano ubolewanie, że 
po wojnie Misje nie działają już tak dynamicznie, jak wcześniej. Wobec powyższego 
Kongres wezwał do natychmiastowego tworzenia Misji Dworcowych we wszyst-
kich dużych miastach i na większych i ważniejszych węzłach kolejowych. Takie Mi-
sje zaistniały między innymi w Londynie, w Kairze i wielu miastach we Francji11.

Przed wybuchem I wojny światowej na terenie Polski działało kilka Misji Dworco-
wych, między innymi we Lwowie, Warszawie, Poznaniu czy Krakowie. Dla przykładu 
lwowska Misja Dworcowa założona została już w roku 1910 r. i działała nieprzerwanie 
do wybuchu I wojny światowej. Wojna sprawiła, że Misję zamknięto i uruchomiono 
dopiero w roku 1923 r., po przełamaniu wielu oporów miejscowych władz i społe-
czeństwa12. Zakres działalności wszystkich tych Misji był bardzo zbliżony.

Różnego rodzaju jest pomoc, której się udziela podróżnym, jedne osoby nie mają ni-
kogo w mieście, nie mają pieniędzy na przyzwoity hotel, nie wiedzą gdzie się obrócić. 
Oferują swoje usługi różni mężczyźni, a nawet i starsze kobiety, i gdyby nie pomoc 
delegatek dziewczęta zostałyby zaprowadzone do nor i otchłani brudu moralnego, 
z którego często nie mogą się wydobyć. Inne osoby zgubiły rzeczy, legitymacje lub 
pieniądze, trzeba im dopomóc w taki lub inny sposób. Inne przyjeżdżają za chlebem 
w poszukiwaniu posad. Należy im wytłumaczyć, że posad nie ma i kupić bilet po-
wrotny do domu: inne mdleją z wygłodzenia, zmęczenia, nieszczęścia, osierocenia; 
należy je nakarmić, zaradzić niedoli13.

10 Zarembina, O misjach dworcowych, „Bluszcz” 1925, nr 14, s. 1-2.
11 Tamże, s. 1.
12 Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Opieki Społecznej, sygn. 218 (dalej: AAN, MOS).
13 Tamże, s. 1.
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W marcu 1929 r. Zarząd Warszawskiego Chrześcijańskiego Towarzystwa 
Ochrony Kobiet w piśmie skierowanym do Polskiego Komitetu Walki z Handlem 
Kobietami i Dziećmi informował, że nie podjął działań związanych z organizo-
waniem nowych Misji Dworcowych, ponieważ cała jego uwaga skupiona była 
na rozwoju tych, które już funkcjonowały, szczególnie w Warszawie. Jednakże 
widział potrzebę tworzenia nowych placówek, które podejmą się ochrony podró-
żujących kobiet i dziewcząt. Jednym z argumentów był referat wygłoszony przez 
Marię Holder-Eggerową w Poznaniu 26 lutego 1929 r. 

Ponieważ jednak roztoczenie opieki nad młodemi podróżnemi staje się coraz bardziej 
palącą sprawą i ponieważ w Poznaniu 26 ub. m. Sz.P. Holder-Eggerowa w swym 
głęboko ujętym referacie przedstawiła całą grozę wynikającą z braku tej dostatecznej 
opieki, nawołując nasze Towarzystwo do energicznej w tym kierunku akcji, przeto Za-
rząd nasz przystąpił natychmiast do wysunięcia na pierwszy plan swej obecnej robo-
ty: zakładanie nowych Filji, dla tworzenia Misji Dworcowych głównie na węzłowych 
stacjach14. 

W tym celu zwrócono się do ministra Alfonsa Kühna z prośbą o poparcie, nato-
miast do Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi zwrócono się 
z zapytaniem o możliwości subwencjonowania nowych placówek.

Komitet wyraził swoją aprobatę dla idei utworzenia kolejnych placówek Misji 
Dworcowych, zastrzegł sobie jednakże konieczność konsultacji w sprawie miej-
scowości, w których te Misje miałyby powstać. Równocześnie wskazał na trzy 
miasta, w których widział pilną potrzebę uruchomienia Misji. Były to: Baranowi-
cze, Kowel i Stanisławów15.

Warszawskie Towarzystwo Ochrony Kobiet energicznie przystąpiło do orga-
nizowania swoich filii we wskazanych przez Komitet miastach. Już 28 maja 1929 
r. odbyło się w Baranowiczach zebranie organizacyjne Warszawskiego Towarzy-
stwa Ochrony Kobiet. Na przewodniczącą została wybrana Helena Laymann. 
Oprócz niej w skład Zarządu weszły następujące panie: Wernerowa, Skotnicka, 
Rudzka, Nowicka, Obrępalska, Dębińska, Zamorska, Białopiotrowiczowa, Rapac-
ka, Spalowa, Lubańska, Zdanowiczowa, Danowska oraz Bernacka. W działalność 
Towarzystwa Ochrony Kobiet w Baranowiczach zaangażowali się również ks. ma-
jor Walasek i ks. kanonik Żołądkowski16.

Filia Warszawskiego Towarzystwa Ochrony Kobiet w Kowlu zaistniała 2 lipca 
1929 r. W tym dniu odbyło się zebranie założycielskie, które wyłoniło „Komitet 
Towarzystwa Ochrony Kobiet” w Kowlu. Skład Zarządu przedstawiał się nastę-
pująco: p. Stecka (prezes), Adela Strusiowa (zastępczyni), Maria Lube (skarbnicz-
ka), Stanisława Bystrzanka (sekretarka) i Maria Królewska (członek). W innych 

14 AAN, MOS, sygn. 215.
15 Tamże.
16 Tamże.
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ciałach statutowych udzielały się: Janina Żyznowska, Iwańska, Antonina Bere-
zowska (komisja rewizyjna); Józefa Kukuruza i Władysława Malinowska (dele-
gatki). Opiekę duchową sprawował ks. infułat Feliks Sznarbachowski17.

Interesującą informacją zakończyło się sprawozdanie z tegoż zebrania – relacją 
z pierwszych działań podjętych przez Misję Dworcową: 

W przeciągu ostatnich czterech dni, nieukonstytuowane nasze Towarzystwo przyszło 
z pomocą trzem kobietom, z których jedna miała lat 16, druga 19, a trzecia mężatka lat 
23, Rusinka, została w Kowlu podstępnie ograbiona w domu prywatnym i zgwałcona. 
Sprawę jej i ją oddaliśmy do Prokuratora. Winowajca zatrzymany18.

Z sugerowanych przez Polski Komitet Walki z Handlem Kobietami i Dzieć-
mi miejscowości, najpóźniej filia Towarzystwa powstała w Stanisławowie. Ze-
branie założycielskie odbyło się bowiem dopiero 15 listopada 1929 r., a zostało 
zainicjowane przez działającą w mieście Narodową Organizację Kobiet. Prze-
wodniczącą Towarzystwa wybrana została Eleonora Horowa. Jej zastępczy-
nią Zofia Lewicka. Funkcję sekretarki powierzono Katarzynie Orzechowskiej.  
Finansami zajęła się Józefa Kerekjerto19.

Nie zachowały się informacje, które pozwoliłyby określić, kiedy dokładnie rozpo-
częła działalność Opieka Dworcowa nad Kobietami i Dziećmi w Tczewie. Nie są zna-
ne również efekty tej działalności. Wiadomo natomiast, że prezesem został ówczesny 
burmistrz miasta Wiktor Jagelski. Ta informacja jest o tyle istotna, że pokazuje zaan-
gażowanie władz samorządowych w proces przeciwdziałania prostytucji20.

W każdej pracy, a szczególnie społecznej, przychodzi często rozgoryczenie wy-
nikające przede wszystkim z niemocy, z niezrozumienia przez ogół społeczeń-
stwa misji, jaką ma do zrealizowania dane stowarzyszenie. Taką chwilę załamania 
widać w liście Polskiego Katolickiego Stowarzyszenia Opieki nad Dziewczętami 
w Kielcach skierowanym do Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami 
i Dziećmi. W czerwcu 1935 roku prezes Towarzystwa pisała: 

W ostatnim sezonie wiosennym, wyjeżdżało stąd znów całe tysiące ludzi na roboty 
w kraju i zagranicą. Żal patrzeć, jak to bractwo znów potem rozkłada się na stacji i po 
różnych kątach (…). Pracy w kraju jest dużo, wszyscy skarżą się na to, że nie można 
znaleźć ludzi do pracy, mimo, że całe dziesiątki tysięcy w ogóle jest bezrobotnych, 
jadą za granicę, po co?! Czy Polsce zależy na tem aby wysyłać dziewczęta i kobiety na 
zepsucie i zwyrodnienie, by wracały zidiociałe i zdemoralizowane! Czyż nam zależy 
na tem, by otwierać coraz to nowe szpitale dla chorych, przytułki dla idiotów, krety-
nów, wariatów i więzienie dla zbrodniarzy21.

17 Tamże.
18 Tamże.
19 Tamże.
20 AAN, MOS, sygn. 217.
21 AAN, MOS, sygn. 224.
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Jak widać z tej wypowiedzi, przedstawicielka kieleckiej Misji Dworcowej nie 
przebierała w słowach, aby wyrazić żal z powodu sytuacji, która stawia pra-
cę w tym zakresie w gronie tzw. „syzyfowych”. Uważała bowiem, że istnie-
nie i działalność wielu towarzystw o charakterze charytatywnym nie przynosi 
pożądanych rezultatów, co może wynikać z braku koordynacji ich pracy. Sta-
wiała również postulaty, aby 

budować i to jak najwięcej (…), ale szkół i domów pracy dobrowolnej i przymusowej 
(…). Przy każdej misji powinny być takie domy pracy. Wszystkie dziewczęta i kobiety, 
które jeżdżą po świecie (…) niech najprzód nauczą się pracować22.

Krakowska Misja Dworcowa działała w ramach sekcji ochrony kobiet Katolic-
kiego Związku Polek, które wcześniej występowało pod nazwą Katolickie Sto-
warzyszenie Polek, a jeszcze wcześniej – Polski Związek Niewiast Katolickich. 
Schronisko zlokalizowane było przy ul. Krupniczej 16 i przyjmowało kobiety bez 
względu na narodowość i wyznanie23.

1.1.2. Misje Dworcowe – działalność profilaktyczna

Według zestawienia statystycznego sporządzonego przez Polskie Katolickie 
Towarzystwo Opieki nad Dziewczętami za okres od lutego do grudnia 1932 r. 
wynika, że prowadziło ono w Warszawie kilka placówek Misji Dworcowych. De-
legatki Misji prowadziły dyżury na dworcach: Głównym, Wileńskim, Wschodnim 
i Gdańskim, a  także na Dworcu Autobusowym. Łącznie z pomocy w tym okresie 
skorzystało prawie dziewięć tysięcy osób. Szczegóły obrazuje poniższa tabela.

Tabela 13. Zestawienie statystyczne działalności Misji Dworcowych w Warszawie 
(1932 r.).

Dw. 
Głów.

Dw.
Wileń.

Dw.
Wsch.

Dw.
Gdańs.

Dw.
Autob. ogółem

korzystało z pomocy 
Misji Dworcowych osób
w tem:
a) emigrantek
b) posz. pracy
c) cudzoziemek
d) żydówek

4056

220
1389
148
51

1141

24
164
3
23

2197

22
1123

3
53

679

3
37
-
2

778

-
423

-
3

8852

269
3196
154
132

22 AAN, MOS, sygn. 224.
23 B. Panek, Krakowskie organizacje charytatywne w latach 1918-1939, Kraków 1986, s. 57.
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nocowało:
a) płatanych
b) bezpłatnych

2238
444
1794

-
-
-

1595
412
1183

-
-
-

-
-
-

3833
856
2977

skierowano na nocleg:
a) do schr. TOD
b) do in. schro.

856
476

154
123

22
21

46
-

54
-

1141
620

udzielono zapomóg:
a) kupno biletu, wykup 
bagażu
b) dożywienie

41

2623

20

10

7

101

20

9

-

-

88

2743
okazano pomoc przy:
a) kupnie biletu
b) zam. dorożki
c) wyr. noclegu

37
23
528

13
37
5

30
42
245

64
83
13

65
55
5

209
240
796

udzielono inf.
a) ostrzegawcze
b) adr. biur pra.
c) adr. konsulat.

1054
554
154

620
47
15

964
414
15

520
16
1

264
129

-

3422
1160
185

skier. do opieki 122 37 39 29 3 230
wyr. przejazd ulgowy 48 2 4 1 59 114
opieka na dw. 823 159 226 207 169 1582
sporządzono prot. poli-
cyjne 39 - 2 - 4 45

Częstochowska Misja Dworcowa w roku 1929 udzieliła pomocy ponad trzy-
nastu tysiącom osób. Praca na dworcu w tym mieście należała do bardziej inten-
sywnych, co wynikało przede wszystkim z faktu, że Częstochowa była znaczącym 
ośrodkiem przemysłowym, ale – co najistotniejsze – miejscem licznych pielgrzy-
mek. Pomoc ta polegała między innymi na kierowaniu kobiet do schronisk czy 
biur pośrednictwa pracy. Inną formą było wydawanie pożywienia, udzielanie in-
formacji i pomocy przy zakupie biletów czy w ogóle wsparcia finansowego. Ponad 
trzysta kobiet odesłano do domu i niemalże w tylu przypadkach konieczna była 
interwencja policji. Tajemniczo w sprawozdaniu brzmią następujące zapisy: „dba-
no o moralność – 628, uwolniono przed niebezpieczeństwem – 329”. Nie są niestety 
wyjaśnione szczegóły tej dbałości o moralność, trudno więc wnioskować, na czym 
ta pomoc konkretnie mogła polegać. Prawdopodobnie chodziło o to, że delegatki 
chroniły dziewczęta od „gwałtu moralnego”, wprowadzając na dobrą drogę lub 
też poprzez udzielanie pomocy chroniły je przed zasadzkami24. Najbardziej jednak 
prawdopodobne są indywidualne pouczenia o charakterze umoralniającym.

Bardzo aktywną działalność prowadziła Misja Dworcowa w Kaliszu. Prowa-
dzone było między innymi coś w rodzaju domu poprawy. Zakład ten był zloka-
lizowany przy ul. Babina 1, mieścił się w wydzierżawionym budynku i dyspo-

24 AAN, MOS, sygn. 219.
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nował pięcioma pokojami, alkową i kuchnią. Łączna kubatura wynosiła 910 m2. 
Prowadzony był przez osoby świeckie przy współpracy z siostrami honoratkami. 
Kierowniczką była Aleksandra Rosłan25.

Statystyczną działalność kaliskiej Misji obrazuje poniższa tabela.

Tabela 14. Działalność Misji Dworcowej w Kaliszu w roku sprawozdawczym 
1936/193726.

ilość 
udzielonych 
porad

liczba osób, 
którym 
udzielono 
schronienia

udzielono pomocy pieniężnej w ilu 
wypadkach 
skierowano 
do pracy

l i c z b a 
osób

ogólna suma 
zapomóg 
pieniężnych (zł)

kwiecień 580 514 10 18 3
maj 708 604 60 38,24 3
czerwiec 660 473 30 31,55 3
lipiec 732 477 16 11,25 2
sierpień 760 528 20 17,28 3
wrzesień 602 619 40 16,50 5
październik 746 443 18 11,35 4
listopad 700 613 30 12,95 2
grudzień 576 703 13 10,48 3
styczeń 526 718 26 10,60 4
luty 451 518 12 7,30 2
marzec 430 527 - 6,80 2
razem 741 6737 275 192,30 36

Działaczki kaliskiej Misji Dworcowej po zreasumowaniu całego sprawozdania 
wykazały, że w roku sprawozdawczym 1936/1937 udzieliły 17620 świadczeń 9451 
osobom. Liczby te wydają się dosyć wygórowane, biorąc pod uwagę fakt, że Ka-
lisz nie był miastem o szczególnym znaczeniu gospodarczym w ówczesnej Pol-
sce, ani też nie był miastem przygranicznym. Z pewnym niedowierzaniem należy 
również przyjąć dwie inne liczby wykazane w sprawozdaniu. W jednym z punk-
tów podano, że w 1741 przypadkach uwolniono dziewczęta i kobiety od niepożą-
danego towarzystwa, a w 1261 przypadkach interweniowano przy pomocy policji 
w wypadkach handlu kobietami i dziećmi. Trudno z całą pewnością określić, czy 
nie były to liczby przesadzone. Być może chciano w ten sposób uargumentować 
czynione już wcześniej starania o pozyskanie dla Kalisza policji kobiecej do walki 
z handlem żywym towarem. 

25 AAN, MOS, sygn. 249.
26 Tamże.
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Nie można jednakże odmówić kobietom działającym w Polskim Katolickim  
Towarzystwie Opieki nad Dziewczętami w Kaliszu zaangażowania w swoją pra-
cę, szczególnie właśnie w działalności Misji Dworcowej. Z dużą odpowiedzialno-
ścią podchodziły do swoich obowiązków. Oto jeden z przykładów, który według 
delegatek Misji Dworcowej kwalifikował się do zaliczenia go w poczet wydarzeń 
podejrzanych o handel kobietami i dziećmi bądź też stręczycielstwo do nierządu.

Bezrobotny woźny Magistratu, z tytułu swego byłego urzędu, cieszący się powagą 
i zaufaniem sfer robotniczych, sam garbaty brzydal, kaptował i wywoził młode dziew-
częta do melin na Helu. Matka I. J. zameldowała w grudniu 1933 r. że córka jej stała 
się ofiarą, jedną z wielu, niecnego przedsiębiorcy, o czem córka matkę zawiadomiła 
listem. Przy pomocy policji, sprawę zlikwidowano pomyślnie, a nawet przy sposobno-
ści poszukiwania sprawcy, wykryto 3 wielkie domy publiczne w Kaliszu, kilka mniej-
szych miejsc schadzek, do których przebiegli izraelici wciągali młode ładne dziewczę-
ta na nocne hulanki. Dziewczęta te oszalałe przeżyciami, przybywały do Schroniska 
noclegowego, bezdomne, znękane…27

Katowicka Misja Dworcowa rozpoczęła swoją działalność w roku 1925. Inicjato-
rem powołania nie tylko Misji, ale również Polskiego Chrześcijańskiego Towarzystwa 
Ochrony Kobiet był ks. dr Maksymilian Wojtas. W roku 1926 Towarzystwo zmody-
fikowało nazwę – na Katolickie Towarzystwo Opieki nad Dziewczętami, co bardziej 
miało odpowiadać celom i zadaniom stojącym przed Towarzystwem. A zadaniem 
tym była 

opieka nad dziewczętami, które opuszczając dom rodzinny, przybywają do miasta 
celem poszukania pracy, 

co z kolei wynikało z faktu opisanego przez członków Towarzystwa następująco: 

W dzisiejszych czasach ogólnego rozluźnienia obyczajów, osłabienia wiary i religii, 
wzrasta niewątpliwie liczba dziewcząt, których będąc w biedzie i ciężkiem położeniu 
nie chronią od upadku ani poczucie honoru, ani zasady moralne wpojone przez dobre 
wychowanie28.

W roku sprawozdawczym 1929 Misja Dworcowa w Katowicach udzieliła po-
mocy 6734 osobom, z czego ze schroniska skorzystało 1417 osób, a 1064 skiero-
wano do biur pośrednictwa pracy. Dla 80 kobiet udało się znaleźć zatrudnienie29.

Działalność samej Misji skoncentrowała się na udzielaniu pomocy podróżują-
cym dziewczętom. Wyrażało się to szczególnie poprzez rady i przestrogi, wska-
27 AAN, MOS, sygn. 225.
28 Akcja charytatywna w Diecezji Katowickiej. Sprawozdanie i zestawienie statystyczne, Katowice 
1932, s. 34.
29 Archiwum Państwowe w Katowicach, Urząd Wojewódzki Śląski, sygn. 27/846 (dalej: 
APKat., UWŚ).
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zówki konieczne do życia dziewcząt w nowym, nieznanym środowisku. Według 
sprawozdania za rok 1931 z pomocy misji dworcowej w Katowicach skorzysta-
ło prawie szesnaście tysięcy osób, a dokładnie 15968. Z tej liczby do schroniska 
prowadzonego przez Misję skierowano 3959 kobiet, co stanowi 25% udzielonej 
pomocy. Opieką otoczono także 474 emigrantów, w 31 przypadkach skorzystano 
z interwencji policji, bowiem zachodziło podejrzenie o handel kobietami30.

Członkowie Misji Dworcowej w Katowicach byli również inicjatorami powołania 
do życia tego typu palcówek w innych miejscowościach, takich jak: Bielsko, Królew-
ska Huta, Lubliniec oraz Mysłowice31. Analiza zachowanych dokumentów pokazu-
je jednak, że tylko w Mysłowicach ta działalność przyniosła efekty, ze względu na 
opiekę nad emigrantami i reemigrantami przejeżdżającymi przez miasto. Również 
owocnie przez pewien okres pracowała Misja Dworcowa w Bielsku.

Wznowienie działalności łódzkiej Misji Dworcowej nastąpiło w październiku 
1925 roku. Powód był jeden, uważano, że 

Misje Dworcowe są niezbędne na terenie wielkiego ośrodka ludzkiego, jakim jest 
Łódź, dokąd zjeżdża wiele dziewcząt celem otrzymania pracy, o którą tu niestety jest 
bardzo trudno; dziewczętami takimi trzeba się zająć i w miarę możności bronić. 

Początki pracy były jednak trudne. Jedna delegatka Misji pełniła dyżury na 
dwóch łódzkich dworcach. Dopiero w marcu 1926 roku udało się pozyskać ko-
lejną osobę do pracy i rozdzielić dyżury na dworcach: Kaliska i Fabryczna. Jed-
nakże w pierwszym roku pracy odnotowano już 818 przypadków różnorakiej 
pomocy. Spośród tej grupy trzy kobiety umieszczono w Domu Misyjnym Sióstr 
Pasterek w Łodzi-Radogoszczy. Dziesięć osób oddano policji, podejrzewając je 
o próby handlu kobietami i  dziećmi32.

Większość sprawozdań sporządzanych przez Misje Dworcowe ograniczało się 
do liczb, czyli ogólnie mówiąc do czystej statystyki. Zdarzały się jednak mniej lub 
bardziej szczegółowe informacje dotyczące pomocy kobietom. Oto kilka przykła-
dów z Łodzi:

Antonina lat 19, przyjechała z Pomorza (…) w poszukiwaniu pracy, otrzymała herbatę 
i bułki; nocleg w Hoteliku i następnego dnia zaraz pracę.
Stanisława lat 16, przyjechała za pracą, otrzymała nocleg w Hoteliku, mleko i bułki, 
i paczkę na powrotną drogę do Koła.
Klementyna lat 18, otrzymała obiad i do biletu zł 3; w niezwykłych okolicznościach 
musiała uciekać z domu, w którym pracowała jako bona; wracała do Warszawy.
Józia lat 12, z Rogoźna, nie słuchając rady opiekunki dworcowej pojechała z nieznajo-
mym mężczyzną; opiekunka dworcowa znalazłszy ją w wagonie kazała się wylegity-
mować przy policjancie i pod opieką osób pewnych wysłała do Rogoźna33.

30 Akcja charytatywna…, s. 34-35.
31 Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Akta Rzeczowe, sygn. 412 (dalej: AAKat., ARZ).
32 AAN, MOS, sygn. 228.
33 Tamże.
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Szczególnego znaczenia Misje Dworcowe nabierały, jeśli chodzi o opiekę nad 
emigrantami w miastach przygranicznych. Dla przykładu w Trumoncie spra-
wowano pieczę nad wyjeżdżającymi i przyjeżdżającymi pracownikami z Ło-
twy. W sprawozdaniach sporządzanych przez Zarząd Misji odnotowano między  
innymi: 

Pod względem moralnym młode robotnice na Łotwie bywają narażone na smutne na-
stępstwa. W listopadzie wracała Anna J. (…), pracowała na Łotwie u gospodarza (…) 
podobno została zgwałcona, sprawa oparła się o sąd. 

Często zdarzało się, że kobiety pracujące na Łotwie zmuszane były do nocle-
gów na wspólnej sali z mężczyznami. Szacowano, że wśród wyjeżdżających na 
Łotwę polskich robotników 80% stanowiły kobiety. Tym z kolei udzielano prze-
stróg i wygłaszano pogadanki o charakterze umoralniającym34.

Swoją działalność Misja Dworcowa w Wilnie rozpoczęła w drugiej poło-
wie 1926 roku, pod szyldem Katolickiego Towarzystwa Ochrony Kobiet. Była 
jedną z czterech sekcji powołanych do życia przez Towarzystwo. Oprócz niej 
funkcjonowały sekcje Domu Noclegowego dla kobiet, prasowa i propagan-
dowa. Działalność tych dwóch ostatnich skupiała się przede wszystkim na 
propagowaniu na łamach prasy idei pomocy kobietom zagrożonym nierządem. 
W pracę Towarzystwa zaangażowane były między innymi: Maria Iwaszkiewi-
czowa, Jadwiga Sułkowska, Irena Klimontowicz, Helena Krakowska i Wanda 
Kowalewska35.

Wileńska Misja Dworcowa miała ściśle określony cel, który wrażał się następująco: 

Głównem naszem zadaniem jest przyjście z pomocą kobiecie, która zmuszona jest 
opuścić dom. Naszym celem jest walka z handlem kobietami i dziećmi, dlatego nasza 
uwaga skierowuje się przedewszystkiem ku młodej kobiecie; dając kobiecie opiekę, 
staramy się temu złu zapobiec36.

Dyżur na dworcu kolejowym pełniła kierowniczka Misji Dworcowej, która od 
1934 roku miała do dyspozycji lokal w gmachu dworca na 12 łóżek, w którym mo-
gła umieszczać kobiety potrzebujące pomocy. Najliczniejszą grupę kobiet korzy-
stających z pomocy Misji stanowiły te poszukujące pracy. O ile kobiety posiadały 
jakiekolwiek predyspozycje i zdolności do pracy, łatwo udawało im się pozyskać 
posadę. Najgorzej sytuacja przedstawiała się z tymi, które nie posiadały żadnego 
fachu. Z jednej strony nie mogły znaleźć pracy, choćby ze względu na pewne wy-
magania, które im stawiano, ale również same były wymagające. Misja Dworcowa 
mogła dać im tylko czasową pomoc, polegającą na udzieleniu noclegu, daniu posił-
ku czy wskazaniu miejsca, w którym istniałaby możliwość podjęcia pracy. Zdawa-
34 AAN, MOS, sygn. 225.
35 AAN, MOS, sygn. 248.
36 AAN, MOS, sygn. 225.
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no sobie sprawę z doraźności tego typu pomocy, stąd pojawiła się idea utworzenia 
w Wilnie Domu Pracy dla tej grupy kobiet37.

Inny rodzaj kobiet, które zgłaszały się po pomoc do Misji Dworcowej w Wil-
nie, to dziewczęta brzemienne lub z małymi dziećmi. W pierwszym przypadku 
umieszczano je w szpitalu, w drugim kobiecie wyszukiwano pracę, a dzieci od-
dawano do ochronki. Poza tym przy pomocy policji udzielano pomocy kobietom 
napastowanym „przez podejrzanych osobników”. Najtrudniejszy rodzaj kobiet, 
które trafiały do Misji, to „nienormalne i ze złemi skłonnościami”. Trudności wy-
nikały przede wszystkim z ich charakteru: 

na każdym kroku kłamią, nieraz kradną, rad nie słuchają, pracować nie chcą, w końcu 
w wykrętny sposób porzucają nas38. 

Z tych głównie powodów nie można było udzielić im pożądanej pomocy.
Zdarzały się także kobiety maltretowane lub porzucone przez mężów, dla któ-

rych udało się uzyskać pracę, bowiem 

zrozpaczone, bez środków do życia nieraz chwytały się zamiaru pójścia na ulicę39. 

Trudności w percepcji pomocy objawiały także kobiety uwiedzione, które nie-
jednokrotnie opuszczone przez rodziny, napiętnowane przez opinię publiczną 
próbowały pozbawić się życia. Zbyt krótki pobyt w schronisku Misji i brak odpo-
wiedniego przeszkolenia psychologicznego i pedagogicznego kierowniczki tych 
placówek nie pozwalał w wielu przypadkach na przeprowadzenie terapii, która 
mogłaby zapobiec kolejnym próbom suicydalnym lub pozwoliłaby wyzbyć się 
tym kobietom myśli samobójczych. Aczkolwiek często już sama opieka nad takimi 
kobietami sprawiała, że potrafiły one przetrzymać kryzys i wrócić do normalnego 
życia, co potwierdza następujący przypadek: 

przez dłuższy czas przebywała na Misji młoda dziewczyna, która pracując w Grod-
nie jako kelnerka, została zniewolona, zaszła w ciążę, rodzina usunęła się od niej, ta 
zrozpaczona dwa razy targnęła się na życie. Dzięki serdecznej opiece, jakiej doznała 
na Misji, pogodziła się ze swym losem, jednak dziecko wkrótce po urodzeniu zmarło. 
Gdy się uspokoiła po tych wszystkich przejściach, dostała pracę 40.

W roku 1935 odnotowano interesujący fakt. Otóż w sprawozdaniu zaznaczo-
no, iż obniżył się wiek dziewcząt, którym Misja udzielała pomocy. Nie określo-
no w sposób precyzyjny, jaką liczbę stanowiły dziewczynki w wieku 10-14, które 
znalazły się pod opieką Misji, zasugerowano jedynie, że była to ilość „spora”41.
37 Tamże.
38 Tamże.
39 Tamże.
40 Tamże.
41 Tamże.
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Nowy obszar działalności pojawił się przed wileńską Misją Dworcową w 1934 
r. Obejmował on pomoc robotnikom rolnym, szczególnie kobietom, którzy wy-
jeżdżali do pracy na Łotwę. Delegatka Misji w tym celu wyjeżdżała do Trumontu 
i Druji, gdzie oprócz udzielania praktycznych porad wręczała kobietom ulotki Pol-
skiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi, zawierające ostrzeżenia 
przed handlarzami żywym towarem oraz adresy polskich konsulatów na Łotwie42.

Tabela 15. Statystyka działalności wileńskiej Misji Dworcowej za lata 1927-193643.

rok 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 razem
liczba osób 784 1047 1835 2552 3442 4366 4045 4995 5697 5608 34335
ilość 
świadczeń 857 1257 2875 4155 5479 5565 6527 8726 9782 8708 53931

Tabela 16. Statystyka działalności Misji Dworcowej w Wilnie. Zestawienie miesięczne 
1929/193044.

udzie-
lono 
pomocy 
ogólnie

1929 1930

IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III razem
240 222 230 353 303 249 211 258 252 316 246 254 31341

Rodzaj świadczeń udzielanych przez Misję obrazują dane ze sprawozdania za 
rok 1934/1935, w którym odnotowano następujące obszary działalności:
Porcje żywnościowe – 844
Noclegi płatne – 1205
Noclegi bezpłatne – 1650
Zapomogi – 4
Posady – 181
Bezpłatne bilety kolejowe – 22
Dzieci oddane do ochronki – 6
Pomoc emigrantkom – 40
Pomoc poszukującym pracy – 319
Pomoc w sprawach osobistych – 463645.

W kolejnych latach Misja pomagała w odnajdywaniu zaginionych dziewcząt. 
W roku sprawozdawczym 1936-1937 odnotowano kilka takich przypadków. 
W wielu z nich rodzice poszukujący swych córek obawiali się, że stały się one 
ofiarami handlarzy kobietami. 

42 Tamże.
43 Tamże.
44 LCVA, UWW, F. 51, Ap. 12. b. 978.
45 AAN, MOS, sygn. 225.
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P[…] Józef zwrócił się na Misję z prośbą o pomoc w odszukaniu córki Z[…], lat 20, 
która wyjechała do Brazylji. Przez Polski Komitet Walki z Handlem Kobietami i Dzieć-
mi otrzymano wiadomość z Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Rio de Janeiro, 
że Z[…] P[…] wyszła za mąż za Jana P[…] i mieszka w Brazylji46.

Pozytywną i efektowną pracą była opieka nad dziewczętami przybywającymi 
do Wilna z terenów wiejskich. Najczęściej był to ich pierwszy wyjazd z rodzin-
nego domu. Były one jednak najbardziej podatne na wszelkie wskazówki i rady 
opiekunki Misji Dworcowej47.

W czerwcu 1929 r. Warszawskie Chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet 
przesłało do Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi zestawie-
nie z działalności Misji Dworcowych prowadzonych przez Towarzystwo w róż-
nych miastach w Polsce.

Tabela 17. Zestawienie pomocy udzielonej przez Misje Dworcowe w latach 1925-192848.

miasto
data 
powstania 
MD

udzielona pomoc
1925 1926 1927 1928

Częstochowa 1911 643 1846 3911 8237
Grodno 25.12.1925 - 310 1208 1272
Kielce 05.03.1925 3038
Katowice2 15.06.1925 630 962 1170 1441
Lublin 24.02.1913 - 18 74 86
Radom 24.02.1912 - 201 736 1055
Kalisz 07.03.1927 - - 353 10786
Łódź 07.03.1911 539 1300 1861 2168
Piotrków 1927 - - - 55
Wilno 1926 10646

Analizując poszczególne lata działalności Misji Dworcowej w Stanisławowie, 
można zauważyć odchodzenie od pierwotnie przyjętych celów i rozszerzanie pola 
pracy o różne nowe formy pomocy kobietom, które z całą pewnością uznać można 
za przejaw realizacji szeroko pojętej profilaktyki. Zdaje się to potwierdzać relacja 
z działalności Misji Dworcowej za lata 1932-38 sporządzona dla Polskiego Komi-
tetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi: 

Misja tutejsza (…) wytęża swą pracę w kierunku opieki nad uczennicami oczekują-
cymi na dworcu na pociągi, nad dziewczętami pracującymi jako pomocnice domowe 
i w ogóle kobietami podróżującymi, pozbawionymi opieki. 

46 Tamże.
47 Tamże.
48 AAN, MOS, sygn. 218.
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Ten kierunek działań podyktowany był między innymi faktem przybywania do 
Stanisławowa dużej ilości młodzieży szkolnej, która znaczną część czasu spędzała 
na dworcu w oczekiwaniu na pociąg49.

Innym wyznacznikiem pracy w tym mieście była też spora liczba kobiet, które 
poszukiwały pracy, najczęściej w charakterze pomocy domowej. Kobiety te przy-
bywały najczęściej z odległych wsi i miasteczek, niejednokrotnie „po raz pierwszy 
wyjechały w świat”. Nieobeznane z wielkim miastem, wabione pokusą „dobrze 
płatnej” pracy, padały ofiarą stręczycieli. 

Poza tym koło dworca kręci się kilka dziewczynek we wieku 13-15 lat, które sprzedają 
kwiaty, śpiewają lub nagabują przechodniów o jałmużnę. Do nich często podchodzą 
różni ludzie i proponują niemoralne rzeczy. Misja Dworcowa interweniowała w tych 
przypadkach i starała się przedstawić dziewczynkom zło, na jakie się narażają. Stara-
my się skierować je do naszego Schroniska i Biura pośrednictwa pracy. Czasami jed-
nak interwencja taka jest beznadziejna, gdy dziewczynka powiada, że w domu czeka 
matka lub kilkoro głodnego rodzeństwa50.

1.1.3. Schroniska

Inną formą działalności wynikającą bezpośrednio z funkcjonowania Misji Dworco-
wych były schroniska i noclegownie, do których kierowano dziewczęta i kobiety obję-
te opieką Misji. Działały one niemal we wszystkich placówkach Towarzystwa Ochro-
ny Kobiet. Charakteryzowały się przede wszystkim ograniczonym czasem pobytu.

Kaliskie schronisko posiadało trzy sypialnie, w których znajdowało się 17 łó-
żek, pokój dla kierowniczki i kuchnię. Zlokalizowane było przy ul. Górnośląskiej 
7151. Mimo tej szczupłości pomieszczeń tylko roku w sprawozdawczym 1936/1937 
udzielono ponad trzy tysiące noclegów, z czego ponad dwa tysiące sześćset bez-
płatnie. W większości były to osoby spoza Kalisza, przejeżdżające przez miasto 
w drodze do Łodzi, Pabianic czy Zgierza, gdzie się rozwijał przemysł włókienniczy. 

Tabela 18. Ilość noclegów udzielonych przez schronisko w Kaliszu52.

noclegi udzielone kobietom razem
bezpłatne płatne

kwiecień 225 21 246
maj 263 31 294

49 Tamże.
50 Tamże.
51 AAN, MOS, sygn. 249.
52 Tamże.
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czerwiec 188 16 204
lipiec 175 14 189

sierpień 178 47 225
wrzesień 231 68 299

październik 152 36 188
listopad 200 64 264
grudzień 302 31 333
styczeń 254 45 299

luty 249 26 275
marzec 210 37 247
razem 2627 436 3063

Schronisko działało również przy Misji Dworcowej w Katowicach. Już w pierw-
szym półroczu działalności schroniska przyjęto do niego 284 osoby. Natomiast 
w pierwszym kwartale 1926 roku pomocy udzielono 166 osobom. Wzrastająca 
liczba osób korzystających ze wsparcia wynikała przede wszystkim z rozszerze-
nia opieki na emigrantów, a także samotne kobiety, których mężowie wyjechali 
do pracy we Francji53.

Pierwotnie schronisko uruchomiono przy Placu Mariackim, jednakże nie speł-
niało ono oczekiwań Misji Dworcowej ze względu na wielkość. Celem Misji było 
bowiem uruchomienie pracowni, a także i zwiększenie możliwości przyjmowania 
znaczniejszej ilości kobiet. W sprawozdaniu za rok 1929 uzasadniano to następująco:

Zakład taki jest potrzebny także dla umożliwienia dziewczętom będącym na dro-
dze do upadku moralnego powrotu do życia uczciwego. Jedynie drogą umożliwie-
nia dziewczętom zarobkowania w specjalnych zakładach umiejętnie prowadzonych 
przez osoby posiadające znajomość psychiki wykolejonych istot, bezustanny wpływ 
wychowawczy i praca dostosowana do uzdolnienia i zamiłowania poszczególnych 
jednostek pozwoli im po wyjściu z zakładu rozpocząć nowe życie dające im pełnię 
zadowolenia moralnego54. 

Z powyższego wynika, że schronisko to miało pełnić rolę otwartego zakładu 
o charakterze zarówno profilaktycznym, jak i resocjalizacyjnym. Założenie chyba 
nie do końca przemyślane i realne, wziąwszy pod uwagę, że większość kobiet ko-
rzystających z pomocy schroniska przebywała tam jedną lub dwie doby. To zbyt 
krótki czas, aby skutecznie oddziaływać na postawy społeczne i moralne człowieka.

Nowe schronisko zlokalizowane zostało przy ul. Polnej 32, a składało się z czterech 
pokoi, dwóch sypialni na 10 łóżek oraz pracowni i sekretariatu. W roku 1931 z opieki 
w schronisku skorzystało 3950 kobiet. Większość z nich stanowiły repatriantki, 
53 AAKat, ARZ, sygn. 412.
54 APKat., UWŚ, sygn. 27/846.
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które po długoletniej pracy poza kordonem utraciwszy siły i zdrowie, odtransporto-
wuje się bezwzględnie do granicy55. 

W schronisku oprócz podstawowej opieki, w tym także medycznej, prowa-
dzono działalność oświatowo-wychowawczą polegającą przede wszystkim na 
dostarczaniu odpowiednich lektur, na prowadzeniu pogadanek, na wspólnych 
modlitwach oraz organizowaniu zajęć rekreacyjnych (np. wycieczki poza miasto). 
Ze wspomnianej liczby prawie czterech tysięcy podopiecznych osiem ochrzciło 
swoje nieślubne dzieci, a dwie zostały nawrócone. Przy okazji należy zaznaczyć, 
że część kobiet przebywała w schronisku przez dłuższy czas. Dla nich zorganizo-
wano pracownię szycia i cerowania, dzięki czemu oprócz zdobywania i doskona-
lenia umiejętności w tym zakresie miały również możliwość odpracowania swo-
jego pobytu w schronisku56.

W Krakowie schronisko prowadzone przez Misję Dworcową zlokalizowane było 
przy ul. Krupniczej 16. Nocować tam mogły kobiety niezależnie od wyznania czy 
narodowości. Chore odsyłano do szpitala, a kobiety w podeszłym wieku do domu 
starców, co świadczy, że faktycznie zgłaszały się tam różne kobiety, nie tylko te, 
którymi de facto powinna się zająć Misja Dworcowa. Statystyka sporządzona za lata 
1918-1938 pokazuje, że najwięcej kobiet skorzystało z noclegu w schronisku w roku 
1935. Ich liczba przekroczyła 7000. Najmniej było w roku 1926. Skorzystało wów-
czas 1886 kobiet.

Tabela 19. Liczba mieszkanek i ilość noclegów w schronisku w Krakowie w latach 1918-
193857.

rok ilość mieszkanek ilość bezpłatnych noclegów
1918 2041 634
1919 3321 1456
1920 2376 936
1921 4067 1748
1922 2850 1182
1923 2790 2132
1924 2383 1265
1925 2517 940
1926 1886 1047
1927 2022 950
1928 1911 2920
1929 2116 2246
1930 2115 2172
1931 2053 1804

55 Akcja charytatywna…, s. 35.
56 Tamże, s. 36.
57 B. Panek, Krakowskie…, s. 58.
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1932 1940 2170
1933 2380 4824
1934 6530 4596
1935 7111 4842
1936 2389 4624
1937 2550 6634
1938 2550 6634

Skromne schronisko funkcjonowało także przy Misji Dworcowej w Radomiu. 
Początkowo liczyło zaledwie 6 łóżek, jednakże dzięki wsparciu miejscowych 
władz udało się zwiększyć liczbę łóżek do 12, co i tak było niewystarczające58.

Dom Noclegowy w Wilnie zlokalizowany był przy ulicy Żydowskiej 10 m. 25. 
Swoją działalność rozpoczął 2 stycznia 1933 roku. Starania o jego powołanie po-
czyniono dużo wcześniej, a pomysł udało się zrealizować dzięki pomocy władz 
wojewódzkich i miejskich59. W latach 1934-1935 do dyspozycji pensjonariuszek 
były cztery spośród sześciu pokoi, przy czym jeden zajmowały inteligentki. W po-
zostałych pomieszczeniach urządzono pokój dla kierowniczki i kancelarię. W ko-
lejnym roku pokój, zajmowany dotąd przez inteligentki, przekształcono w świe-
tlicę, w której prowadzono zajęcia edukacyjne60. W roku 1937 schronisko poddano 
gruntownemu remontowi, polegającemu głównie na odmalowaniu pomieszczeń 
i wymianie ram okiennych61. Rok wcześniej w świetlicy uruchomiono również 
salę pracy, która funkcjonowała przez cztery godziny dziennie, od 10 do 1462.

W roku 1937 w domu tym nocowało ponad czternaście tysięcy osób. Były to 
kobiety w wieku od 2 do 80 lat, oprócz tego również dzieci poniżej dwóch lat.

Tabela 20. Procentowy wykaz pensjonariuszek Domu Noclegowego według wieku63.

wiek procent
70-80 3,25
60-69 9,82
50-59 20,25
40-49 26,04
30-39 24,08
20-29 12,97
11-19 2,56
2-10 0,23
0-1 0,88

58 AAN, MOS, sygn. 218.
59 AAN, MOS, sygn. 248.
60 AAN, MOS, sygn. 235.
61 AAN, MOS, sygn. 224.
62 AAN, MOS, sygn. 235.
63 AAN, MOS, sygn. 224.
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Tabela 21. Charakterystyka pensjonariuszek przebywających w Domu Noclegowym64.

profesja, stan liczba
służące bez pracy 5122

służące posługujące 2015
handlarki koszykowe 1159

robotnice 737
nauczycielki 685

biuralistki 299
ekspedientki 174

wychowawczynie 75
wdowy po urzędnikach 328

matki z dziećmi 135
dzieci 159

kobiety w ciąży 237
żebraczki 1716

robotnice alkoholiczki 321
nienormalne 8
eksmitowane 35

zwolnione z więzienia 13
przyjezdne w różnych sprawach 161

głuchonieme, kalekie 364
pielęgniarki 298
krawcowe 174

praczki 109
bez określonego zajęcia 36

Z powyższego wynika, że Dom Noclegowy przeznaczony był niemalże dla 
wszystkich kobiet, które potrzebowały schronienia i pomocy. Były wśród nich 
służące, były oszustki, były również intelektualistki. 

Zjawiły się do Domu noclegowego 2 siostry S., lat 20 i 17; dokumenty zgubiły w pocią-
gu. Przyjechały do Wilna szukać pracy, a ponieważ kierowniczce powyższego wydały 
się podejrzanemi, oddano je policji kobiecej. Okazało się, że nie są siostrami i ta lat 17 
nazywa się N. Dziewczęta były w Domu noclegowym do czasu sprawdzenia tożsa-
mości ich osoby. S. uciekła, a N. udało się dopilnować i chciano zatrzymać, ale zaczęła 
okropnie awanturować się, krzyczeć, wybiła szybę – wobec czego policja zabrała ją do 
Izby zatrzymań i tam po raz drugi okazało się, że nie jest N., ale policja nie była pew-
na czy podane przez nią nowe nazwisko D. – jest prawdziwe. S. zaś policja znalazła 
pijaną na ulicy i umieściła w szpitalu jako wenerycznie chorą. Po kuracji miała być 
odesłana do domu65. 

64 Tamże.
65 Tamże.



114

Pewna inteligentka, zasłużona działaczka społeczna porzucona przez męża bez żad-
nych środków do życia, zamieszkała w Domu noclegowym i robiła starania o należne 
jej alimenta. Podobno to zamieszkanie w Domu noclegowym bardzo jej dopomogło 
i przyśpieszyło uzyskanie alimentów, poczem opuściła Dom noclegowy, gdyż będąc 
już zabezpieczoną materialnie, mogła urządzić się inaczej66.

Powyższe dwa przykłady dają dokładniejszy obraz charakterologiczny i ukazu-
ją przekrój społeczny kobiet korzystających z domu noclegowego. Wynika z tego, 
że starano się pomagać wielu kobietom, nie tylko tym bezpośrednio zagrożonym 
nierządem, ale również tym, których niekorzystny zbieg okoliczności spowodo-
wany pojawiającymi się trudnościami życiowymi mógł w stronę tegoż nierządu 
prowadzić.

Osoby prowadzące schronisko charakteryzowały swoje podopieczne następująco: 

Mamy do czynienia przedewszystkiem z elementem wykolejonym. Kobiety niena-
wykłe do pracy, przybywające do nas z więzienia, niepoprawne włóczęgi i żebracz-
ki. Młode służące, uwiedzione w domu swych chlebodawców, które jednak niestety 
bardzo często schodzą na drogę zawodowej rozpusty. Kierownictwo Domu nocle-
gowego po udzieleniu pierwszej pomocy, skierowaniu do szpitala, umieszczeniu 
dziecka w ochronie i wyszukaniu pracy, przekonywuje się z żalem, że cały ten za-
bieg okazał się bezcelowym – dziewczyna młoda a pełna życia woli iść drogą hańby 
niż pracować w dzisiejszych trudnych warunkach. (…) Wśród tej nędzy życiowej 
przewijają się też kobiety z inteligencji, które poszukują pracy dłuższy nieraz czas 
nadaremnie. Są to istoty o trudnych usposobieniach, zhisteryzowane, pełne pretensji 
i niezadowolenia67.

Pobyt w schronisku regulowany był regulaminem. Określał on podstawowe 
prawa i obowiązki pensjonariuszek. Schronisko w miesiącach letnich otwierano 
o godzinie 18, natomiast w miesiącach zimowych, tj. od listopada do marca, od 
godziny 16. Dom Noclegowy należało opuścić do godz. 10. Cisza nocna obo-
wiązywała od 21.00, wstawanie, w zależności od pory roku, przewidziane było 
na godzinę 6.00 (okres letni) i 7.00 (okres zimowy). Opłata za pobyt wynosiła 
5 groszy. Do Domu Noclegowego przyjmowano jedynie kobiety zdrowe, przy 
czym nie tolerowano dłuższego pobytu kobiet z dziećmi. Na terenie schroni-
ska obowiązywał całkowity zakaz palenia i używania primusów. Niewłaściwe 
zachowanie, jak np. krzyki i nieporządki, stanowiły podstawę do ograniczenia 
możliwości korzystania z noclegów, natomiast gwałtowne reakcje i bójki koń-
czyły się natychmiastowym usunięciem z domu68. Pensjonariuszki zobowiązane 
były raz w tygodniu korzystać z łaźni, które nieodpłatnie udostępnione zostały 
przez magistrat miasta Wilna69.
66 Tamże.
67 AAN, MOS, sygn. 235.
68 AAN, MOS, sygn. 224.
69 AAN, MOS, sygn. 235.
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Zdawano sobie sprawę, że dłuższy pobyt w schronisku wpływał na pensjona-
riuszki demoralizująco. Brak konkretnego zajęcia przyzwyczajał je do próżniactwa70. 
W związku z tym przy schronisku w roku 1936 zlokalizowano również tzw. salę pra-
cy, w której produkowano przedmioty, a z ich sprzedaży czerpano środki na utrzy-
manie Domu Noclegowego. Główne zajęcia to: darcie pierza i włosia, łatanie bieli-
zny, cerowanie pończoch, klejenie papierowych woreczków i wyrabianie artykułów 
ze słomy: wycieraczek, koszy i koszyczków. Z jednej strony było to zapełnienie cza-
su dla posiadających jakieś umiejętności, z drugiej nabywanie tychże przez osoby 
niemające żadnych kwalifikacji. Oprócz pracy w działalności Domu Noclegowego 
obecna była również edukacja. Czytano pensjonariuszkom książki i czasopisma 
o treściach religijnych, a także utwory Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej czy 
Bolesława Prusa. W październiku 1937 roku Akademickie Koło Młodzieży Szkolnej 
przeprowadziło kursy dla pensjonariuszek z zakresu czytania, pisania i rachunków. 
Przeprowadzono odczyty ilustrowane przezroczami, m.in. na temat higieny osobi-
stej, koniecznej w trakcie przebywania chorób zakaźnych. W roku sprawozdawczym 
1934/1935 akademickie Koło Oświatowe przeprowadziło odczyty na następujące te-
maty: O ludziach dawnych a dzisiejszych, O tajemnicach ziemi, Najważniejsze zjawiska przy-
rody, O gruźlicy, Bogactwa mineralne Polski, Jak żyją ludzie na świecie, Choroby zakaźne71. 
Stosowano również elementy wychowania religijnego, wykorzystując w tym celu 
lekturę religijną, pogadanki na tematy związane z życiem duchowym, pielgrzymki 
do miejscu otaczanych kultem czy prenumeratę czasopism72.

Zdarzały się również sytuacje nieprzyjemne dla Domu Noclegowego. Często 
w dobrej wierze oddawano dziewczęta ze schroniska na służbę, gdy tymczasem 
trafiały one do miejsc, gdzie zmuszano je do czynów nierządnych. Jedną z takich 
sytuacji opisał wileński dziennik „Nowiny Codzienne”. W jednym z artykułów 
pojawiła się historia młodej dziewczyny, która zgłosiła się do Domu Noclegowego 
po pomoc, gdyż nie mogła znaleźć dla siebie zajęcia w mieście. Pracę zaofiarował 
mężczyzna przedstawiający się jako właściciel dużego lokalu gastronomicznego. 
Kierowniczka schroniska – sądząc, że znalazła odpowiednie zajęcie dla swojej 
podopiecznej – skierowała ją do pracy. Po kilku dniach dziewczyna została dopro-
wadzona do upojenia alkoholowego i zgwałcona, a także zarażona chorobą wene-
ryczną. Zbiegła z tego miejsca, sprawa trafiła na policję, co spowodowało podej-
rzenie, że kierownictwo Domu Noclegowego trudni się stręczeniem do nierządu73. 
Przeprowadzone dochodzenie zlecone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
uwolniło jednakże schronisko od zarzutów74. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
władze schroniska wykazały się nieodpowiedzialnością polegającą na zaniecha-

70 Tamże.
71 Tamże.
72 AAN, MOS, sygn. 224.
73 Klub plugawych erotomanów wykryty przez policję wileńską, „Nowiny Codzienne” 1934, 
z dnia 24 października, s. 5.
74 LVCA, UWW, F. 51. Ap 7. b. 818.
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niu skontrolowania tak samego pracodawcy, jak i warunków pracy przez niego 
oferowanych. Sytuacja ta naraziła schronisko na kłopoty, konsekwencją których 
mogła być utrata zaufania społecznego, tak potrzebnego w tego typu działalności.

Należy zwrócić również uwagę na inną inicjatywę, którą Towarzystwo pragnę-
ło zrealizować. W zamysłach działaczy była wizja utworzenia domu rehabilitacji 
dla prostytutek. W tym celu podjęto starania w urzędzie wojewódzkim, a także 
próbowano zainteresować sprawą społeczeństwo, organizując odczyty na temat 
znaczenia takich placówek75.

Nie zawsze jednak uczciwie zachowywały się kobiety, którym Misje Dworco-
we okazywały pomoc. W Kielcach zanotowano między innymi taki przypadek. 
Zgłosiła się do schroniska Misji kobieta, prosząc o wynalezienie dla niej posa-
dy, co też uczyniono. Następnego dnia zjawił się jednakże jej pracodawca, który 
oznajmił, że dziewczyna uciekła, kradnąc przy okazji komplet bielizny. Ta infor-
macja pozwoliła opiekunkom schroniska oddać winowajczynię w ręce policji, gdy 
ta zjawiła się ponownie w schronisku76.

1.1.4. Biura pośrednictwa pracy

Jednym z podstawowych elementów oddziaływania profilaktycznego, szcze-
gólnie prowadzonego przez Towarzystwa Ochrony Kobiet były społeczne biura 
pośrednictwa pracy. O ile było to możliwe i władze wyrażały zgodę, otwierano je 
dość licznie.

Biuro pośrednictwa pracy uruchomione zostało przy Misji Dworcowej w Kato-
wicach już w 1931 roku. Ukierunkowane było przede wszystkim na wyrabianie 
posad dla służby domowej. W pierwszym roku działalności pracę za pośrednic-
twem biura otrzymało 208 kobiet77. Przychylnie o jego działalności wypowiedzia-
ła się „Polska Zachodnia”. Autor krótkiego anonsu prasowego zauważa, że 

działalność taka na terenie naszego miasta okazała się niezbędna, bowiem dużo dziew-
cząt zwabionych nadzieją uzyskania pracy w stolicy Górnego Śląska, wpada często w ręce 
nieuczciwych ludzi lub naraża się na różne przykrości i nierzadko na zepsucie i upadek 
moralny78.

Aktywnie działało także biuro pośrednictwa pracy działające przy Misji Dwor-
cowej w Krakowie. W roku sprawozdawczym 1935-1936 zgłosiło się po pracę 2768 
kobiet, z czego otrzymały ją 423. Natomiast w kolejnym roku liczba poszukują-
cych pracy kobiet nieznacznie zmalała i wynosiła 2696, wzrosła natomiast liczba 

75 AAN, MOS, sygn. 248.
76 AAN, MOS, sygn. 223.
77 Akcja charytatywna…, s. 36.
78 Opieka nad dziewczętami, „Polska Zachodnia” 1931, nr 85, s. 5.
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tych, które pracę uzyskały – 482. Wzrosła także nieznacznie liczba pracodawców 
– z 1157 w pierwszym roku do 1219 w drugim79.

W grudniu 1935 roku Polskie Katolickie Towarzystwo Opieki nad Dziewczęta-
mi w Lublinie zwróciło się do Urzędu Wojewódzkiego z podaniem o pozwolenie 
na otwarcie społecznego biura pośrednictwa pracy. Buro miało być przeznaczone 
dla dziewcząt poszukujących posady i zgłaszających się w tym celu do Towarzy-
stwa. Pozwolenie takie zostało wydane w marcu 1936 roku na okres do grudnia 
tegoż roku, z zastrzeżeniem cofnięcia w przypadku „stwierdzenia nikłej działal-
ności”. Co niezwykle interesujące, Urząd Wojewódzki zwrócił się z prośbą do 
Starostwa Grodzkiego Lubelskiego o opinię na temat członkiń Zarządu Towarzy-
stwa. Opinia taka została wydana 14 stycznia 1936 roku. Zawierała ona dokładne 
dane dotyczące spraw personalnych oraz następujące stwierdzenie: 

Wszystkie w/w pod względem moralnym prowadzą się nienagannie i udziału w życiu 
politycznym nie biorą. Towarzystwo jako takie wpływom żadnej partii nie ulega, nato-
miast opisane członkinie zarządu są przekonań prawicowych i ulegają wpływom kleru80.

Biuro uruchomione zostało 15 kwietnia 1936 roku i zlokalizowane przy ul.  Ry-
nek 17. Obowiązki kierowniczki powierzono Janinie Szulakiewicz. W prowadze-
niu biura współuczestniczyło Stowarzyszenie Pracownic Domowych im. św. Zyty. 
Mimo iż biuro posiadało obowiązek sprawozdań miesięcznych, zachowało się 
w dokumentach Urzędu Wojewódzkiego tylko jedno sprawozdanie roczne z 1937 
roku. Według niego pracy poszukiwało 457 kobiet, wszystkie w charakterze służą-
cych. Wolnych etatów było w danym roku 527. Prace podjęły 272 kobiety81.

Intensywną działalnością na tym polu wykazywała się krakowska Misja Dwor-
cowa. Według danych z roku sprawozdawczego 1935/36 po pracę zgłosiło się 2768 
kobiet. Pracowników poszukiwało 1157 pracodawców. W rezultacie otrzymały ją 
423 kobiety, co stanowiło około 15% skuteczności82.

Tabela 22. Działalność biura pośrednictwa pracy w Krakowie 1935/3683.

pracobiorcy pracodawcy otrzymało pracę
kwiecień 224 106 38

maj 237 98 32
czerwiec 228 84 38

lipiec 169 77 33
sierpień 270 111 40
wrzesień 278 108 41

79 B. Panek, Krakowskie…, s. 61.
80 Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski, sygn. 216 (dalej: APL, UWL).
81 Tamże.
82 AAN, MOS, sygn. 225.
83 Tamże.
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październik 242 124 43
listopad 318 100 41
grudzień 159 97 33
styczeń 230 88 31

luty 211 78 23
marzec 200 86 30

W tej grupie poszukujących pracy 2599 stanowiły pomocnice domowe, 61 to 
wychowawczynie, biuralistek było 11, a 97 to przedstawicielki innych zawodów. 
Pracę otrzymały odpowiednio: 394 pomocnice domowe, 11 wychowawczyń, 
18 kobiet innych zawodów. Dla biuralistek posad nie udało się wyrobić84.

W następnym roku sprawozdawczym po pracę zgłosiło się 2547 osób. Chęt-
nych dać posady były 1194 osoby. W efekcie udało się „zapośredniczyć” pracę 
dla 464 osób. Najwięcej poszukujących pracy rekrutowało się spośród służby 
domowej. Były to 2362 osoby, co stanowiło prawie 93% wszystkich poszukują-
cych pracy. Posady w tym charakterze otrzymało 436 osób, czyli 94% wszyst-
kich wyszukanych posad85.

Tabela 23. Działalność biura pośrednictwa pracy w Krakowie 1936/37.

pracobiorcy pracodawcy otrzymało pracę
kwiecień 275 102 33

maj 198 87 30
czerwiec 249 91 36

lipiec 158 64 33
sierpień 204 102 40
wrzesień 276 140 53

październik 215 98 42
listopad 212 65 33
grudzień 166 107 41
styczeń 205 116 48

luty 175 79 36
marzec 214 143 39

Ostatni rok działalności biura pośrednictwa przed wybuchem drugiej wojny 
światowej pokazuje podobne tendencje jak w poprzednich latach. Znów najwięk-
szą grupą zawodową poszukującą pracy była służba domowa. Liczba chętnych do 
podjęcia pracy w tej profesji wyniosła 1555 osób na 1663 wszystkich poszukują-
cych pracy. Posady uzyskały 304 osoby, czyli tylko około 19% zainteresowanych86.

84 Tamże.
85 Archiwum Państwowe w Krakowie, Instytucje Charytatywne, sygn. 45 (dalej: APK, IC).
86 Tamże.



119

Tabela 24. Działalność biura pośrednictwa pracy w Krakowie 1937/3887.

pracobiorcy pracodawcy otrzymało pracę
kwiecień 142 135 28

maj 203 111 32
czerwiec 86 51 21

lipiec 80 67 13
sierpień 114 94 26
wrzesień 189 181 46

październik 178 102 33
listopad 178 58 24
grudzień 160 76 27
styczeń 124 80 22

luty 121 69 20
marzec 142 95 32

W roku 1938 łódzka Misja Dworcowa planowała utworzenie biura pośrednic-
twa pracy. Do tego celu miała służyć jedna z sal schroniska prowadzonego przez 
Misję. Dla samego schroniska działalność biura byłaby odciążeniem finansowym, 
wydatki ponoszone w związku z utrzymywaniem w schronisku przez dłuższy 
czas kobiet długotrwale bezrobotnych były znaczące. W samej Łodzi takie biuro 
prowadziła wtedy między innymi Ewangelicko-Augsburska Misja Dworcowa88.

Starania o uruchomienie biura pośrednictwa pracy czyniła również Misja Dwor-
cowa w Białymstoku. Niestety bezskutecznie. Starostwo powiatowe nie udzieliło 
pozwolenia na tego typu działalność89.

1.1.5. Szkoły i kursy

W Lublinie przez pewien czas prowadzono jadłodajnię, w której dziewczę-
ta uczyły się podstawowych zajęć z gospodarstwa domowego, jak np.: dobrze 
i oszczędnie gotować, odpowiednio dobierać potrawy, obliczać koszty przygo-
towania potraw, zaopatrywać spiżarnię, posługiwać się naczyniami kuchennymi 
i kredensem. Inne zajęcia, których uczono w tej jadłodajni, to: nakrywanie do sto-
łu, pranie, prasowanie, szycie i reperowanie bielizny. Jadłodajnię jednak zlikwi-
dowano ze względów finansowych – obiady wydawane były tanie, dochód z ich 
sprzedaży nie wystarczał na zapłacenie podatków.

Jednakże wymagania pracodawców co do kwalifikacji potencjalnych kandyda-
tek były coraz wyższe. Misja Dworcowa zamierzała przeprowadzić trzy kursy:

1. Sześciomiesięczny dla nianiek, na które rosło zapotrzebowanie podczas 
zupełnego braku tego typu siły roboczej.

87 APK, IC, sygn. 45.
88 AAN, MOS, sygn. 224.
89 Tamże.
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2. Trzymiesięczny kurs dla kucharek.
3. Miesięczny kurs dla pokojówek, praczek i posługaczek.

Organizacja tych kursów wynikała z dwóch zasadniczych czynników. Pierw-
szy, praktyczny: dziewczęta kierowane do pracy musiały mieć choćby średnie 
przygotowanie. Drugi czynnik miał charakter ideologiczno-społeczny: 

w walce z bezrobociem wśród dziewcząt najlepszą bronią jest przygotowanie szere-
gów dziewcząt do pracy zawodowej; dla kandydatek przygotowanych pracę znajdzie-
my i uchronimy je wtedy od poniewierki życiowej i następstwa jej – choroby zakaźnej, 
tak groźnej dla całego społeczeństwa90.

Biuro pośrednictwa pracy prowadzone przez Towarzystwo Opieki nad Dziew-
czętami w Stanisławowie miesięcznie pośredniczyło w znalezieniu pracy w cha-
rakterze służby domowej dla 30-40 kobiet. Nie wszystkie one jednak posiadały 
odpowiednie kwalifikacje, co znacznie utrudniało znalezienie dla ich posady. Aby 
zaradzić temu problemowi, podjęto w Stanisławowie działania zmierzające do uru-
chomienia kursu pozwalającego kobietom uzyskać przynajmniej średnie kwalifika-
cje do pracy jako pomoc domowa. Kurs miał trwać 4-6 tygodni (w zależności od 
predyspozycji kursantek) i odbywać się „pod kierunkiem fachowej siły w ujęciu 
trybu życia codziennego rodziny średniozamożnej”. Dodatkowe zajęcia miały być 
prowadzone z wiadomości ogólnych i religii. Cel takiego szkolenia? Zarząd Misji 
uważał, że wyszkolenie kobiet w tym kierunku przyniesie następujące korzyści:

- zmniejszenie bezrobocia
- praca dla kobiet z małych miasteczek i wsi
- zmniejszenie nierządu.

Ten ostatni czynnik był szczególnie ważny, gdyż szacowano, że największa liczba 
tajnych prostytutek rekrutowała się z pomocnic domowych, stając się rozsadnikiem 
chorób wenerycznych pośród najbliższego otoczenia91. Odpowiednie przygotowa-
nie pracownic nie tylko pod względem merytorycznym i praktycznym, ale przede 
wszystkim moralnym, ograniczyłby ten tak niekorzystny stan rzeczy92.

Z kolei w Częstochowie uruchomiono szkołę zawodową dla dziewcząt. Kształ-
cono tam przede wszystkim sieroty i dziewczęta w wieku szkolnym pozbawione 
opieki moralnej na poziomie domowym. Czterdzieści uczennic uczyło się nastę-
pujących zawodów: haftów, w tym kościelnych, kroju i bieliźniarstwa. Szkoła po-
zwalała im się przygotować do pracy samodzielnej. Dodatkowo sprawowano nad 
nimi odpowiednią opiekę wychowawczą93.

Kursy prowadzone były także przez Polskie Katolickie Towarzystwo Opieki 
nad Dziewczętami w Kaliszu. Uczono na nich krawiectwa i robót ręcznych. Chcia-
no w ten sposób po pierwsze wyrobić w dziewczętach jakiś fach, który umożliwił-
by im znaleźć odpowiednią posadę, po drugie zagospodarować im czas, aby w ten 
sposób ustrzec je od złego wpływu otoczenia.
90 AAN, MOS, sygn. 224.
91 Szerzej na ten temat pisała już na początku XX wieku Teodora Męczkowska. Zobacz: 
T. Męczkowska, Służące a prostytucja, Warszawa 1906.
92 AAN, MOS, sygn. 224.
93 AAN, MOS, sygn. 219.
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P.K. Tow. Opieki nad Dziewczętami, które prowadzi pracę prewencyjną dla dziew-
cząt ze sfer robotniczych zorganizowawszy kursy zawodowe krawieckie, robót ręcz-
nych oraz Salę Zarobkową. Dziewczęta nieraz trudne i ze środowisk bardzo narażo-
nych na niebezpieczeństwo prostytucji, siostry prostytutek mogą pod kierunkiem S.S. 
zakonnych kształcić się fachowo i zarobkować. Świetlica dla dziewcząt pracujących 
zawodowo, a więc i służących, stanowi oazę wypoczynkową dla młodych umysłów 
narażonych na zatrucie jadem ulicznej gangreny. Na kursach i w Świetlicy przebywało 
ostatniego marca 1936 r. dziewcząt 48. Dziewczęta te pomimo najstaranniejszej kultu-
ry, dostarczania rozrywek godziwych, dożywiania i pracy, wyjazdu na kolonie letnie, 
nierzadko giną bezpowrotnie z przyczyn złego oddziaływania środowisk rodzinnych 
i kuszącej zarazy melin, które swoje przybytki posiadają w każdym domu m. Kalisza.
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1.2. Polska Misja Dworcowa w Gdańsku

W roku 1921 założono Misję dworcową w Wolnym Mieście Gdańsku. Okolicz-
ności jej powstania były następujące:

Grono gdańskich kobiet zrozumiało swój obowiązek przyjścia z pomocą stroskanym 
podróżnym, a przedewszytkiem samotnej kobiecie i młodej dziewczynie nie tylko do-
raźną pomocą, lecz zorganizowaną akcją ratowniczą. Po przeprowadzeniu prac orga-
nizacyjnych uruchomiono z dniem 2-go września 1921 r. międzywyznaniową Misję 
Dworcową w W.M. Gdańsku. W skład nowokreowanej opieki dworcowej wchodzą 
cztery grupy: polsko-katolicka, niemiecko-katolicka, ewangelicka i żydowska. Zada-
nia Misji Dworcowej wykonują honorowo panie delegatki wymienionych grup, niosąc 
w głównych zarysach podróżującym wspólną opiekę, każdy oddział rozwija inten-
sywną działalność w duchu swej organizacji94.

W drugiej połowie lat dwudziestych w Gdańsku pojawił się dodatkowy problem, 
któremu próbowała zaradzić Polska Misja Dworcowa, gdyż miał on bezpośredni 
wpływ na działalność wśród kobiet. Była to ciągle rosnąca liczba mężczyzn – włó-
częgów, żebraków, łazików i różnej maści przestępców, która „okupowała” hale 
dworca. Misja jak mogła, pomagała tym mężczyznom, wydając posiłki, załatwiając 
pozwolenia na nocleg na dworcu czy wreszcie kupując bilety kolejowe. Ostatecznie 
zwróciła się do Gminy Polskiej o rozwiązanie tego narastającego problemu95.

Przewodniczącą Misji została Helena Żelewska, nauczycielka pracująca w pol-
skim gimnazjum w Gdańsku. W pracy tej wspomagała ją między innymi Apolo-
nia Ogryczakowa, która udzielała się także w Towarzystwie św. Zyty96. W 1925 
r. następuje usamodzielnienie Polskiej Misji Dworcowej, która odłączyła się od 
struktur „niemiecko-gdańskich”.

Z każdym rokiem zwiększał się zakres działalności gdańskiej Misji Dworcowej:

Coraz to szersze koła zatacza narodowo-charytatywna działalność opieki dworcowej. 
W latach 1926 do 1928 przybywają coraz liczniejsze rzesze polskich dziewcząt do Wol-
nego Miasta za pracą bądź to w charakterze biurowych, artystek i kelnerek kabareto-
wych, służących, pracownic fabrycznych i sezonowych. Wobec tego, że są to zawo-
dy specjalnie sprzyjające demoralizacji, stara się opieka dworcowa dotrzeć do tych 
rodaczek i chronić je przez środki prewencyjne lub opiekuńczo-poprawcze. Pewną 
młodą służącą, której skrócono na skutek dobrego sprawowania się karę więzienną za 
dzieciobójstwo, zaopiekowano się wprost z więzienia i wyrobiono jej posadę, w której 
przebywa do dzisiaj i jest wielce ceniona przez swych chlebodawców. Na skutek roz-
poczynającej się repatriacji młodych kobiet przez zagranicę, zaludnia się Gdańsk mło-

94 Zarys działalności Polskiej Misji Dworcowej w W. M. Gdańsku, msp. w posiadaniu autora.
95 Tamże.
96 G. Danielewicz, M. Koprowska, M. Walicka, Polki w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk 
1985, s. 41-52.
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demi dziewczętami, które będąc bezdomne, zatrzymują się chętnie w wolnem mieście, 
powiększając niebawem szeregi prostytutek miejscowych. Polska Misja Dworcowa 
stara się wedle sił o pracę dla nich, lub powoduje ich wyjazd w strony rodzinne. 
Tak umożliwiono pewnej zrozpaczonej młodej inteligentnej reemigrantce, przybyłej 
z Egiptu, pracę w atelier krawieckiem, z której się wywiązała z takim sukcesem, że 
uruchomiła niebawem własne atelier97.

Z powyższego fragmentu wynika kilka kwestii. Po pierwsze określone zostały 
przyczyny dużego wzrostu liczby młodych kobiet w Gdańsku, z których więk-
szość znalazła się tam w poszukiwaniu pracy bądź wróciła z zagranicy. Wskazano 
przyczyny prostytucji oraz określony został zakres działalności Misji Dworcowej, 
z równoczesnym przywołaniem sukcesów z niej wynikających.

Nowym zadaniem, jakiego podjęła się Polska Misja Dworcowa w Wolnym Mie-
ście Gdańsku, było uruchomienie Misji Portowej. Zaczęła ona swoją działalność 
w październiku 1929 r. W ten sposób spełniono usilne życzenia Polskiego Komi-
tetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi. Początkowo była to pomoc doraźna, 
z biegiem czasu przybierała ona jednak bardziej zorganizowany charakter. Dele-
gatki tej Misji zaopatrzone w legitymacje Urzędu Celnego w Gdańsku poruszały 
się nie tylko po terenie Nowego Portu, ale wolno im było uczestniczyć także w re-
wizjach celnych na statkach98.

Kolejnym elementem działalności Polskiej Misji Dworcowej w Wolnym Mie-
ście Gdańsku była opieka nad więźniami, szczególnie kobietami opuszczającymi 
zakłady karne. W tym zakresie nawiązano ścisłą współpracę z gdańskim 
„Caritasem”. W zakresie ochrony kobiet współpracowano również z niemiecką 
Misją Dworcową. Kontakty te były jednakże różne i w dużej mierze zależały od 
aktualnie panujących nastrojów politycznych w Gdańsku99.

Wychodząc z założenia, że w szpony nierządu najłatwiej wpadają dziewczyny 
uwiedzione, Polska Misja Dworcowa w Gdańsku podjęła się opieki na nad sa-
motnymi kobietami w ciąży. W pierwszych latach prowadzenia tego typu zadań 
udzielono przytułku osiemnastu kobietom, które przebywały w schronisku nawet 
kilka miesięcy. Później najczęściej odsyłano dzieci do żłobka w Kartuzach, a ko-
bietom starano się o posady100.

Nie zawsze jednak pomoc okazywana przez delegatki Misji Dworcowej była 
skuteczna. Brak skuteczności wynikał z oporów dziewcząt i kobiet, którym stara-
no się pomóc.

Opiekowano się 19-letnią prostytutką z Bydgoszczy, która przyjechała do Gdańska 
celem prowadzenia nierządu. Na powrót jej postarano się o bilet kredytowy w Komi-
sariacie Generalnym R.P. i pod opieką policji odesłano ją do Bydgoszczy. Tam jednak 

97 Zarys działalności…
98 Tamże.
99 Tamże.
100 Tamże.
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zbiegła i pociągiem towarowym wróciła do Gdańska, wobec czego polecono policji 
Gdańskiej sprawę tę skierować do Komisariatu Generalnego. Starano się dziewczynę 
od tego niecnego życia oderwać, lecz bez skutku101.

Tylko w roku 1936 Polska Misja Dworcowa w Gdańsku udzieliła ponad dwóch 
tysięcy (dokładnie 2041) różnego rodzaju świadczeń. W tym aż 1694 formy pomo-
cy skierowane były do obywatelek polskich.

Podobnie jak w przypadku Misji Dworcowych działających na terenie Polski, 
Polska Misja Dworcowa w Wolnym Mieście Gdańsku uruchomiła schronisko. Po-
wstało ono w 1925 r. i przyjmowało pod swoją opiekę różne osoby w różnych 
okresach, w zależności od sytuacji, jaka wówczas w Gdańsku panowała. Schroni-
sko to mieściło się na dworcu głównym. W roku 1926 udzieliło ono schronienia 
254 kobietom. W tym aż 242 stanowiły kobiety wyznania katolickiego. Ewangeli-
czek było 8, prawosławnych 2 i tyleż samo wyznania mojżeszowego. Większość 
tych kobiet pochodziła z Polski (227), z czego najwięcej z Pomorza (98) i Małopol-
ski (56). Zdarzały się również cudzoziemki (9)102.

O tym, jakiego typu była to pomoc, świadczy poniższy fragment sprawozdania: 

Codziennie nowi przybywają ludzie – codziennie o inną proszą opiekę – jak różno-
rodne są losy i przeznaczenia ludzkie. (…). Tak gościło się 12-letnią dziewczynkę 
z Wilna przez 3 miesiące. Tyle czasu było potrzeba, by odszukać rodzinę, którą opu-
ściła i wystarać się na życzenie stroskanego ojca o przyjęcie jej przez Tow. Ochrony 
Kobiet w Warszawie do domu poprawczego. Pewna matka z córką mieszkała prze-
szło miesiąc bezpłatnie w celu wyrobienia sobie wizy do Ameryki. Młodą służącą, 
sierotę, przytuliło Schronisko w czasie 9-tygodniowej rekonwalescencji po ciężkiej 
chorobie w szpitalach gdańskich, nim jej wyrobiono przyjęcie i opiekę społeczną 
w kraju103.

Jak widać formy pomocy udzielanej przez schronisko były bardzo różne, co 
może sugerować, że prowadzono w nim bardzo szeroko rozumiane działania 
profilaktyczne. W kolejnych latach, w związku ze zmieniającą się sytuacją po-
lityczną w Wolnym Mieście Gdańsku, zmieniał się także profil kobiet korzy-
stających z pomocy schroniska. W sprawozdaniu za rok 1935 można wyczytać 
między innymi, że

od dłuższego czasu – mniej więcej od chwili zabronienia przez Senat zarobkowania przy-
jezdnym na terenie gdańskim – mamy coraz mniej kobiet przejezdnych w naszem Schro-
nisku w stosunku do dawnych lat, a teraz tembardziej od spadku guldena. Za to mamy 
coraz więcej stałych mieszkanek, które mieszkają u nas, idą zarobić jako praczki wzgl. 
posługaczki. Ponadto dajemy dziewczętom tym, które wychodząc ze służby nie mają 

101 AAN, MOS, sygn. 225.
102 Polska Misja Dworcowa w W. M. Gdańsku. Sprawozdanie z działalności za okres od 1.XII.1925 
– 31.XII.1926, Gdańsk 1927, s. 1-3.
103 Tamże, s. 3.
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jeszcze upatrzonego innego miejsca lub też czują się chore lub zmęczone i pragną kilka 
lub kilkanaście dni wypocząć104.

Schronisko utrzymywało się przede wszystkim z opłat pobieranych od pensjo-
nariuszek, lecz niestety nie zawsze kobiety korzystające z noclegów były w sta-
nie je uiścić. Organizowano więc różnego rodzaju akcje, których celem miało 
być pozyskiwanie środków finansowych na utrzymanie placówki. Odbywały się 
herbatki dobroczynne, wieczory polskiego humoru czy też koncerty artystyczne 
i dni kwiatka. Wizyta poseł Marii Holder-Eggerowej w Polskiej Misji Dworcowej 
w Gdańsku zaowocowała przyznaniem przez Polski Komitet Walki z Handlem 
Kobietami i Dziećmi doraźnej subwencji w wysokości 300 zł105.

Według danych z 1936 r. w schronisku przebywało średnio około 16 lokatorek. 
Zgłaszały się do niego najczęściej dziewczęta poszukujące pracy.

104 AAN, MOS, sygn. 225.
105 Zarys działalności… 
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1.3. Towarzystwo Katolickiej Opieki Dworcowej 
w Poznaniu

Na terenie Wielkopolski działało Towarzystwo Katolickiej Opieki Dworcowej 
z siedzibą w Poznaniu. Było to stowarzyszenie autonomiczne i niezależne od 
Warszawskiego Towarzystwa Ochrony Kobiet. Powstało jeszcze w czasie zabo-
rów, kiedy Poznań leżał w granicach Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Po od-
zyskaniu przez Polskę niepodległości, już w 1919 roku zaczęło wznawiać swoją 
działalność, obejmując nią te tereny, które należały do Wielkopolski, ale nie tylko. 
Próbowało ono, uruchamiając swoje filie, „zagospodarować” opieką dworcową 
także Inowrocław czy Bydgoszcz, choć bez większego powodzenia. Pod koniec lat 
trzydziestych filią Towarzystwa stała się Misja Portowa w Gdyni. Ze względu na 
tę odrębność terytorialną, ale także niezawisłość organizacyjną, w niniejszej pracy 
działalność ta jest również wyodrębniona, aczkolwiek wplata się w działalność 
instytucji o charakterze katolickim.

1.3.1. Geneza powstania

Przy działającym w Poznaniu Związku Kobiet Pracujących zawiązało się 
w 1909 roku stowarzyszenie pań, które postawiły sobie za cel opiekę nad kobietami 
pracującymi. Szczególnie chodziło o znajdowanie dla pracownic fabrycznych no-
wych zajęć bardziej przystających kobietom, miejsc bardziej dla nich korzystnych 
i uczciwych. Po bardziej szczegółowym zapoznaniu się z problemem okazało się to 
sprawą niezwykle ważną, prowadzącą bowiem do ochrony kobiet przed zejściem 
na drogę prostytucji. W ten sposób dwa lata później, w 1911 roku, ukonstytuowało 
się Towarzystwo Opieki Dworcowej pozostające w ścisłej współpracy z działają-
cym we Fryburgu szwajcarskim towarzystwem ochrony młodych kobiet106.

W roku 1919 Towarzystwo przejęło barak przy dworcu głównym, w którym 
udzielano pomocy emigrantom i reemigrantom, jednakże – nie mogąc podo-
łać temu specyficznemu zadaniu – poproszono do współpracy siostry albertynki 
z Krakowa. W baraku udzielano pomocy przede wszystkim kobietom i dzieciom, 
które otrzymywały tam nocleg i pożywienie. Wsparcie w postaci posiłku udzielane 
było także mężczyznom. W jednym miesiącu w baraku nocowało 1819 kobiet i 630 
dzieci. Dodatkowo najbiedniejszym starano się zapewnić odzież i bilety bezpłatne 
na przejazd z powrotem do domu. W związku z wojną polsko-bolszewicką barak 
został zarekwirowany na potrzeby wojska z początkiem 1920 roku, co zmusiło To-
warzystwo do zaprzestania działalności. Taki stan rzeczy utrzymał się jednakże 
106 Towarzystwo Katolickiej Opieki Dworcowej w Poznaniu, „Przewodnik Miłosierdzia” 1925,  
nr 1, s. 21-23.
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niedługo, bo tylko przez dwa miesiące, po których wznowiono działalność w kom-
pleksie baraków przy ul. Bukowskiej. Przekazane zostały one Towarzystwu przez 
władze wojewódzkie. Przez około rok przez kompleks przewinęło się ponad czte-
rysta tysięcy ludzi, pochodzących z różnych zakątków Polski i Europy. Dla prze-
bywających emigrantów i reemigrantów w utworzonej na terenie baraków kaplicy 
coniedzielną mszę świętą odprawiali ojcowie jezuici. W sierpniu 1921 roku baraki 
przeznaczono dla ludzi jadących do Europy Zachodniej w poszukiwaniu pracy, 
odsyłając zamieszkujących tam dotąd do ich właściwych miejsc zamieszkania107.

Po roku 1921 widoczne jest załamanie aktywności działania Towarzystwa spo-
wodowane przede wszystkim kłopotami finansowymi. Coraz gorsza sytuacja fi-
nansowa zmusiła władze Towarzystwa do niepobierania składek członkowskich, co 
w znacznym stopniu ograniczyło finansowe możliwości działania opartego jedynie 
na dochodach ze schroniska. Zmniejszyła się również liczba członków wspierają-
cych Towarzystwo, która przed pierwszą wojną światową oscylowała wokół pra-
wie siedmiuset osób i instytucji. Reforma walutowa przeprowadzona w 1924 roku 
w Polsce otwierała nowe szanse rozwoju i działalności Towarzystwa, stąd ożywie-
nie, jakie pojawiło się w latach 1924-1925 mające na celu wzmożenie aktywności 
i  zachęcenie społeczeństwa do współpracy108.
 

1.3.2. Działalność profilaktyczna

Działalność stowarzyszenia polegała na początku na wysyłaniu na poznańskie 
dworce kolejowe kobiet zaopatrzonych w biało-żółte opaski, które nie tylko rozdawa-
ły podróżującym kobietom ulotki z adresami Misji Dworcowych w poszczególnych 
miastach Europy, ale starały się również bezpośrednio zapobiegać złu czyhającemu 
na bezbronne, zagubione często kobiety i dziewczęta podróżujące najczęściej w po-
szukiwaniu pracy109.

W maju 1925 roku odbyło się walne zebranie Towarzystwa, w którym oprócz 
czynnych członków udział wzięli przedstawiciele władz kościelnych, m.in. ks. 
kan. Dymek, ks. kan. Prądzyński oraz przedstawiciele władz wojewódzkich z rad-
cami: Wilczyński, Orłowski i Koreywo. Obecni byli także przedstawiciele policji 
i kolei, którym również zależało na współpracy z Towarzystwem. Z zaprzyjaźnio-
nych towarzystw pojawiły się osoby reprezentujące Katolicki Związek Polek, Ca-
ritas, Ligę Katolicką, Związek Kobiet Pracujących oraz Związek Młodych Polek. 
W czasie zebrania przedstawiono między innymi sprawozdanie z rocznej dzia-
łalności oraz wysłuchano referatu K. Kłosowej, przewodniczącej Towarzystwa 
poświęconego celom i zadaniom, przed jakimi stoi Towarzystwo. Jednym z głów-

107 Tamże, s. 21-23.
108 Tamże, s. 21-23.
109 Tamże, s. 21-23.
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nych postulatów wyrażonych w trakcie zebrania było podjęcie działań na rzecz 
ograniczenia przyjazdu młodych dziewcząt do miast w poszukiwaniu pracy, któ-
rej brakowało. Zebranie dokonało także wyboru uzupełniającego władz Towarzy-
stwa. W skład Zarządu weszły następujące panie:

Kazimiera Kłosowa – prezesowa
Maria Mroczkiewiczówna – zastępca
Henryka Woźnicka – sekretarka
Eugenia Halska – zastępca
Zofia Kleinówna – skarbnik
Grosmanówna – zastępca

Jako radne wybrane zostały panie: Bajońska, Mannowa i Krzyżankiewiczowa110.
Jak wcześniej wspomniano, działalność Towarzystwa w roku 1924 prowadzona 

była przede wszystkim w kierunku odnowienia i rozszerzenia pracy prowadzo-
nej już przed I wojną światową. Towarzystwu bardzo zależało na tworzeniu filii 
opieki dworcowej w innych miastach, szczególnie tych nadgranicznych. W tym 
celu podjęto agitację listowną, która nie przyniosła jednakże pożądanych efektów. 
Towarzystwo wychodziło z założenia, że 

przez zakładanie filii po miasteczkach i wioskach parafialnych dotarłoby […] do 
wszystkich kobiet i dziewcząt, które często lekkomyślnie, bez żadnej pewności uzy-
skania jakiejkolwiek pracy, opuszczają dom rodzinny, wpadają już tu w kraju w sidła 
złych ludzi111. 

W tym celu starano się zainteresować sprawą towarzystwa kobiece.
Wyniki pracy Towarzystwa w roku 1924 przedstawiały się następująco. Ogól-

nie udzielono pomocy ponad siedmiu tysiącom osób, z których 1232 nocowały 
w schronisku, 1025 odesłano do biura pośrednictwa pracy, a ponad 2585 udzielono 
różnego rodzaju porad112.

W kolejnym roku sprawozdawczym zwiększono do trzech liczbę opiekunek dy-
żurujących na dworcu. Dotychczasowe dwie nie były w stanie podołać opiece nad 
zwiększającą się liczbą podróżujących kobiet. Co więcej, w roku 1925 zaobserwo-
wano większą liczbę rodzin przemieszczających się w poszukiwaniu pracy. Szcze-
gólne nasilenie nastąpiło po pierwszym kwietnia, kiedy do Poznania z terenu byłej 
Kongresówki zaczęły ściągać rodziny poszukujące pracy na roli. Opieka zatroszczy-
ła się o kobiety i dzieci, podczas gdy mężczyźni poszukiwali zajęcia. Odnotowano 
siedemnaście takich rodzin liczących w sumie czterdzieści cztery osoby. Z kolei pod 
koniec roku licznie przybywały rodziny polskich robotników wydalone z Niemiec. 
Brak możliwości uzyskania mieszkania powodował, że większość czasu spędzały 

110 „Przewodnik Miłosierdzia” 1925, nr 6, s. 146-148.
111 Sprawozdanie z czynności Tow. Kat. Opieki Dworcowej w Poznaniu za czas od 1 stycznia do 31 
grudnia 1924 r., „Przewodnik Miłosierdzia” 1925, nr 7-8, s. 198-200.
112 Tamże, s. 198-200.
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one na dworcu kolejowym bądź w jego pobliżu, stając się „terenem najwstrętniej-
szych wybryków i zgorszeń”113.

Dodatkową formą działalności Towarzystwa była opieka nad młodzieżą 
kilku szkół, która w celu pobierania nauki zmuszona była dojeżdżać do Po-
znania. W porozumieniu z władzami oświatowymi zorganizowano na pocze-
kalni poznańskiego dworca specjalne miejsca, gdzie młodzież – przy osobnych 
stolikach chłopcy i przy osobnych stolikach dziewczęta – mogła oczekiwać na 
pociąg114.

Te wszystkie czynniki spowodowały, że w roku sprawozdawczym 1925 z po-
mocy Towarzystwa skorzystało ponad 11 tysięcy osób. W sprawozdaniu zazna-
czono, iż spośród tej liczby 211 „dziewcząt ocalało, wyrywając je dosłownie z rąk 
ludzi nieuczciwych i niemoralnych”; dodatkowo dla 90 wyszukano pracę, a 62 
osoby odstawiono do szpitala115.

Co bardzo istotne, taka działalność zyskała przychylność władz i państwo-
wych, i kościelnych, cieszyła się też większym zaufaniem społeczeństwa. Widocz-
ne to było chociażby podczas walnego zebrania Towarzystwa, które odbyło się 
12 lutego 1926 roku, na którym obecny był między innymi burmistrz Ostrowa – 
Musiał. W czasie tego zebrania ks. Schulz zwrócił uwagę na położenie dziewcząt 
poszukujących pracy nie tylko w kraju, ale także za granicą. Wskazał na grożące 
im niebezpieczeństwa oraz wskazał środki zapobiegawcze, a wśród nich działal-
ność Misji Dworcowych. Zaproponowano również, aby przy współpracy z policją 
prowadzić szczegółową statystykę i kontrolę dziewcząt przyjeżdżających w po-
szukiwaniu pracy, tym bardziej, że policja dysponowała adresami, pod które się 
one udawały. 

Gdyby jakaś dziewczyna nie miała zajęcia i się wałęsała po ulicy, należy ją natych-
miast skierować do domu rodzicielskiego, a tem samem zapobieże się demoralizacji 
u nas tak bardzo się rozpowszechniającej116.

W roku 1926 odnotowano wśród zgłaszających się po pomoc również kobie-
ty narodowości żydowskiej. Ponieważ w Poznaniu, w przeciwieństwie do Bia-
łegostoku, Łodzi czy Warszawy, nie działało Żydowskie Towarzystwo Ochrony 
Kobiet, poznańskie Towarzystwo Opieki Dworcowej zwróciło się do gminy ży-
dowskiej z prośbą o podanie miejsc, do których można by było te kobiety odsyłać. 
Sporadycznie zgłaszały się również dziewczęta wyznania ewangelickiego, które 
kierowane były do schroniska protestanckiego117.
113 Sprawozdanie z działalności Tow. Kat. Opieki Dworcowej w Poznaniu za rok 1925, „Przewod-
nik Miłosierdzia” 1926, nr 4, s. 91-95.
114 Tamże, s. 91-94.
115 Tamże, s. 91-94.
116 Tamże, s. 94-95.
117 Sprawozdanie Tow. Kat. Opieki Dworcowej w Poznaniu za r. 1926, „Przewodnik Miłosier-
dzia” 1927, nr 5, s. 127-130.
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W tym samy czasie zaczęto zdawać sobie sprawę, iż nazwa „Towarzystwo Kato-
lickiej Opieki Dworcowej”, jakiej używano, nie oddaje w pełni zakresu działalności. 
Oprócz bowiem prowadzonej Misji Dworcowej i schroniska dla podróżujących ko-
biet Towarzystwo prowadziło internat dla mniej zamożnych panien, które pobiera-
ły nauki w poznańskich szkołach. W sumie w internacie przebywały 63 dziewczęta. 
Miesięczny koszt pobytu w internacie wynosił 50 zł. W ramach czesnego dziewczę-
ta otrzymywały: 

mieszkanie, światło, obsługę, rano kawę, wieczorem herbatę, obiad pożywny a przede 
wszystkiem pewną i troskliwą opiekę pań kierowniczek118.

Zmiany nazwy jednak nie dokonano.
W roku 1926 poznańska Misja Dworcowa udzieliła pomocy ponad dziesięciu 

tysiącom kobiet. Z tego 893 skierowano do biur pośrednictwa pracy, a 147 znale-
ziono posady. „W 90 wypadkach ocalono dziewczęta od bezpośredniego niebez-
pieczeństwa, odbierając je z rąk uwodzicieli”, 66 kobiet i 16 mężczyzn opiekunki 
dworcowe oddały w ręce policji119.

Warto również zauważyć, że podjęto próby nawiązania kontaktu z Warszaw-
skim Chrześcijańskim Towarzystwem Ochrony Kobiet, co zaowocowało pobytem 
K. Kłosowej na walnym zebraniu tegoż Towarzystwa. Chodziło o ujednolicenie 
odezw umieszczanych w wagonach kolejowych czwartej klasy. Nawiązano tak-
że korespondencyjną współpracę z Katolicką Ochroną Kobiet na terenie Holandii 
i Niemiec (Berlin i Dortmund)120.

Inny, równie ważny obszar działalności Towarzystwa wiązał się z funkcjono-
waniem Wystaw Krajowych w Poznaniu. W sprawozdaniu z działalności za rok 
1928 czytamy: 

Z okazji Wystawy napływają do naszego miasta najrozmaitsze elementy. Zwalczanie 
niemoralności i handlu dziewczętami, to akcja międzynarodowa, do której się Polska 
zobowiązała. Tow. Ochrony Kobiet w Poznaniu niewątpliwie wykaże sprawność swej 
organizacji w czasie Wystawy, a przy wydatnej pomocy i życzliwości ze strony naszego 
społeczeństwa będzie chroniło dziewczęta przed niebezpieczeństwem moralnem121.

1.3.3. Schronisko „Gościna”

Od 1918 roku Towarzystwo weszło w posiadanie lokalu, w którym urządzono 
schronisko. Były tam pokoje przeznaczone dla podróżujących kobiet oraz pokoje, 
118 Tamże, s. 127-130.
119 Tamże, s. 127-130.
120 Tamże, s. 127-130.
121 Sprawozdanie z działalności Katolickiego Towarzystwa Ochrony Kobiet w Poznaniu za rok 1928, 
„Przewodnik Miłosierdzia” 1929, nr 5, s. 123-125.



131

w których na stałe zamieszkiwały dziewczęta uczące się w Poznaniu. Schronisko 
usytuowane było przy ulicy Odskok 3122.

Tabela 25. Ilość noclegów udzielonych w schronisku w latach 1919-1923123.

rok ilość noclegów
1919 1700
1920 1641
1921 1356
1922 1412
1923 1924

Zarządzanie schroniskiem powierzono specjalnej urzędniczce, która przyjmo-
wała kobiety i dziewczęta, prowadziła ich ewidencję, a także sprawowała nad 
nimi opiekę na terenie obiektu. Oczywiście ustanowiono pewne obostrzenia co do 
przyjmowanych kobiet: 

Do schroniska przyjmujemy zasadniczo tylko kobiety, mogące się wykazać potrzeb-
nemi papierami, co jednakże nie wyklucza częstych nadużyć, bo dziewczęta nieraz 
fałszywe robią zeznania i fałszywemi posługują się świadectwami. Nie możemy też 
przyjmować dziewcząt wszystkich bez zastrzeżeń, ponieważ otaczając opieką kobiety 
uczciwe i zdrowe moralnie i fizycznie, nie wolno nam narażać ich na spotkanie się 
właśnie w naszem schronisku z elementami zepsutemi124.

Kobiety przebywające w schronisku zobowiązane były przestrzegać panują-
cych tam zasad opracowanych w formie regulaminu. Ich pobyt w „Gościnie” był 
czasowy, stąd nie mogło być mowy o nauczaniu ich jakichś konkretnych zawodów 
czy umiejętności. Zasadniczo przychodziły do schroniska jedynie na noc, podczas 
dnia poszukiwały pracy. Jednakże władze Towarzystwa projektowały urządzić 
jakąś małą pracownię, gdzie w sposób zupełnie dobrowolny można by nauczać 
pensjonariuszki schroniska podstawowych zajęć ręcznych125. Projekt został zreali-
zowany, co odnotowano w sprawozdaniu z działalności za rok 1928: 

by dziewczętom przebywającym w schronisku zająć czas produktywnie, uczy się je 
prania bielizny, szycia, cerowania i trykotarstwa. Korzyść stąd wypływająca jest po-
dwójna, raz, że dziewczęta mają wypełniony czas, co chroni je od zgubnego wałęsania 
się po mieście, a po wtóre, że uczą się zajęć praktycznych, które mogą stać się dla nich 
środkiem do zarobkowania126. 

122 Towarzystwo Katolickiej Opieki Dworcowej w Poznaniu, „Przewodnik Miłosierdzia” 1925,  
nr 1, s. 21-23.
123 Tamże, s. 21-23.
124 Sprawozdanie Tow. Kat. Opieki Dworcowej w Poznaniu za r. 1926…, s. 127-130.
125 Tamże, s. 127-130.
126 Sprawozdanie z działalności Katolickiego Towarzystwa Ochrony Kobiet w Poznaniu za rok 
1928…,  s. 121-123.
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W niedzielne i świąteczne wieczory wprowadzono również wspólne pogadanki 
i czytanie książek.

Pobyt w schronisku był odpłatny; nocleg kosztował 30-50 groszy, a porcja żyw-
ności 25 groszy. Jeżeli jednakże kobieta nie była w stanie uiścić zapłaty, odstępo-
wano od jej pobierania, co powodowało, że około 30% przebywających w schroni-
sku nie wnosiło żadnych opłat127.

W roku 1926 zakupiono do schroniska siedem nowych, żelaznych łóżek, a także 
trzynaście koców oraz dwanaście kompletów pościeli. Zdecydowanie poprawiło to 
standard oferowanych usług128. Dzięki temu z noclegów w „Gościnie” w 1926 roku 
skorzystało 680 kobiet (przez 1873 noce, z których 895 było płatnych, 209 bezpłat-
nych i 769 za połowę ceny). Wydano również bezpłatnie 160 porcji żywieniowych 
dla 64 osób129.

1.3.4. Filie zamiejscowe
 

W sprawozdaniu z działalności za rok 1924 Towarzystwo informowało, iż jed-
nym z jego głównych celów jest zakładanie filii Towarzystwa w innych, mniejszych 
i większych miastach. W sprawozdaniu z kolejnego roku działalności pojawiają 
się pierwsze informacje na temat tych placówek, aczkolwiek władze Towarzy-
stwa zdawały sobie sprawę z faktu, iż brak funduszy i chętnych do tego rodzaju 
pracy w znaczący sposób ograniczają rozwinięcie przysłowiowych „skrzydeł” na 
prowincji. Czego przykładem były nieudane próby założenia Misji w Bydgoszczy 
i Inowrocławiu130. 

Aby móc zrealizować projekty związane z zakładaniem nowych placówek, To-
warzystwo Katolickiej Opieki Dworcowej próbowało zainteresować problemem 
opieki nad kobietami oraz zakresem i celami swojej działalności zarówno całe 
społeczeństwo, jak i szczególnie towarzystwa kobiece, zachęcając w ten sposób 
wszystkich do współpracy. W związku z powyższym władze Towarzystwa wy-
stosowały w 1924 roku apel następującej treści: 

(…) Do tego potrzeba nam życzliwości społeczeństwa, które może się wyrażać po-
przez czynną współpracę i poparcie finansowe, przez zapisywanie się i werbowanie 
członków. Prosimy o poparcie Tow. naszego ze strony władz świeckich i duchownych, 
prosimy o życzliwość prasy dla naszych komunikatów czy sprawozdań, prosimy, aby 
szkoły zaznajamiały młodzież ze stowarzyszeniem naszym i przygotowywały nam 
z niej przyszłych pracowników i przyjaciół. Prosimy wszystkie panie, którym czas 

127 Sprawozdanie Tow. Kat. Opieki Dworcowej w Poznaniu za r. 1926…, s. 127-130.
128 Tamże, s. 127-130.
129 Tamże, s. 127-130.
130 Sprawozdanie z działalności Tow. Kat. Opieki Dworcowej w Poznaniu za rok 1925, „Przewod-
nik Miłosierdzia” 1926, nr 4, s. 91-95.
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i warunki pozwalają, aby dopomogły nam pracować nad ratowaniem dusz naszych 
dziewcząt, z których każda warta więcej nad skarby doczesne131.

W 1937 roku, dokładnie 14 maja, Katolickie Towarzystwo Ochrony Kobiet 
w Poznaniu przejęło od Stowarzyszenia Opieki Polskiej nad Rodakami na Obczyź-
nie placówkę Misji Dworcowej w Gdyni. Towarzystwo było świadome, jak duże 
obowiązki się z tym wiążą, bowiem w mieście portowym, mimo że stosunkowo 
młodym, problemy i stan prostytucji przedstawiały się zdecydowanie inaczej niż 
w innych miastach. Równocześnie przeniesione zostało bliżej dworca schronisko 
Misji, na ulicę Starowiejską 54. Na dworcu dyżur delegatki misji pełniony był nie-
mal bez przerwy, w porcie – z przyczyn finansowych, nie pozwalających na za-
trudnienie stałej delegatki – tylko w czasie cumowania statków132.

Wcześniej Misję w Gdyni prowadziło Towarzystwo Opieki Polskiej nad Roda-
kami na Obczyźnie, jednakże borykało się ono z wieloma problemami. Brakowało 
środków na prowadzenie Misji i brakowało także ludzi, którzy zaangażowaliby 
się w opiekę nad kobietami i dziewczętami. Poza tym

 
Misja Dworcowa – sekcja „Opieki Polskiej nad Rodakami na Obczyźnie” i przez nią do 
życia powołana, niestety nie ma w „Opiece Polsk.” nie tylko najmniejszej pomocy ma-
terialnej, lecz nadto nie widzi żadnego w stosunku do Misji zainteresowania. Zdajemy 
sobie sprawę, jak ważną placówką w Gdyni jest Misja Dworcowa, to też pracujemy 
jak tylko możemy, jednak, nie mając żadnej pomocy ze strony „Opieki Polskiej” nie 
wiemy jak długo uda nam się jeszcze utrzymać prowadzenie Schroniska133.

 
Zrodził się wówczas pomysł odłączenia od „Opieki Polskiej” i przekazania Misji 

bezpośrednio pod Zarząd Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dzieć-
mi. Ostatecznie jednakże Misję przejęło Katolickie Towarzystwo Ochrony Kobiet 
w Poznaniu.

Misja w Krotoszynie założona została już pod koniec 1924 roku, jednakże jej 
działalność szybko została zakończona. Głównym powodem był nikły ruch na 
dworcu kolejowym. W sprawozdaniu zaznaczono jednak, że 

widnieją tam jeszcze tablice na dworcu, które wskazują, dokąd dziewczęta przejezdne 
zwracać się mają. Pozatem urzędnicy kolejowi chętnie dopomagają przejeżdżającym 
dziewczętom134.

Dzięki ofiarności p. Adamskiej udało się także utworzyć Misję Dworcową 
w Miasteczku leżącym w pasie przygranicznym. Chodziła ona sama na dworzec 
131 Tamże, s. 3.
132 AAN, MOS, sygn. 195.
133 AAN, MOS, sygn. 225.
134 Sprawozdanie z działalności Tow. Kat. Opieki Dworcowej w Poznaniu za rok 1925, „Przewod-
nik Miłosierdzia” 1926, nr 4, s. 91-95.
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dyżurować, a w niektórych przypadkach brała dziewczęta na nocleg do swojego 
domu, ofiarowując im także pożywienie za wykonanie drobnych prac135.

Za datę ukonstytuowania się Towarzystwa w Ostrowie przyjmuje się listopad 
1925 r. Przewodniczą została starościna Srokowska, a dzięki życzliwości władz 
opieka dworcowa szybko weszła w posiadanie lokalu, w którym urządzono schro-
nisko. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy działalności ostrowska Misja Dworco-
wa udzieliła pomocy 246 osobom, z czego dla 15 wyszukano posadę, a 4 uratowa-
no od moralnego upadku136. 

Tabela 26. Zestawienie liczbowe za miesiące listopad i grudzień 1925 r.137.

udzielono noclegów 65 (20 bezpłatnych)
wydano posiłków 27

udzielono porad i wskazano adresów 16
odesłano do biur pośrednictwa pracy 30

oddano na służbę 15
umieszczono w szpitalu 1

uratowano od moralnego upadku 4
oddano w ręce policji 4

kupiono bilety 6

W kolejnym roku liczba osób korzystających z opieki Towarzystwa Katolickiej 
Opieki Dworcowej w Ostrowie jeszcze wzrosła i wyniosła ponad dwa tysiące. 
Wiązało się to przede wszystkim z faktem wzmożonego ruchu kolejowego. Licz-
bowo wyglądało to następująco.

Pierwszy pełny rok działalności przynosi efekty w postaci pomocy udzielonej 
ponad dwom tysiącom kobiet.

Tabela 27. Wyniki działalności ostrowskiej Misji Dworcowej w roku 1926138.

rodzaj udzielonej pomocy liczba kobiet, którym udzielono pomocy
udzielenie porad i wskazanie adresów 2305

skierowanie do biur pośrednictwa pracy 339
wyszukanie posady 66

umieszczenie w szpitalu 10
oddanie w ręce policji 19

135 Tamże, s. 91-95.
136 Tamże, s. 91-95.
137 Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Ka-
tolickiej Opieki Dworcowej w Poznaniu za rok 1925, sygn. OA X 661.
138 Sprawozdanie Tow. Kat. Opieki Dworcowej w Poznaniu za r. 1926…, nr 5, s. 127-130.
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udzielenie noclegów w schronisku 433
udzielenie posiłku 426

udaremnienie uprowadzenia dziewcząt 101

Rok 1926 to również zmiany w Zarządzie ostrowskiej Misji. Ze stanowiska 
przewodniczącej zrezygnowała p. Srokowska. W wyniku obrad Walnego Zebra-
nia, które odbyło się 23 września 1926 roku, funkcję przewodniczącej powierzono 
p. Chmielewskiej. Pracę na dworcu prowadziła p. Ratajczakowa, którą do Ostro-
wa skierowano bezpośrednio z Poznania139.

Ożywiona działalność Misji ostrowskiej prowadzona była również w roku 
1927. Liczba osób, które skorzystały z pomocy, przekroczyła znów granicę dwóch 
tysięcy.

Tabela 28. Zestawienie liczbowe udzielonej pomocy za rok 1927140.

udzielono rad i adresów 2177
oddano na posady 29
skierowano do biur 236

umieszczono w szpitalu 19
oddano w ręce policji 12

udzielono noclegów płatnych 157
udzielono noclegów bezpłatnych 213
wydano posiłków (w porcjach) 431

wykupiono biletów 49
udaremniono uprowadzeń 64

rozdano materiałów propagandowych 137
 

W tym samym roku Zarząd oddziału ostrowskiego Towarzystwa zgromadził 
się dziewięć razy na zebraniach, natomiast ścisłe grono Zarządu, czyli przewodni-
cząca, sekretarka i skarbniczka, spotykały się co tydzień, omawiając bieżące pro-
blemy. W Zarządzie zasiadały:

W. Chmielewska – przewodnicząca
Dylińska – wiceprzewodnicząca
K. Ożegowska – sekretarka
J. Adamska – zast. sekretarki
Dzieczkowska – radna
Kozalówna – radna
Niemojewska – radna
Brodowska – radna

139 Sprawozdanie roczne Katolickiego Towarzystwa Ochrony Kobiet w Poznaniu za rok 1927,  
Poznań 1928, s. 7.
140 Tamże, s. 6.
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Towarzystwo w Ostrowie mogło liczyć również na wsparcie władz, zarówno 
duchownych jak i samorządowych, które objęły patronat nad działalnością Misji. 
Ze strony Kościoła patronował dziełu ks. Dziekan Rolewski. Władze samorządo-
we reprezentowali burmistrz Musielak i starosta Srokowski141.

W następnym roku pojawiły się pewne trudności w działalności Misji Dwor-
cowej w Ostrowie. Jedną z nich był stosunek społeczeństwa, który wyrażał się 
w obojętności i braku wsparcia. Drugą były problemy z lokalem, w którym zorga-
nizowane było schronisko, położone w znacznej odległości od dworca. Dodatko-
wo władze kolejowe wypowiedziały umowę najmu142.

Mimo wspomnianych trudności, praca kontynuowana była nieprzerwanie,  
a o jej efektach świadczy poniższe zestawienie:

Tabela 29. Zestawienie liczbowe udzielonej pomocy za rok 1928143.

udzielono rad i adresów 3731
udzielono noclegów bezpłatnych 63

udzielono noclegów płatnych 119
wydano posiłków odpłatnych 21

wydano posiłków płatnych 421
dano posady 104

oddano w ręce policji 38
umieszczono w szpitalu 8

skierowano do biur pośrednictwa pracy 139
udaremniono uprowadzenie 108

rozdano materiałów propagandowych 54

Staraniem starościny p. Stelmachowskiej uruchomiono w Rawiczu w 1926 roku 
filię Towarzystwa Katolickiej Opieki Dworcowej. Sam fakt powołania tego od-
działu i zakres pracy określony został następująco: 

Mimo, że Rawicz jest miasteczkiem nadgranicznym rzadko zachodzi potrzeba udzie-
lania pomocy dziewczętom, bo podróżne jadą po części zaraz dalej do Poznania. Dlate-
go wystarczą tam plakaty na dworcu oraz wskazówki poinformowanych urzędników 
kolejowych, dokąd się mają kierować podróżne; ułatwieniem jest, że wiceprzewodni-
czącą towarzystwa jest żona naczelnika stacji, a sekretarką żona właściciela restauracji 
dworcowej. Ta ostatnia bierze podróżne w razie potrzeby pod swoją opiekę144.

141 Tamże, s. 6-7.
142 P. Gołdyn, Działalność profilaktyczna Ostrowskiej Filii Katolickiego Towarzystwa Ochrony Kobiet 
w Poznaniu, „Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego” 2008/2009, nr 3-4, s. 53-59.
143 Tamże, s. 57.
144 Sprawozdanie z działalności Katolickiej Opieki Dworcowej w Poznaniu za rok 1926, Poznań 
1927, s. 6.
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W roku 1927 placówka w Rawiczu nie wykazała żadnej znaczącej aktywno-
ści. Nadal pomocą służyły p. Żelezkowa (żona naczelnika stacji) i p. Osińska 
(żona dzierżawcy restauracji dworcowej). Z pracy wycofała się jednak inicjatorka 
założenia oddziału, która po śmierci męża opuściła Rawicz145. Również w następ-
nym roku działalność w Rawiczu była znikoma i ograniczała się jedynie do roz-
mieszczania plakatów na dworcu z informacją o tym, gdzie kobiety podróżujące 
mogą się zgłosić, aby uzyskać potrzebną pomoc146.

Pomimo tego w maju w 1929 roku podjęto próbę reaktywowania w Rawiczu 
filii Katolickiego Towarzystwa Ochrony Kobiet, przewodniczącą wybrano jedno-
głośnie starościnę Chmielowską. Na spotkaniu inauguracyjnym obecna była dele-
gatka Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi – A. Janowska. 
W swoim wystąpieniu nakreśliła ona cel działania Misji Dworcowej. Skierowa-
ła również apel, aby informować społeczeństwo o istnieniu takich zagrożeń, jak 
handel kobietami i dziećmi oraz ogólna demoralizacja, a także o potrzebie walki 
z nierządem. W trakcie zebrania ukonstytuował się Zarząd oddziału Katolickiego 
Towarzystwa Ochrony Kobiet w osobach:

p. Chmielowska – przewodnicząca
p. Sutkowska – wiceprzewodnicząca
p. Farliszowa – sekretarka
p. Miłoszowa – skarbniczka
W skład komisji rewizyjnej weszły następujące panie: Wesołowiczowa, Sławiń-

ska i Wilkowska. Opiekunem duchowym został ks. Echaust147. Jak widać, do no-
wego Zarządu nie weszły osoby, które wcześniej tworzyły struktury Towarzystwa 
w Rawiczu.

Niespełna miesiąc później, 7 czerwca 1929 roku, odbyło się w Rawiczu po-
święcenie lokalu pod działalność Towarzystwa. Tego aktu religijnego dokonał ks. 
Echaust. W uroczystości wzięły udział: K. Kłosowa – przewodnicząca Katolickie-
go Towarzystwa Ochrony Kobiet, starosta – Chmielowski, Zapałowski – naczelnik 
Urzędu Celnego oraz naczelnik stacji PKP – Baczewski. Od razu po poświęce-
niu rozpoczęła działalność Misja Dworcowa, a obowiązki delegatki powierzono 
p. Sobczakównie. Miała ona do dyspozycji pokoik na dworcu. Po zakończeniu 
uroczystości p. Chmielowska zapewniła, 

że dla dobra Ojczyzny, tu na kresach panie wspólnie oddadzą się pracy tej placówce148. 

Niestety skończyło się na pobożnym życzeniu pani przewodniczącej. W spra-
wozdaniu z działalności Katolickiego Towarzystwa Ochrony Kobiet za rok 1931 
145 Sprawozdanie roczne Katolickiego Towarzystwa Ochrony Kobiet w Poznaniu za rok 1927, Po-
znań 1928, s. 7.
146 Sprawozdanie roczne Katolickiego Towarzystwa Ochrony Kobiet w Poznaniu za rok 1928, Po-
znań 1929, s. 6.
147 AAN, MOS, sygn. 195.
148 Tamże.
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nie ma już żadnej wzmianki o działalności filii w Rawiczu149. Przypuszczać na-
leży, że pracę przerwano z powodu wspomnianego wcześniej nikłego ruchu 
podróżnych, szczególnie kobiet.

Misję Dworcową uruchomiono także w Zbąszyniu. Opiekowała się ona przede 
wszystkim emigrantami i reemigrantami. W roku 1931 osiągnęła ona następujące 
wyniki150:

Tabela 30. Działalność Misji Dworcowej w Zbąszyniu (1931 r.).

działanie liczba osób
ogólna opieka 3587

bezpłatne noclegi 43
skierowanie do biura pośrednictwa pracy 18

skierowanie do Opieki Społecznej i innych biur 909
udzielone informacje 3369

zapomogi (bilety, obiady, itp.) 647
ocalenie z bezpośredniego niebezpieczeństwa 21

oddanie w ręce policji 24

Aktywność w kierunku opieki nad emigrantami realizowanej przez Misję Dwor-
cową w Zbąszyniu obrazują sprawozdania czynione na potrzeby centrali w Pozna-
niu i Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi. W jednym z nich 
zapisano:

W okresie tym zaopiekowano się emigrantami i reemigrantami przybywającymi 
z Ameryki, Afryki, Legii Cudzoziemskiej, Hiszpanii, Francji, Belgii, Holandii, Luk-
semburga i Niemiec. Reemigrantów i ich rodziny odżywiała Misja Dworcowa bez-
płatnie, wydając śniadania, obiady i kolacje z funduszu Opieki Polskiej nad Rodakami 
na Obczyźnie w Poznaniu, a na dalszą drogę zaopatrując kobiety, dzieci i chorych 
ciepłym mlekiem, herbatą, pieczywem a czasem drobnymi zapomogami pieniężnymi, 
z kwoty przeznaczonej na ten cel przez Polski Komitet Walki z Handlem Kobietami 
i Dziećmi w Warszawie. Od czasu do czasu Misja Dworcowa opiekując się na dworcu 
przebywającymi repatriantami i wydalonymi z Niemiec, interweniowała w Komisa-
riacie Policji Granicznej w sprawie uzyskania biletu bezpłatnego, ekspediowania, wy-
kupienia, odszukania bagażu zaginionego lub pozostałego za granicą oraz uzyskania 
większej kwoty pieniężnej na dalszą drogę. Emigrantki czekające na stacji w Zbąszy-
nie na bilety, wizy tranzytowe lub grupy, z którymi miały wyjechać za granicę, odży-
wiano bezpłatnie i nocowano w dyżurce dworcowej151.

149 Sprawozdanie roczne Katolickiego Towarzystwa Ochrony Kobiet w Poznaniu za rok 1931, Po-
znań 1932, s. 5.
150 Tamże, s. 6.
151 AAN, MOS, sygn. 225.
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Z powyższego wiać, że filie Towarzystwa zorganizowane w kilku miastach 
Wielkopolski spełniały różne zadania. Od opieki na podróżującymi samotnie ko-
bietami do opieki nad emigrantami i reemigrantami, którzy tłumnie zjawiali się na 
stacjach, szczególnie położonych w pasie przygranicznym.

1.3.5. Współpraca z siostrami albertynkami
 

Jednym z istotnych elementów działalności poznańskiej opieki dworcowej 
była wspomniana wcześniej współpraca z siostrami albertynkami. Warto zatem 
przyjrzeć się nieco dokładniej tej kwestii.

Praca wśród dużej liczby podróżujących była ponad siły Towarzystwa, stąd też 
w 1919 roku przewodnicząca Maria Kobylińska zwróciła się o pomoc do sióstr al-
bertynek z Krakowa. Prosiła ona o kilka sióstr do pracy w kuchni i barakach prze-
znaczonych dla robotników z Królestwa Kongresowego i Galicji. W liście z lipca 
1919 roku M. Kobylińska napisała, że w związku z otwarciem granicy niemieckiej 
spodziewany jest powrót dużej ilości robotników właśnie z tego kraju. Pragnie-
niem Towarzystwa jest udzielenie tym ludziom nie tylko pomocy materialnej, ale 
również opieki moralnej. Równocześnie nadmieniała, że zapoznawszy się z pracą 
albertynek w Galicji, uważa, że będą one najbardziej odpowiednim zgromadze-
niem do współpracy w tym obszarze działalności dobroczynnej. Pierwsze siostry 
przybyły do Poznania w sierpniu 1919 roku, a swoją pracę oficjalnie rozpoczęły 
1 września tegoż roku, przy pełnej aprobacie arcybiskupa Edmunda Dalbora. Pra-
cę tę zakończyły w 1920 roku152.

Po raz kolejny siostry albertynki wspomogły pracę Towarzystwa Katolickiej 
Opieki Dworcowej w Poznaniu w roku 1925. Współpraca ta trwała zaledwie kilka 
miesięcy, a jej inicjatorką była K. Kłosowa, druga przewodnicząca Towarzystwa. 
W swoim liście ze stycznia 1925 roku pisała do przełożonej sióstr albertynek na-
stępująco: 

Powołując się na dawniejszą znajomość i z naszej strony serdeczną wdzięczność 
za pomoc w pracy tow. Katolickiej Opieki Dworcowej w Poznaniu w latach 1919 
i 20-tym zgłaszamy się ponownie do Czcigodnych Sióstr. Bardzo dużo dziewcząt 
przyjeżdża za pracą do Poznania – wszystkich w „Gościnie” umieścić nie możemy, 
wzięłyśmy więc znów opróżnione dwa baraki, które chcemy urządzić na sypialnie 
tylko dla kobiet. Prosimy zatem uprzejmie o przysłanie dwóch sióstr, któreby nam 
pomogły w uruchomieniu baraku, nadzoru i opieki nad dziewczętami i w ogóle 
tych czynności, które dawniej spełniały153.

152 Działalność Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim na terenie Archidiecezji Po-
znańskiej, s. 3, msp. u autora.
153 Archiwum Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Krakowie, bez sygn., List z 24 stycznia 
1925 r. (dalej: AZSA).
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W odpowiedzi na cytowany list Zgromadzenie zgodziło się nawiązać współ-
pracę. Postawiło jednakże warunek przyjęcia do Poznania czterech, a nie jak 
prosiło Towarzystwo dwóch sióstr. Takie wymogi wynikały z opracowanych dla 
zgromadzenia ustaw. Warunki materialne, jakie Towarzystwo miało zapewnić, to 
wyżywienie i odzienie. Wymagana była również zgoda ordynariusza miejsca154.

Kilka dni później Kazimiera Kłosowa pisała ponownie do Przełożonej Zgroma-
dzenia, sugerując, że przyjęcie czterech, a nie dwóch sióstr jest dla Towarzystwa 
bardzo niekorzystne. Przejęty barak przewidziany był dla trzydziestu podopiecz-
nych, a pokoje są niewielkie, stąd utrzymanie czterech sióstr może być niemożli-
we. Na koniec jednakże wyraża opinię, że skoro zgromadzenie nie będzie mogło 
odstąpić od decyzji, to Towarzystwo przyjmie również cztery zakonnice, gdyż 
sprawa opieki nad potrzebującymi kobietami jest bardzo pilna155.

Pięć dni później K. Kłosowa skierowała do Przełożonej Sióstr Albertynek kolej-
ny list, w którym pisała: 

proszę najpokorniej o przysłanie nam sióstr Albertynek jak najprędzej do wykonywa-
nia Katolickiej Opieki Dworcowej. Praca jest pilną i konieczną, tymczasem kilka pra-
cownic naszych stałych ze schroniska zachorowało na grypę i choroba się przewleka, 
dlatego zmuszone jesteśmy prosić Przewielebną Siostrę Przełożoną o przysłanie nam 
4 sióstr (czterech) do pomocy i to w najrychlejszym czasie156.

Jeszcze w tym samym miesiącu albertynki przybyły do Poznania, jednakże 
z pewnych względów zrezygnowały ze współpracy z Towarzystwem Katolic-
kiej Ochrony Kobiet. Zaważyły na tym fakcie przede wszystkim sprawy zwią-
zane z utrzymaniem sióstr. Potwierdziły się obawy wyrażane przez K. Kłosową, 
że utrzymanie czterech sióstr będzie bardzo uciążliwe157. Współpraca ta w tym 
okresie musiała być rzeczywiście bardzo krótka i prawdopodobnie nie zyskała 
w oczach zgromadzenia szczególnej uwagi, skoro w zestawieniu uruchamianych 
i likwidowanych placówek przy roku 1925 nie ma wzmianki o Poznaniu158.

W ostatnim liście datowanym na 25 sierpnia 1925 roku K. Kłosowa pisała do 
Matki Przełożonej: 

pośpieszam podziękować Jej za Siostry, które przez kilka miesięcy z całym zapar-
ciem się i poświęceniem pracowały dla dzieła, które jest poruczone memu kierownic-
twu. Serdeczne składając „Bóg zapłać” oświadczyć muszę, że z bólem i żalem i tyl-
ko zniewolona okolicznościami żegnać się musiałam z siostrami. Opiekę Dworcową 
umieściłyśmy chwilowo w Gościnie, gdzie przy dobrej woli, którą wszyscy mamy, 
mniej więcej 30 dziewcząt nocować możemy. Mamy w Bogu nadzieję, że kiedy dzieła 

154 Tamże, List z 7 lutego 1925 r.
155 Tamże, List z 13 lutego 1925 r.
156 Tamże, List z 18 lutego 1925 r.
157 Tamże, List z 17 czerwca 1925 r.
158 M. Kaczmarzyk, Sto lat Zgromadzenia Sióstr Albertynek, Kraków 1993, s. 170.
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dobroczynne i opieka nad bezdomnymi w Poznaniu się szerzej rozwinie, Siostry Al-
bertynki na dobre zechcą ulokować się w Poznaniu, a Przewielebna Matka przychyli 
się znów łaskawie do propozycji naszych159.

Życzenie K. Kłosowej dotyczące „ulokowania” sióstr albertynek w pewnej 
mierze się spełniło. Zgromadzenie otworzyło swoją placówkę w Poznaniu, 
jednakże dopiero w roku 1967, kiedy to o Towarzystwie Katolickiej Opieki Dwor-
cowej zapomniała już większość poznańskiego społeczeństwa.

159 AZSA, List z 25 sierpnia 1925 r.
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2. Towarzystwa ewangelickie
  

Marcin Luter, dając wykład nauki na temat Dekalogu, przy szóstym przykaza-
niu stwierdził: 

Ponieważ wśród nas nagromadziło się mnóstwo obrzydliwych mętów, wszelkiej nie-
cnoty i rozpusty, przykazanie to skierowane jest zwłaszcza przeciwko każdej nieczy-
stości, jakkolwiek by się nie nazywała160. 

Jego stosunek do prostytucji był konsekwencją jego rozważań na temat małżeń-
stwa oraz seksualności. Według M. Lutra główną przyczyną, ale zarazem jedną 
z wielu, powstawania prostytucji był celibat duchownych i aprobata ze strony Ko-
ścioła nierządu wśród kleru. Uważał, że Kościół hołduje zasadzie, według której 
kapłan mniej grzeszy, cudzołożąc, niż gdyby żył w związku małżeńskim. Refor-
mator traktuje taką niemoralność jako łamanie praw Bożych, a także jako niespra-
wiedliwość wobec kobiet. W konsekwencji uznaje prostytucję za jedno z najwięk-
szych nieszczęść, jakie dotykają człowieka. W opinii M. Lutra szkody wyrządzone 
przez nierząd są niemożliwe do naprawienia. „Pomocnikami szatana” nazywał 
tych, którzy próbują usprawiedliwiać prostytucję. Stał także na stanowisku ko-
nieczności zamknięcia wszystkich lupanarów, czemu dał publiczny wyraz w 1520 
roku161. Mówił wówczas: 

Czyż nie jest rzeczą straszną, że przychodzi nam, chrześcijanom, tolerować obecność 
domów publicznych, nam, którzy do czystości zostaliśmy zobowiązani przez chrzest? 
Jestem pewien, jaki należy wydać osąd w tej sprawie, nie ma bowiem takiego drugie-
go narodu, w którym zmiany następowałyby tak opornie, i nie ma takiego drugiego, 
w którym dziewice czy mężatki oraz szacowne matrony byłyby tak postponowane. 
Czy nie stać nas na duchową i doczesną siłę, która władna byłaby odmienić te po-
gańskie praktyki? Jeżeli lud Izraela mógł obywać się bez takiej ohydy, to czemuż lud 
chrześcijański nie miałby być do tego zdolny?162.

Pod wpływem tej nauki w poszczególnych miastach w Niemczech zaczęto stop-
niowo zamykać domy publiczne. I tak w roku 1532 zniknęły one z mapy Augsbur-
ga, pięć lat później przestały przyjmować klientów lupanary w Ulm. W 1553 roku 
domy publiczne zlikwidowały władze Ratyzbony, a w 1562 r. podobnie uczynili 
rajcy Norymbergii. W roku 1537 zamknięto tego typu obiekty także we Fryburgu, 
jednakże w trzy lata później wznowiły one działalność, co spotkało się z ostrą re-

160 M. Luter, Szóste przykazanie. Duży katechizm, www.luteranie.pl.
161 W. Pabiasz, Małżeństwo i etyka seksualna w teologicznej refleksji Marcina Lutra, Częstochowa 
1993, s. 59-60.
162 Cytat za: N. Orme, The Reformation and the Red Light, „History Today” 1987, march, s. 40.
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akcją M. Lutra. Nazwał on poganami tych, którzy zezwolili na reaktywację i dzia-
łalność domów publicznych w tym mieście163.

Bardziej radykalne stanowisko wobec prostytucji niż M. Luter zajął Kalwin, 
który w swej nauce głosił, że należy zlikwidować wszelkie lubieżności, gdyż nie 
podobają się one Bogu. Przed przybyciem Kalwina do Genewy władze tego mia-
sta postawiły prostytutkom warunki: albo porzucenie „zawodu”, albo opuszcze-
nie miasta. Sam Kalwin wprowadził do kodeksów kary za cudzołóstwo i prosty-
tucję, a były nimi: grzywna, więzienie lub banicja. Zamierzał również umieścić 
w prawie karę za cudzołóstwo. Na jego żądanie senat miejski w Genewie w 1560 
roku uśmiercił dwoje ludzi, którzy dopuścili się złamania szóstego przykazania164. 
Uzasadnieniem tak drastycznych posunięć wobec nierządnych miał być fragment 
z Księgi Powtórzonego Prawa: 

Jeśli się znajdzie człowieka śpiącego z kobietą zamężną, oboje umrą; mężczyzna śpią-
cy z kobietą i ta kobieta. Usuniesz zło z Izraela”165.

M. Luter widział jednakże konieczność pomocy osobom, które popadły w sidła 
prostytucji

trzeba również bronić, ochraniać i ratować, gdzie zachodzi niebezpieczeństwo i po-
trzeba, udzielać pomocy i rady, aby nasz bliźni zachował dobrą sławę. Gdy więc za-
niedbujesz tego, a mogłeś temu zapobiec, albo gdy patrzysz przez palce, jak gdyby 
cię to nie obchodziło, stajesz się równie winny, jak sam sprawca. Tak więc mówiąc 
krótko, postawione tu jest takie żądanie, aby zarówno każdy żył sam w czystości, jak 
i dopomagał do tego bliźniemu”166. 

Z całą pewnością to ostatnie zdanie stało się zachętą dla ewangelików do niesie-
nia pomocy kobietom upadłym moralnie. Przede wszystkim podejmowano dzia-
łania mające na celu ochronę młodych dziewcząt i kobiet przez zejściem na drogę 
zepsucia moralnego, pomagano prostytutkom powrócić na drogę uczciwego ży-
cia i starano się zapobiegać również handlowi żywym towarem.

163 M. Karpiński, Najstarszy zawód świata, Londyn 1997, s. 59.
164 N. Roberts, Dziwki w historii. Prostytucja w społeczeństwie zachodnim, Warszawa 1997, 
s. 176.
165 PwP 22,22.
166 M. Luter, Szóste przykazanie…
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2.1. Ewangelickie Towarzystwo Ochrony Kobiet

W 1903 roku przy Zborze Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie powstał Ko-
mitet Pań Opiekunek. Na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się 1 kwietnia 1903 
roku, podjęto uchwałę przyłączenia się do Chrześcijańskiego Towarzystwa Ochro-
ny Kobiet. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi od założyciela i prezesa tegoż 
Towarzystwa Gustawa hr. Przeździeckiego Kolegium Kościelne Zboru zwróciło 
się do Zarządu Towarzystwa o pozwolenie na otwarcie Schroniska. W międzycza-
sie wynajęto lokal i odpowiednio go urządzono. Pozwolenie wpłynęło 23 stycznia 
1904 roku, a już 9 lutego przyjęto pierwszą pensjonariuszkę. Uroczyste otwarcie za-
kładu, którego nazwa brzmiała „Schronienie dla kobiet ewangelickich”, nastąpiło 
23 kwietnia 1904 roku. W skład Zarządu wchodzili: A. Bauerfeindowa (kuratorka), 
A. Barowa, J. Hersowa, E. Kleinertowa, M. Nowodworska oraz E. Geisler. W roku 
1913 nastąpiła zmiana na stanowisku kuratorki, którą została E. Weisslowa167. 

Schroniskiem zarządzały diakonise: s. Berta Schmidt (do 1905), a następnie  
s. Klara Licht. Pierwszy lokal schroniska mieścił się w Warszawie przy ulicy Kre-
dytowej 2. Z dniem 1 września 1906 roku Schronisko zostało przeniesione do 
nowego lokalu mieszczącego się przy ulicy Elektoralnej 23 (w domach Zboru)168. 
Wcześniej mieściło się ono przy ul. Erywańskiej 4 i składało się z trzech sal, kuchni 
i obszernego pokoju. Decyzja o przeniesieniu wynikała z dwóch podstawowych 
przyczyn. Pierwszą było umieszczenie obok schroniska stancji dla uczniów Semi-
narium Nauczycielskiego, drugim zbyt mała ilość pomieszczeń. W nowym lokalu 
schronisko miało do dyspozycji 6 pokoi169.

W roku 1920 przez schronisko i ognisko przewinęło się prawie 120 kobiet. 
Dla sześciu z nich udało się pozyskać posady: dla jednej w charakterze krawcowej, 
dla pięciu w charakterze bon170.

W prowadzonym przez Ewangelickie Towarzystwo Ochrony Kobiet schronisku 
obowiązywał rzecz jasna regulamin. Określał on między innymi wiek i charakter 
przyjmowanych do placówki. Tak więc pensjonarkami mogły zostać kobiety w wie-
ku od lat 15 do 36 – samotne i szukające schronienia. W schronisku miał panować 
ład, porządek i miłość; żeby to utrzymać, należało się zastosować do punktów re-
gulaminu. Według niego pensjonarki miały dbać o higienę osobistą, o swoje ubra-
nia i pościel. Wstawanie zaplanowano na godzinę siódmą rano, a godzinę później 
pensjonarki spotykały się na wspólnej modlitwie. Między godziną 13 a 14 wydawa-
no obiad, kolację zaś między 19 a 20. Pół godziny przed ciszą nocną była wspólna 

167 VIII Międzynarodowy Kongres Komitetów Walki z handlem kobietami i dziećmi. Warszawa 7-10 
Października 1930. Sprawozdania Polskiego Komitetu i Organizacyj Społecznych w Polsce, War-
szawa 1930, s. 49.
168 Tamże, s. 49.
169 Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbór Ewangelicko-Augsburski, sygn. 2139.
170 Tamże.
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modlitwa, a o 22 cisza nocna. Jeśli któraś z pensjonarek nie mogła przybyć na po-
siłek lub modlitwę, była zobowiązana zgłosić to wcześniej Siostrze. Diakonisy były 
gotowe również służyć pomocą i radą wszystkim podopiecznym171.

Zarówno za pobyt w schronisku, jak i prowadzonym ognisku należało zapłacić 
z własnych środków. W roku 1920 opłaty te kształtowały się następująco. Nocleg 
w pokoju kosztował 4,5 marki polskiej, a śniadanie 6 marek. Szacunkowo dzienny 
koszt utrzymania w schronisku (nocleg i trzy posiłki) wynosił od 24 do 42 marek. 
Zróżnicowanie cenowe zależało od rodzaju noclegu (pokój czy sala) oraz od ro-
dzajów posiłków172.

Ponieważ schronisko było miejscem, w którym bezpiecznie mogły przebywać 
kobiety wyznania ewangelickiego, a nie zamkniętym zakładem resocjalizacyjnym, 
pensjonariuszki nie zawsze były zadowolone z pobytu i opieki w placówce. Dały 
temu wyraz w listopadzie 1922 roku, kiedy to do Kolegium Zboru Ewangelicko-
Augsburskiego skierowały pismo następującej treści:

My, niżej podpisane, w imieniu większości pensjonarek zamieszkujących schronie-
nie dla kobiet gminy ewangelicko-augsburskiej, przy ul. Elektoralnej No. 23, zwraca-
my się do Kolegium Zboru z uprzejmą prośbą o zwołanie ogólnego zebrania Zarzą-
du opiekującego się wyżej wspomnianem schronieniem, z naszym współudziałem, 
w celu omówienia zasadniczych i najżywotniejszych spraw naszego bytowania w tem 
schronieniu, a również moralnej i etycznej opieki, które pozostawiają bardzo wiele do 
życzenia i są biegunowo przeciwne zasadom Ewangelii, która ma być regulatorem 
życia moralnego i etycznego naszych wyznawców.
Punkty mające być przedmiotem rozprawy rzeczonego zebrania przedstawiamy po-
niżej:
1) ścisły nadzór i opieka Zarządu nad sprawami tyczącymi się schronienia,
2) zmiana kierownictwa, jako nieodpowiadającego etycznym i umysłowym potrze-
bom pensjonarek i jako dalekiemu od zrozumienia systemu życia powojennego osób 
świeckich,
3) uregulowania płac,
4) zaprowadzenia kwitariuszy, których kwity będą ostemplowane, w celu uniknięcia 
konfliktów między stroną płacącą, a pobierającą opłatę,
5) sposób traktowania pensjonarek,
6) opieka nad domem,
7) w czyjej kompetencji, leży usunięcie pensjonarki i jakie tego muszą być powody?
Jednocześnie pozwolimy sobie nadmienić, a nawet z ubolewaniem podkreślić, że do-
tychczasowe interpelacje do poszczególnych członków Zarządu pozostały bez echa, 
prosimy przeto Kolegium by, w poczuciu moralnego obowiązku względem młodzie-
ży ewangelickiej, zechciało łaskawie wejrzeć w sprawy, ujęte wyżej 7 punktów, które-
byśmy wraz z Zarządem pragnęły omówić i przed nim rozwiązać. Tuszymy nadzie-
ję, że niniejsza petycja wpłynie na sanację stosunków w schronisku dla kobiet zboru 
ewangelicko-augsburskiego, co pozostaje naszem gorącem pragnieniem173.

171 Tamże.
172 Tamże.
173 Tamże.
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Pod petycją podpisały się dwadzieścia dwie pensjonariuszki. Zadziwia wyso-
ki poziom merytoryczny pisma, co by świadczyło, że podopiecznymi schroniska 
były kobiety dobrze wykształcone.

Sprawa nie została rozwiązana od razu, w 1924 r. dr Czesław Lebert przeprowa-
dził inspekcję w schronisku i w sprawozdaniu przekazanym do Kolegium przy-
toczył swoje spostrzeżenia. Oprócz wątpliwości dotyczących gospodarowania 
schroniskiem zwrócił uwagę na postawę siostry Klary. Napisał między innymi, że 
dziewczęta są maltretowane przez siostrę, co wiele z nich skłania do ucieczki, a te, 
które zostają, poddawane są przeróżnym katuszom:

Jak sobie można wyobrazić djakonisę ewangelicką, zabraniającą na podanie chorej 
pensjonarce ½ szklanki mleka, za które gotowa jest zapłacić, kieliszek mleka według 
opinii siostry miłosierdzia musi wystarczyć w zupełności. Zamieszkującą w schroni-
sku matkę z dzieckiem zmusza się do spania w jednym łóżku, gdy tymczasem więk-
szość łóżek stoją niezajęte174.

Opinie o działalności siostry diakonisy wygłoszone przez C. Leberta były bar-
dzo radykalne i nie stawiały jej w dobrym świetle, szczególnie jako osoby odpo-
wiedzialnej za wychowanie kobiet i dziewcząt przebywających w schronisku.

Odpowiedź na te zarzuty konstruowano dopiero dwa lata później. W piśmie 
tym broniono siostry Klary, stwierdzając, że jej charakter i stanowcze postępowa-
nie wobec pensjonariuszek wynika z ich pochodzenia i charakteru:

Nie łatwo dać sobie radę z 15-20 pensjonarkami z najrozmaitszych sfer, które często-
kroć tylko z musu poddają się rygorowi obowiązującemu w naszym zakładzie (obo-
wiązkowe uczęszczanie na modlitwy poranne i wieczorne, wracanie do domu na czas, 
a później tylko w wyjątkowych przypadkach za każdorazowym opowiadaniem się 
siostrze, gaszenie światła o oznaczonej porze – około 10-ej i tym podobne). Pensjonarki 
raczej chcą się nieraz uważać za sublokatorki, którym za swoje pieniądze wolno czynić 
i sprawować jak im się podoba, i roszczą z tego tytułu najrozmaitsze pretensje175.

W obronie siostry uwzględniono również różnice w funkcjonowaniu schroni-
ska przed i po I wojnie światowej. Przed wojną pensjonariuszki – jeśli były nie-
zadowolone z opieki w schronisku – mogły je opuścić w każdej chwili. Po woj-
nie sytuacja była bardziej skomplikowana, brak pracy i mieszkań powodował, że 
w schronisku znajdowały się kobiety, które się do tego nie kwalifikowały, jednak-
że ze względu na sytuację społeczno-gospodarczą w nim przebywały. Nie zawsze 
zadowolone ze stosunków w schronisku, z braku pewnej swobody popadały 
w malkontenctwo, które udzielało się pozostałym pensjonariuszkom176.

Z początkiem 1927 r. do sprawy odniosło się Kolegium Kościelne, które po-
twierdziło pewne zarzuty wobec siostry, odpowiadając, że po dokładnym docho-
174 Tamże.
175 Tamże.
176 Tamże.
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dzeniu siostra zostanie poddana przez Zarząd Diakonatu postępowaniu dyscy-
plinarnemu177.

Trzeba stwierdzić, że praca w tego typu schroniskach nie należała do najła-
twiejszych i najczęściej osoby tam pracujące polegały na swojej intuicji. Nie po-
siadały bowiem odpowiedniego przygotowania pedagogicznego i psychologicz-
nego. Stąd też nie można się dziwić, że pojawiały się błędy wychowawcze. Jeśli 
się jeszcze do tego doda, jak wspomniano wcześniej, charakter podopiecznych, to 
problem jakby się podwajał.

Podsumowując, główna działalność Oddziału Ewangelickiego Chrześcijańskiego 
Towarzystwa Ochrony Kobiet skupiła się na trzech podstawowych zadaniach. 
Pierwszym z nich było prowadzenie czasowego schroniska dla kobiet przyjezd-
nych i zmieniających miejsca pracy i zamieszkania; drugim – prowadzenie schro-
niska o charakterze domowym dla stałych pensjonariuszek; i wreszcie trzecim 
– prowadzenie biura pośrednictwa pracy, które w ciągu dwudziestu pięciu lat 
działalności wystarało się o pracę dla 1979 osób. Liczba pensjonariuszek w oby-
dwu schroniskach była zróżnicowana. Minimalne liczby osiągnięto w latach: 1904 
(75 pensjonariuszek), 1916 (64 pensjonariuszki) i 1923 (97 pensjonariuszek). Z kolei 
w latach 1913, 1919 i 1927 zanotowano maksymalne ilości pensjonariuszek – i tak 
odpowiednio: 267, 160 i 119. Ogólna liczba pensjonariuszek w obu schroniskach 
w okresie 25 lat sięgnęła liczby 3532178. Na zjeździe Misji Dworcowych w Warsza-
wie, w lutym 1929 roku, ewangelicy reprezentowani byli przez E. Geisler z Ewan-
gelickiego Towarzystwa Ochrony Kobiet179.

Poza Warszawą działalność na tym polu zaczęły przejawiać również ewange-
liczki z Łodzi. Powstało tam bowiem Schronisko dla młodych dziewcząt ewan-
gelickich, które zostało zlokalizowane przy ulicy Kopernika 10180. Opiekę nad 
moralnie upadłymi (nie tylko kobietami) prowadził także „Dom Miłosierdzia 
Warszawskiego Ewangelicko-Augsburskiego Konsystorza”. Towarzystwo miało 
swoją siedzibę w Łodzi przy ulicy Północnej 42. Na czele Zarządu stał Ks. Superin-
tendent Generalny D. J. Bursche, rektorami domu byli między innymi ks. B. Löd-
fler i ks. T. Patzer181.

177 Tamże.
178 VIII Międzynarodowy Kongres…, s. 51.
179 Pierwszy Zjazd Misyj Dworcowych Polskiego Komitetu Walki z handlem kobietami i dziećmi. 
Sprawozdanie, Warszawa 1929, s. 5.
180 Tamże, s. 51.
181 Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 1447 (dalej: APŁ, 
UMŁ).
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2.2. Ewangelicko-Augsburska Misja Dworcowa w Łodzi

Jako Stowarzyszenie została zarejestrowana przez Urząd Wojewódzki w Łodzi 
21 lipca 1930 roku. Sześć lat później Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwaliło 
zmiany w statucie, który Urząd Wojewódzki zarejestrował dopiero 13 czerwca 
1938 roku182. Ten dwuletni okres oczekiwania spowodowany był brakiem zgody 
władz administracyjnych na rozszerzenie działalności Misji na teren całej Rzeczy-
pospolitej183.

Przeciwne tej „ekspansji” były zarówno władze ministerialne, jak i wojewódz-
kie: w Krakowie, Lwowie, Tarnopolu, Łucku i Lublinie. Te pierwsze motywowały 
swoją odmowę faktem istnienia odpowiedniej liczby Misji Dworcowych w Polsce 
prowadzonych przez stowarzyszenia katolickie i sugerowały jedynie współpracę 
międzywyznaniową. Te drugie podawały podobne powody. Urząd Wojewódzki 
w Tarnopolu twierdził, że powoływanie oddziałów stowarzyszeń o analogicznych 
celach (do istniejących katolickich) może spowodować rozproszenie życia organi-
zacyjnego stowarzyszeń. Natomiast Wojewoda Lubelski stwierdził, że: 

opieranie działalności stowarzyszeń na podkładzie religijnym, nie jest z punktu wi-
dzenia pożytku społecznego wskazane184.

Przychylne stanowisko zajęły jedynie władze wojewódzkie w Kielcach i Wilnie. 
Ponowna rejestracja Stowarzyszenia nastąpiła po wniesieniu do statutu zapisu na-
stępującej treści: 

Siedzibą Stowarzyszenia jest m. Łódź. Terenem działalności Stowarzyszenia jest  
m. Łódź185.

Należy również zauważyć, że jeszcze klika lat przed zakazem prowadzenia 
działalności poza Łodzią podejmowano próby uruchomienia Misji Dworcowych 
w innych miastach. Przykładem może być Bielsko. Kierowniczka łódzkiej Mi-
sji Dworcowej była tam przed rokiem 1932 dwukrotnie z wykładami i założyła 
Związek Misji Dworcowej, jednakże panie, które zgłosiły się do pracy na dworcu, 
uznały to zadanie za zbyt trudne. Przez kilka miesięcy jednak istniała współpraca 
z katolicką Misją Dworcową, lecz ze względu na brak pomieszczenia, w którym 
można by urządzić pokój noclegowy, najpierw z tej pracy zrezygnowały katolicz-
ki, później wycofały się również ewangeliczki. Między innymi dlatego, że rzadko 

182 APŁ, UWŁ, sygn. 1524.
183 Tamże.
184 Tamże.
185 APŁ, UWŁ, Statut Ewangelicko-Augsburskiej Misji Dworcowej w Łodzi, Rozdział I, § 1, 
sygn. 1524.
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się zdarzało, aby dziewczęta wyznania ewangelickiego zwracały się do nich o po-
moc. Ruch na stacji w Bielsku miał charakter lokalny. Pociągi kursowały do Żywca 
i Cieszyna186.

Pomimo opisanych trudności natury administracyjnej, Ewangelicko-Augsbur-
ska Misja Dworcowa w Łodzi prowadziła swoją działalność nieprzerwanie od po-
czątku istnienia. O obszarach i rozmiarach tej społecznej pracy świadczy poniższa 
tabela – sprawozdanie za lata 1934-1935.

Tabela 31. Sprawozdanie z działalności Ewangelicko-Augsburskiej Misji Dworcowej   
w Łodzi w latach 1934-1935187.

obszar działalności rok 1934 rok 1935
pośrednictwo służby domowej 2923 603

przenocowania 116 241
noclegi 630 1413

noclegi zapłacone 450 954
noclegi bezpłatne 180 459

wywiady 111 224
utrzymanie 44 67

zameldowanie przyjezdnych 30 30
eskorta 14 -
chorzy 5 4

opieka sanitarna 2 2
repatriantki 6 9

opieka nad ewangelikami 203 261
opieka nad dziećmi 7 11

opieka nad chłopcami - 16
opieka nad obcokrajowcami 2 5

opieka nad katolikami 88 61
opieka nad Żydami 9 9

wysyłka listów 160 65
odbiór listów 63 85

rozmowy telefoniczne 1396 1011
odmowa przyjęcia dziewcząt - 5

odmowa przyjęcia pośrednictwa - 8
razem 3808 5541

 
186 APŁ, Parafie i stowarzyszenia z terenu łódzkiej diecezji ewangelicko-augsburskiej, sygn. 
146 (dalej: APŁ, Pis).
187 APŁ, Pis, sygn. 146.
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Misje Dworcowe w Polsce jako główne cele stawiały sobie opiekę nad kobietą 
podróżującą oraz walkę z handlem kobietami i dziećmi. W liście (brak datowa-
nia) kierowanym prawdopodobnie przez ks. Juliusza Dietricha do innego pastora 
(brak personaliów) znalazł się zapis mówiący o tym, że Ewangelicko-Augsburska 
Misja Dworcowa w Łodzi postawiła „sobie za zadanie zwalczanie handlu żywym 
towarem”188. W poprawionym i zatwierdzonym w 1938 roku statucie cel został 
określony następująco: 

Ewangelicko-Augsburska Misja Dworcowa ma na celu służbę miłosierdzia przy bu-
dowie Królestwa Bożego oraz opiekę nad samotnie podróżującymi młodymi dziew-
czętami. Zadaniem Stowarzyszenia jest przede wszystkim udzielanie młodym dziew-
czętom pomocy oraz przestrzeganie jej przed niebezpieczeństwem nieobyczajności, 
dawanie im na pewien czas przytułku, udzielanie w miarę możności potrzebnych in-
formacji i umożliwienie dalszej podróży. Na tych samych zasadach Misja Dworcowa 
udzielać będzie pomocy podróżującym starcom i kalekom, kobietom z dziećmi i w ogó-
le wszystkim potrzebującym pomocy189.

Z tego zapisu wynika, iż walka z handlem kobietami i dziećmi z celu bezpo-
średniego stała się celem pośrednim i wyrażała się przede wszystkim w opiece 
nad kobietami podróżującymi oraz poprzez ostrzeżenia przed niebezpieczeń-
stwem moralnym. Profilaktycznie udzielano kobietom i dziewczętom następują-
cych wskazówek:

Nie rozmawiać w drodze z podróżnymi o osobistych swych sprawach.
Nie słuchać nigdy rad nieznajomych, a zwłaszcza z porady obcych, nie zmieniać celu 
lub planu podróży.
Nie przyjmować nigdy od nieznajomych czegokolwiek, ani do jedzenia lub picia, ani 
też kwiatów, itp. Zdarza się bowiem, że ludzie złej woli tego rodzaju przedmioty na-
sycają środkami odurzającymi, by w ten sposób młode dziewczęta zwabić w swe sidła.
Zwracać bacznie uwagę na swe dokumenty oraz na pieniądze i nie pokazywać ich 
nikomu.
W sprawach informacji podczas podróży zwracać się tylko do wyższych urzędników 
kolejowych.
Zgłaszać się zawsze zawczasu u Misji Dworcowej, która bezinteresownie pomoc  
okaże.
W razie zgłoszenia nie opuszczać peronu, póki czekająca na Panią opiekunka nie od-
najdzie Pani. Oznaka: różowy krzyż190.

W marcu 1934 roku Zarząd Misji Dworcowej zwrócił się do Okręgowej Dyrekcji 
Kolei Państwowych o przydzielenie pokoju na dworcu Łódź Kaliska. Miało się 

188 Tamże.
189 APŁ, UWŁ, sygn. 1524.
190 APŁ, Pis, sygn. 146.
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tam zwolnić pomieszczenie, ponieważ policja opuszczała jeden z lokali. Zarząd 
informował, że jest jedynym Stowarzyszeniem dyżurującym na dworcu, które 
udziela pomocy wszystkim ubogim pasażerom. Pomieszczenie miało służyć do 
następujących celów:

1. aby mogli w nim po kilka godzin przebywać biedni podróżujący, zwłaszcza matki 
z  dziećmi, chorzy, kalecy, inwalidzi wojenni, itp.
2. aby dyżurujące misjonarki dworcowe w czasie niepogody mogły przebywać w tym 
pokoju191. 

Prośba została rozpatrzona negatywnie.
Misja Dworcowa prowadziła również schronisko, do którego przyjmowano sa-

motne kobiety poszukujące pracy. Aby jednak znaleźć w nim schronienie, musiały 
spełnić kilka wymogów zawartych w regulaminie schroniska. Od podopiecznych 
wymagano moralnego prowadzenia się oraz taktownego i etycznego zachowania. 
Zalecano udział w porannych i wieczornych nabożeństwach. W kwestii higieny 
kobiety nocujące w schronisku musiały myć się przed położeniem do łóżek oraz 
dbać o ich posłanie. Obowiązywało utrzymanie porządku w całym lokalu. Nie-
przestrzeganie zasad ujętych w regulaminie groziło wydaleniem ze schroniska192.

Na początku 1939 roku Zarząd Ewangelicko-Augsburskiej Misji Dworcowej 
w Łodzi informował na łamach „Zwiastuna Ewangelicznego” o istniejącym przy 
Stowarzyszeniu hospicjum. Było ono położone przy ulicy Narutowicza 49, a moż-
na było doń dojechać tramwajem linii nr 8 kursującym pomiędzy dworcami kole-
jowymi Fabryczna i Kaliska. Zarząd za pomocą księży pastorów zachęcał przyjeż-
dżających do Łodzi do korzystania z noclegów w hospicjum, a dochód uzyskany 
z tej działalności „hotelarskiej” zamierzał przeznaczyć na działalność statutową193.

191 APŁ, Pis, sygn. 146.
192 APŁ, Pis, Regulamin…, sygn. 146.
193 Do wielebnych księży pastorów, „Zwiastun Ewangeliczny” 1939, nr 4, s. 23.
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2.3. Zakład resocjalizacyjny w Bydgoszczy-Czyżkówku
 

Z kolei w Bydgoszczy dom dla kobiet moralnie upadłych powstał pod koniec 
XIX wieku. Z inicjatywy bydgoskiego pastora Händlera 6 lutego 1899 roku założo-
no fundację pod nazwą Evangelisches Magdalenenshift für die Provinz Posen zu Brom-
berg. Fundacja jako główny cel postawiła sobie udzielanie opieki i schronienia 
kobietom wyznania ewangelickiego, które zeszły na drogę nierządu bądź były 
zagrożone moralnie. Oprócz tego poprzez pracę, przyzwyczajanie do porząd-
ku oraz wykład Słowa Bożego próbowano nauczyć je obyczajnego życia, a także 
uczciwego zarobkowania. Do zakładu, przynajmniej w pierwszym okresie jego 
funkcjonowania, przyjmowano kobiety pełnoletnie i niepełnoletnie. Te pierwsze 
pod warunkiem dobrowolnego zgłoszenia się, te drugie na prośbę rodziców bądź 
opiekunów194.

Maksymalna liczba dziewcząt, jaką mógł przyjąć zakład, to czterdzieści. We-
dług danych z 1930 roku obowiązywała opłata za pobyt w zakładzie ustalona 
przez Starostów Krajowych z Poznania i Torunia. Opłaty wnosiły również te 
dziewczęta, które dobrowolnie zgłaszały się do ośrodka195.

Najbardziej precyzyjnie zasady przyjmowania do zakładu określał jego statut, 
w którym zapisano: 

Do zakładu przyjmuje się kobiety upadłe lub pod względem moralnym narażone na 
niebezpieczeństwo, które się dobrowolnie decydują na wstąpienie do zakładu z przy-
rzeczeniem zastosowania się do przepisów zakładu, jak i takie nieletnie, które rodzice 
przyprowadzają celem wychowania i wykształcenia, oraz takie, które związki komunal-
ne umieszczają na zasadzie ustawy z dnia 2.VIII.1900 r. o wychowaniu opiekuńczym.
Wychowanki nie umieszczone na zasadzie ustawy o wychowaniu opiekuńczym win-
ny zostać w zakładzie z reguły najmniej 1 rok. Zakład stara się wychowanki dobrze się 
prowadzące umieścić w odpowiedniej służbie, utrzymać z nimi styczność i wspierać 
je dobrymi radami tak długo, jak one tych rad potrzebują. Wychowanki nie umiesz-
czone na zasadzie ustawy o wychowaniu opiekuńczym mogą być każdego czasu wy-
dalone z zakładu w wypadkach: a) jeżeli nie chcą się poprawić, b) stale się opierają 
karności lub wywierają wpływ szkodliwy na resztę wychowanek. Oprócz wychowa-
nek umieszczonych na zasadzie ustawy o wychowaniu opiekuńczym, wychowanka 
wbrew własnej woli względnie rodziców lub opiekuna nie powinna być trzymana 
w zakładzie. W razie wystąpienia winna wychowanka jednakowoż wypowiedzieć 
8 dni naprzód, w którym to terminie wypowiadająca może się jeszcze namyśleć, a za-
kład może o wypowiedzeniu zawiadomić członków rodziny lub gminę przynależno-
ści196.

194 AAN, MOS, sygn. 275.
195 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Urząd Wojewódzki Pomorski, Regulamin dla 
Ewangelickiego Zakładu dla dziewcząt w Czyżkówku, sygn. 10573 (dalej: APB, UWP).
196 Tamże, Statut Ewangelickiego Zakładu dla Dziewcząt w Bydgoszczy.
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Zwolnienie z zakładu miało miejsce także w następujących przypadkach:
- skierowania do płatnej służby,
- uzyskania pełnoletności,
- odwołania,
- uchylenia przymusowego leczenia.
Z kolei regulamin zakładał, że usunąć można również te wychowanki, u któ-

rych stwierdzono urzędowo chorobę psychiczną lub chorobę zakaźną (np. gruźli-
cę), co wymagało umieszczenia w specjalistycznym zakładzie leczniczym197.

Pracą zakładu kierowała siostra diakonisa z Poznania, która do pomocy miała 
inne siostry, w liczbie zależnej od ilości wychowanek. Zakładano jednakże jedną 
siostrę na dwanaście podopiecznych. Kobiety dzielono według wieku, a czynności 
przydzielano im według zdolności cielesnych i duchowych. Głównymi środkami 
wychowawczymi były praca i wskazówki religijne. Zadania, jakie powierzano 
wychowankom, zależne były od ich indywidualnych predyspozycji i zmieniano je 
w cyklu sześciotygodniowym. Podopieczne zakładu trudniły się między innymi: 
a) pracą w kuchni i pralni, b) pracami w ogrodnictwie i gospodarstwie, c) robót-
kami ręcznymi i naprawianiem. Oprócz tego punkt 10 regulaminu określał, że: 

wychowanki zobowiązane są ściśle przestrzegać wszystkich postanowień niniejszego 
regulaminu i porządku domowego i słuchać zarządzeń przełożonych. Wychowan-
ki mają prawo do odpowiedniego zatrudnienia przy uwzględnieniu ich zdolności 
i skłonności, do uczęszczania do kościoła, oraz prowadzenia korespondencji i przyję-
cia wizyt zgodnie z porządkiem domowym198.

Wizyty, zawsze pod nadzorem, wychowanki mogły przyjmować co sześć ty-
godni, a co cztery pisać listy do rodziny. Korespondencja przychodząca i wy-
chodząca była kontrolowana przez kierownictwo zakładu. W przypadku, gdy 
zachodziła obawa ujemnego wpływu na podopieczne, listy odkładane były do 
akt. W zakresie życia religijnego wychowanki codziennie uczestniczyły w nabo-
żeństwach, wspólnie uczęszczały do kościoła, a jedną godzinę w tygodniu po-
święcały lekturze Biblii. W niedziele i inne dni świąteczne, gdy nie wykonywały 
żadnych prac, czas wolny przeznaczony był na wspólne spacery poza zakładem, 
śpiew i lekturę. Jedynymi karami stosowanymi w ośrodku były jawne i niejawne 
upomnienia. Nie stosowano żadnych kar cielesnych199.

Działalność społeczno-dobroczynna ewangelików wobec prostytutek nie była 
prowadzona na tak dużą skalę jak działalność katoliczek. Wynikało to przede 
wszystkim z niskiego procentu ewangeliczek notowanych wśród prostytutek.

197 Regulamin dla Ewangelickiego…
198 Tamże.
199 Tamże.
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3. Instytucje żydowskie

Działalność filantropijna w judaizmie ma podłoże religijne. Zgodnie z tym dobro-
czynność żydowska ma za zadanie wspomóc potrzebujących i zapewnić im harmo-
nię świata. Kierowano ją przede wszystkim do członków własnej wspólnoty wyzna-
niowej, a z rzadka pomagano Żydom z innych społeczności. Obowiązki działalności 
dobroczynnej spoczywały głównie na gminie wyznaniowej, na jej władzach200.

Dla Żyda dobroczynność nie była tylko formą pomocy dla ubogich i potrzebu-
jących, ale także aktem religijnym. Miał on zapewnić łaskę niebios i pomyślność. 
Równocześnie tego typu „gesty” miały przybliżyć nadejście Mesjasza201. Trzeba 
jednak zauważyć, że już w okresie nowożytnym w Polsce działalność dobroczyn-
na wynikająca z micwy zderzała się z rzeczywistością finansową. Budżety gminne 
nie były w stanie finansować wszystkich działań filantropijnych202.

Rozwój gospodarczy widoczny na przełomie XIX i XX wieku wymusił niejako 
zmianę sposobu prowadzenia działań dobroczynnych, w tym również żydow-
skich. Obok okazjonalnych form pomocy zaistniała konieczność jej ukierunkowa-
nia, a zarazem potrzeba stosowania profesjonalnych metod. Odpowiedzią na te 
potrzeby miały być tworzące się w owym czasie towarzystwa niosące konkretną 
pomoc poszczególnym grupom społecznym203. Główną cechą tych towarzystw 
był ich charakter oparty o wyznanie i narodowość, który określał grono osób mo-
gących korzystać z ich świadczeń204.

Tak przyjęte tendencje w dziedzinie filantropi miały wpływ na powstanie mię-
dzy innymi towarzystw żydowskich, których głównymi celami była opieka na 
dziewczętami i kobietami żydowskimi mająca przede wszystkim ustrzec je od sta-
nia się ofiarami prostytucji i handlu „żywym towarem”.

3.1. Żydowskie Towarzystwa Ochrony Kobiet

Działalności żydowskich towarzystw o charakterze filantropijnym poświęcono 
w literaturze przedmiotu wiele uwagi. Milczy ona jednak w kwestii działalności 
Żydowskich Towarzystw Ochrony Kobiet, co wyraźnie widać na przykładzie Ło-
dzi. W najbardziej znaczących publikacjach poświęconych historii Żydów w tym 
200 E. Leś, Zarys historii…, s. 30.
201 A. Michałowska, Dobroczynności i bractwo dobroczynności (Chewra Kadisza) w gminie ży-
dowskiej w Swarzędzu w XVIII wieku, [w:] Charitas. Miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii, 
normach postępowania i praktyce społeczności wyznaniowych w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, 
red. U. Augustyniak, A. Karpiński, Warszawa 1999, s. 107-114.
202 Tamże, s. 114.
203 Tamże, s. 63.
204 K. Jasiewicz, Polityka fundacyjna w II Rzeczypospolitej, „Polityka Społeczna” 1990, nr 2, s. 27.
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mieście nie znajdujemy wzmianki na temat istnienia Łódzkiego Żydowskiego To-
warzystwa Ochrony Kobiet205.

Jako pierwsze (i przez długi czas jedyne) swoją działalność rozpoczęło Warszaw-
skie Żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet. Powstało ono w roku 1905, a głów-
nym jego celem była ochrona kobiety przed zejściem z drogi życia uczciwego206.

W jednym ze sprawozdań z początków działalności Towarzystwa w Warsza-
wie zamieszczony został tekst odezwy, która z jednej strony informowała o upad-
ku moralnym kobiet żydowskich, a z drugiej strony wzywała do pomocy tym 
nieszczęśnicom, uzasadniając tę pomoc w kontekście religijnym.

Dawno już wypowiedział Talmud nasz te głębokie i piękne słowa: „Słońce się zaciemnia 
nad miastem, gdzie młoda kobieta woła o pomoc, a nikt jej z pomocą nie spieszy”. Dla-
czego Duch Boży i natura cała tak się zasmuca, gdy kobieta pomocy nie doznaje. Dlatego, 
że kobieta jest istotą słabą! Ten jeden wzgląd już wskazuje, że kobietom specyalna należy 
się ochrona ze strony społeczeństwa. Ochrony tej zwłaszcza potrzeba kobietom zupełnie 
młodym, niedoświadczonym, dziewczętom, które rodziców nie mają, lub którym rodzi-
ce żadnej pomocy ani moralnej, ani materialnej dać nie są, w możności, kobietom wdo-
wom, wdowom z dziećmi nieletniemi. Ważnym obowiązkiem jest roztoczyć nad młodemi 
dziewczętami opiekę, aby nauczyły się pracy, aby mogły uczciwie na życie zarabiać i opie-
kę, aby dusza ich była zacną i czystą! Albowiem pamiętajcie, jakie niebezpieczeństwo za-
wisło nad młodą kobietą, która nie umie pracować i nie ma wpojonych zasad cnoty i czy-
stości – grozi jej wielka hańba i upodlenie!
Kto więc posłuszny jest tej pięknej, wspomnianej wyżej wskazówce talmudycznej, kto ma 
współczucie dla słabych i ciemnych i komu na sercu leży dobre imię śród ludów dzieci 
Izraela – ten niech wpisze się do szeregu Członków Warszawskiego Żydowskiego Towa-
rzystwa Ochrony Kobiet, będzie to spełnienie nakazu religijnego i społecznego wielkiego 
obowiązku.
Każdy Obywatel czy Obywatelka powinien być Członkiem Warsz. Żyd. Tow. Ochro-
ny Kobiet207.

Odezwa ta została wydrukowana w pięciu tysiącach egzemplarzy i w trzech 
językach – polskim, hebrajskim i jidysz.

3.1.1. Zadania i struktura organizacyjna

Przyjmując powyższe założenia ideowe, lecz zgoła odmienną strukturę organi-
zacyjną od towarzystwa chrześcijańskiego, rozpoczęło w 1905 roku swoją działal-
205 K. Badziak, J. Walicki, Żydowskie organizacje społeczne w Łodzi (do 1939 r.), Łódź 2002; 
A. Kempa, M. Szukalak, Żydzi dawnej Łodzi. Słownik Biograficzny, t. 1-4, Łódź 2001-2004; 
W. Puś, Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793-1914, Łódź 1998.
206 VIII Międzynarodowy…, s. 55.
207 Sprawozdanie Warszawskiego Żydowskiego Towarzystwa Ochrony Kobiet za 1908 rok, Warsza-
wa 1909, s. 2.
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ność Żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet. Głównym jego celem była przede 
wszystkim ochrona kobiet wyznania mojżeszowego przed zejściem na drogę nie-
rządu, a także sprowadzenie na uczciwe ścieżki życia tych kobiet, które uprawiały 
prostytucję. Cel ten został ujęty w następujących punktach:

1. Prowadzenie „Ogniska”, w którym schronienie znajdują dziewczęta w wieku 14 do 
25 lat, pozbawione opieki rodzicielskiej.
2. Działanie na rzecz zapewnienia pracy zarobkowej dziewczętom i młodym kobie-
tom, poprzez prowadzone przez Towarzystwo Biuro Pośrednictwa Pracy.
3. Współpraca z Misjami Dworcowymi, w celu opieki na podróżującymi kobietami.
4. Prowadzenie zakładu resocjalizacyjnego dla dziewcząt „Przystań”.
5. Utrzymywanie Biura Porad prawnych świadczącego bezpłatnych usług, w spra-
wach związanych ściśle z misją Towarzystwa.
6. Czynny udział w zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi.
7. Opieka nad porzuconymi ciężarnymi kobietami poprzez udzielenie schronienia 
i utrzymanie w dwóch trzech ostatnich miesiącach przed rozwiązaniem, umieszczanie 
takowych w zakładzie położniczym, umieszczenie nowonarodzonych dzieci w przy-
tułkach i znalezienie dla matek tych dzieci pracy przynoszącej dochody208.

Aby osiągnąć te cele, należało posłużyć się odpowiednimi środkami, które 
w statutach owych Towarzystw zdefiniowano następująco:

1. Powiadomić właściwe sądy o potrzebie zaopiekowania się sierotami lub porzucony-
mi dziećmi, w momencie gdy Towarzystwo taki przypadek wykryje.
2. Wspomagać biednych rodziców w poszukiwaniu dla dzieci odpowiednich zajęć 
i opieki.
3. Wspomagać młode kobiety w poszukiwaniu uczciwej pracy.
4. Umieszczać na dworcach kolejowych, autobusowych i przystaniach rzecznych 
ostrzeżeń i ogłoszeń, aby w ten sposób ustrzec młode kobiety od niebezpieczeństw, na 
które mogą być narażone poszukując pracy.
5. Przeciwdziałać wywożeniu młodych kobiet za granicę, co łączy się również z walką 
z  handlem „żywym towarem”.
6. Wyszukiwać pracę w mieście i poza jego granicami, szczególnie w okresie letnim, 
czyli w czasie, kiedy wiele pracowni jest zamkniętych.
7. Prowadzić działalność profilaktyczną za pomocą wydawnictw, odczytów i wykła-
dów publicznych.
8. Nakłaniać kobiety przebywające w szpitalach i przytułkach położniczych do po-
wrotu na dobrą drogę.
9. Udzielać pomocy kobietom upadłym moralnie.
10. Prowadzić różnego typu zakłady, w zależności od potrzeb, przeznaczone dla: po-
dróżujących kobiet lub tych, które zmieniają służbę; pozbawionych rodzinnego domu. 
Dodatkowo – otwieranie sal rozrywek, w których dziewczęta mogą spędzać czas wolny 
od pracy209.

208 VIII Międzynarodowy…, s. 56.
209 Statut Łódzkiego Żydowskiego Towarzystwa „Ochrony Kobiet”, Łódź 1911, art. 1 i 2.
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Wspomnianą wcześniej odmienną strukturę organizacyjną Żydowskich Towa-
rzystw Ochrony Kobiet potwierdzają informacje zawarte w piśmie skierowanym 
do Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi przez Warszawskie 
Żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet, w którym czytamy: 

wspomniane instytucje [Białostockie i Łódzkie Żydowskie Towarzystwo Ochrony 
Kobiet] stanowią samodzielne organizacje, nie są zaś, jak Komitet błędnie mniema, 
filjami Warszawskiego Towarzystwa Ochrony Kobiet i z tych względów kwestia przy-
jęcia rzeczonych towarzystw w poczet członków Komitetu może być rozstrzygniętą 
jedynie przez bezpośrednie skomunikowanie się ich z Komitetem210.

W praktyce jednakże takie rozwiązanie przysparzało wiele trudności, chociażby 
w przedmiocie ustalania wspólnego stanowiska wobec wielu problemów. Pokazało 
to wyraźnie sprawozdanie z Konferencji Żydowskiej, która odbyła się w 1927 roku 
w Londynie. J. Silbermincowa, podając do wiadomości sprawozdanie z tejże konfe-
rencji, zauważyła, 

że miała dużo kłopotu z uzgodnieniem postulatów przedstawicielek z Polski, gdyż 
każda z nich żądała czego innego. 

Proponowanym rozwiązaniem tej sytuacji było zcentralizowanie działalności 
prowincjonalnych Żydowskiego Towarzystwa Ochrony Kobiet211. Takie stanowi-
sko lansował podczas swej obecności w Polsce Cohen, przewodniczący Żydow-
skiego Międzynarodowego Komitetu Ochrony Dziewcząt i Kobiet212.

Dodatkowe trudności zrodziły się w momencie, kiedy obydwa Towarzystwa 
pozawarszawskie (białostockie i łódzkie) zgłosiły chęć wstąpienie w szeregi Pol-
skiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi. Poruszono je na posie-
dzeniu prezydium Komitetu w dniu 8 kwietnia 1927 roku. Obecny na spotka-
niu senator Stanisław Posner wyraził opinię, że Komitet powinien być ostrożny 
w przyjmowaniu na członków 

nieznanych mu bliżej żydowskich instytucji społecznych z prowincji, gdyż nie ma 
o nich żadnych danych, że zasługują na zaufanie. 

Takim zaufaniem ze strony Komitetu cieszy się jedynie Warszawskie Żydowskie 
Towarzystwo Ochrony Kobiet. Dlatego też senator S. Posner uważa, że powinno ono 
objąć opieką moralną wspomniane Towarzystwa oraz wydelegować osoby do kon-
troli i zapoznania się z pracą tychże, aby przedstawić ją następnie Komitetowi. Miała 
ona być podstawą przyjęcia obu Towarzystw w poczet członków Komitetu213.
210 AAN, MOS, sygn. 656.
211 AAN, MOS, sygn. 191.
212 Uniwersity of Southampton, Library Archive List, Archives of Jewish Care, sygn. MS 173.
213 AAN, MOS, sygn. 191.
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W odpowiedzi na te uwagi delegatka Warszawskiego Żydowskiego Towarzy-
stwa Ochrony Kobiet J. Silbermincowa poinformowała, że reprezentowane przez 
nią Towarzystwo nie posiada swoich filii na prowincji. Natomiast ze zgromadzo-
nych przez nią informacji wynika, iż 

Ż.O.K w Białymstoku dopiero się zorganizowało – łódzkie zaś istnieje już od pewnego 
czasu i, o ile jej wiadomo, bardzo dobrze funkcjonuje214.

Swoją autonomię zachowało również Żydowskie Towarzystwo Ochrony Ko-
biet założone w Wilnie. O jego działalności dowiadujemy się z materiałów źró-
dłowych pochodzących z lat 1936-1937. Trudno jednakże dziś stwierdzić z dużym 
prawdopodobieństwem, czy było ono Towarzystwem działającym niezależnie od 
Związku Kobiet Żydowskich, czy też było jego kontynuatorem. Mimo jednakże 
tej autonomii, widoczne jest jego wzorowanie się na Warszawskim Żydowskim 
Towarzystwie Ochrony Kobiet, czego wyraźnym dowodem są zbieżności w za-
pisach statutowych obu towarzystw, odnoszących się szczególnie do celów dzia-
łalności215.

3.1.2. Działalność statutowa

Jedną z głównych płaszczyzn działalności Żydowskiego Towarzystwa Ochro-
ny Kobiet w Warszawie było prowadzone przez Towarzystwo „Ognisko dla 
dziewcząt”. Jego działalnością kierowało „Koło Opiekunek”, którego celem było 
udzielanie podopiecznym wychowania opartego o podstawy moralności i kultury. 
Odbywało się to w warunkach estetycznych i czystych, które uzyskano, otwierając 
nowoczesne pomieszczenia dla prowadzenia działalności wychowawczo-morali-
zatorskiej. Nowe pomieszczenia zostały uruchomione przy ul. Ludwiki 1. Ich pre-
zentacja odbyła się 27 lutego 1938 roku, jednak pensjonariuszki korzystały z nich 
już wcześniej. Według danych sprawozdawczych za okres od kwietnia 1937 do 
kwietnia 1938 roku w Ognisku przebywało 40 dziewcząt, przy czym pierwszeń-
stwo miały zawsze sieroty i półsieroty216.

Przytułek ten powstał już w pierwszym roku działalności Towarzystwa, 
tj. w 1905 r. Od samego początku borykał się z trudnościami organizacyjnymi 
i finansowymi. Z tych ostatnich względów już w 1906 roku Towarzystwo było 
zmuszone przenieść schronisko do mniejszego mieszkania. Mimo tych trudności 
placówka odnosiła pewne sukcesy na polu działalności resocjalizacyjnej, ale także 
profilaktycznej, bo – jak same członkinie Towarzystwa zauważały – zgłaszały się 
do przytułku nie tylko prostytutki, ale i kobiety pozostające w trudnej sytuacji 
materialnej. Działalność przytułku w 1906 r. przedstawiała się następująco: 

214 Tamże.
215 LVCA, UWW, Fond 51 Ap 12. b. 3432.
216 AAN, MOS, sygn. 183.
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(…) liczba dziewcząt przebywających w przytułku jednocześnie dochodziła do 20. 
Stopniowo liczba ta zmniejszała się. Z 45 dziewcząt wyleczonych i moralnie podnie-
sionych, pracuje w służbie, fabrykach lub rzemiośle 11; za mąż poszło 3; samowolnie 
po krótkim parotygodniowym albo i krótszym pobycie w przytułku opuściło zakład 
i niewiadomo gdzie przebywa 13; do rodziny na wieś, na prowincyę, wyjechało 5; do 
dawnego procederu prostytutek napewno wróciło 5; w zakładzie przebywa dziewcząt 
8217.

Dziewczęta przebywające w przytułku utrzymywały się zasadniczo z pracy 
własnych rąk (przy przytułku czynna była szwalnia). Same również wykonywa-
ły czynności gospodarskie, takie jak pranie i gotowanie. Wieczorami członkinie 
Towarzystwa udzielały różnego rodzaju nauk, w tym pisania i czytania oraz ra-
chunków. Problemem przytułku było zbyt słabe rozpropagowanie jego działal-
ności w społeczeństwie. Miały tego świadomość same członkinie Towarzystwa. 
Zdawały sobie również sprawę, że w domach publicznych przebywa wiele kobiet, 

któreby wydostać się chciały i rzucić drogę nierządu, na którą je zbyt często nieszczę-
śliwy zbieg okoliczności popycha, jak to z biografii dziewcząt nierzadko się okazuje218.

W latach 1937-1938 rozszerzono działalność biura porad i biura pośrednictwa 
pracy. Towarzystwo uważało bowiem, że 

kobiety w okresie pozostawania bez pracy i bez opieki najbardziej są narażone na 
niebezpieczeństwo zejścia z drogi moralnego życia.

W biurze porad kobiety uzyskiwały pomoc szczególnie w dziedzinach praw-
nych, moralnych, a także materialnych. Dlatego współpracowało ono z władzami 
rządowymi i samorządowymi, policją oraz towarzystwami działającymi na po-
dobnej płaszczyźnie życia społecznego. Opierając się o dane sprawozdawcze war-
szawskiego biura porad Żydowskiego Towarzystwa Ochrony Kobiet, przepro-
wadziło ono 304 sprawy, zarówno krajowe jak i zagraniczne. Udzieliło również 
ponad tysiąca porad. Wśród wszystkich spraw przeważały te o ustalenie świad-
czeń alimentacyjnych. W zakresie walki z handlem kobietami i dziećmi biuro 
przeprowadziło szereg wywiadów na terenie Polski i innych krajów – w przypad-
ku zaistnienia podejrzeń sprawę kierowano do zbadania przez policję kobiecą219.

W latach 1937 i 1938 w biurze pośrednictwa pracy prowadzonym przez War-
szawskie Żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet stwierdzono duże zapotrze-
bowanie na służbę domową. Jednakże z braku kandydatek narodowości żydow-
skiej nie udało się w pełni zaspokoić oczekiwań w tym zakresie.

217 Sprawozdanie z „Przytułku dla dziewcząt” Żyd. Tow. ochr. kobiet za r. 1906, „Czystość” 1907, 
nr 6, s. 81-83.
218 Tamże.
219 AAN, MOS, sygn. 183.
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Tabela 32. Działalność biura pośrednictwa pracy Żydowskiego Towarzystwa Ochrony 
Kobiet w Warszawie (1937/1938).

wychowawczynie
pomoc  
domo-

wa

pielęgniarki
gospodynie

inne  
zawody ogółem

miejsca wolne 507 958 66 50 1581
zgłoszeń do pracy 543 282 64 151 1040
pośrednictwo  
w załatwieniu posady 130 111 35 17 293

Liczba osób, którym wystarano się o pracę, była prawdopodobnie wyższa od 
rzeczywistej – tak szacowało Towarzystwo. W wielu przypadkach pojawiały się 
bowiem trudności w skontrolowaniu efektów pośrednictwa220.

Warto również przybliżyć skład Zarządu Warszawskiego Żydowskiego Towa-
rzystwa Ochrony Kobiet. Tworzyły go następujące osoby: Ignacy Baumberg – jako 
prezes, Julia Slibermincowa – jako wiceprezes. Funkcję sekretarza pełniła Lilla 
Mirbelowa, natomiast skarbnikiem był Bernard Heilsberg, a jego zastępcą Zyg-
mun Bloch. Skład Zarządu uzupełniali członkowie w liczbie 9 osób221.

Działalność Łódzkiego Żydowskiego Towarzystwa Ochrony Kobiet skupiała 
się wokół ośmiu podstawowych działów: Biuro Pośrednictwa Pracy, Biuro In-
formacyjne, Bursa „Ognisko”, Dział Emigracyjny, Dział Porad i Opieki Prawnej, 
Kasa Zapomóg, Kasa Oszczędnościowa, Koszty do Zwrotu. 

Szczególnie ważnym polem pracy Łódzkiego Żydowskiego Towarzystwa 
Ochrony Kobiet było Biuro Pośrednictwa Pracy. Kobiety zgłaszające się do tegoż 
biura kontrolowane były pod względem uczciwości i przyzwoitości. Kontroli pod-
dawane były również proponowane posady, aby uchronić w ten sposób petent-
ki od dostania się w nieodpowiednie towarzystwo. Pracę przydzielano według 
umiejętności poszczególnych kandydatek, w niektórych przypadkach kierowano 
dziewczęta na naukę. 

Według sprawozdania z roku 1928 w celu pozyskania lub podniesienia kwalifi-
kacji na naukę skierowano 13 dziewcząt. Wśród nich: krawcowe – 4, szwaczki – 6, 
hafciarki – 1 oraz do fabryki – 2. Na posady skierowano 548 kobiet222.

Tabela 33. Działalność biura pośrednictwa pracy Żydowskiego Towarzystwa Ochrony 
Kobiet w Łodzi (1928 r.).

działy zgłosiło się 
do pracy

wakujące 
posady obsadzono

rzemieślniczy 237 185 177

220 Tamże.
221 Tamże.
222 AAN, MOS, sygn. 218.
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służbowy 132 230 104
pedagogiczny 235 331 243

handlowy 89 25 24
razem 684 771 548

Podobnie ilościowo przedstawiała się sytuacja zarówno w roku 1924, jak 
i w 1926, aczkolwiek liczba osób szukających pracy była nieznacznie wyższa.

Tabela 34. Działalność biura pośrednictwa pracy Łódzkiego Żydowskiego Towarzystwa 
Ochrony Kobiet za rok 1924223.

działy zgłosiło się 
do pracy

wakujące 
posady obsadzono

rzemieślniczy 266 117 142
służbowy 234 113 309
pedagogiczny 244 136 222
handlowy 31 12 20
razem 775 378 692

Tabela 35. Działalność biura pośrednictwa pracy Łódzkiego Żydowskiego Towarzystwa 
Ochrony Kobiet za rok 1926224.

działy zgłosiło się 
do pracy

wakujące 
posady obsadzono

rzemieślniczy 335 123 145
służbowy 309 146 276
pedagogiczny 296 141 196
handlowy 26 13 13
razem 965 423 630

Pod koniec lat trzydziestych liczba kobiet żydowskich poszukujących pracy 
w Łodzi drastycznie wzrosła, co obrazuje sprawozdanie biura pośrednictwa pra-
cy ŁŻTOK roku 1937.

Tabela 36. Działalność biura pośrednictwa pracy Łódzkiego Żydowskiego Towarzystwa 
Ochrony Kobiet za okres 1 kwietnia 1936 do 31 marca 1937.

działy zgłosiło się 
do pracy

wakujące 
posady obsadzono

rzemieślniczy 235 63 222
służbowy 432 56 378

223 APŁ, Akta Miasta Łodzi, sygn. L. 15950.
224 Tamże.
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pedagogiczny 633 174 408
handlowy 48 - 33

razem 1348 306 1041

Z kolei jednym z głównych obszarów działalności Żydowskiego Towarzystwa 
Ochrony Kobiet w Wilnie było prowadzenie schroniska dla przyjezdnych kobiet 
poszukujących pracy. Schronisko realizowało następujące zadania:

1. Ochrona kobiet od niebezpieczeństwa, które im grozi w zajazdach i hotelikach.
2. Ułatwianie przyjezdnym dziewczętom i kobietom w miarę możności otrzymania 
pracy.
3. Roztoczenie opieki nad dziewczętami i kobietami w Schronisku i poza nim225.

Schronisko posiadało miejsce dla 15 pensjonariuszek. Kobiety mogły przeby-
wać w schronisku nie dłużej niż dwa tygodnie. Kobiety zgłaszające się miały być 
zdrowe zarówno pod względem fizycznym, jak i moralnym. Przyjmowane kobie-
ty musiały spełnić jeszcze jeden warunek: nie mogły przekraczać czterdziestego 
piątego roku życia. Mimo czasowego pobytu otoczone były opieką lekarską. Obo-
wiązane były przestrzegać regulaminu schroniska, w tym godzin wstawania i spo-
czynku, zakazu siadania na łóżkach w ciągu dnia czy prania i gotowania w poko-
jach. Za niestosowanie się do regulaminu groziło usunięcie z zakładu. Zwalniano 
również kobiety, które odmawiały przyjęcia pracy wyszukanej dla nich przez za-
rząd Towarzystwa. Powodem do usunięcia ze schroniska była również kradzież 
lub żebranina, czy też brak szacunku dla kierowniczki schroniska226. 

Zwracając się do władz województwa wileńskiego z prośbą o pozwolenie na 
otwarcie schroniska i zatwierdzenie regulaminu, Żydowskie Towarzystwo Ochro-
ny Kobiet w Wilnie umotywowało potrzebę jego istnienia. Zaznaczono między 
innymi, że działalność zakładu przyczyni się do zmniejszenia liczby tułających 
się dziewcząt i kobiet. Zwracając uwagę na pogłębiający się kryzys gospodarczy 
i jego konsekwencję w postaci rzesz kobiet przybywających do miast w poszuki-
waniu pracy, władze Towarzystwa uznały, że powstanie schroniska było nie tylko 
potrzebą, ale i naglącą koniecznością227.

225 LVCA, UWW, F. 51 Ap 12. b. 3432.
226 Tamże.
227 Tamże.
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3.1.3. Współpraca z Polskim Komitetem Walki 
z Handlem Kobietami i Dziećmi

Żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet było jednym z inicjatorów powołania 
do życia Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi, czego dowo-
dem jest zapis w artykule 21 statutu Komitetu228. Chodzi tu oczywiście o Towarzy-
stwo Warszawskie. Pozostałe dwa Towarzystwa dołączyły w późniejszym terminie, 
i tak: Łódzkie Towarzystwo zgłosiło swój akces 19 lutego 1929 r., informując jedno-
cześnie, że za datę swojego powstania przyjmuje dzień 6 stycznia 1911 r.; natomiast 
2 października 1933 roku w szeregi Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobieta-
mi i Dziećmi wstąpiło Białostockie Żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet, a de-
legatkami na zjazdy Komitetu zostały: D. Cytryn, E. Zelkowicz oraz H. Szpiro229.

Jednym z kluczowych elementów współpracy Żydowskich Towarzystw Ochrony 
Kobiet, szczególnie Warszawskiego, z Polskim Komitetem Walki z Handlem Kobieta-
mi i Dziećmi był udział delegatek żydowskich w pracach Misji Dworcowych. Instytu-
cje Misji Dworcowych powołano w celu ochrony dziewcząt i kobiet, szczególnie tych 
samotnie podróżujących, przed dostaniem się w ręce handlarzy „żywym towarem”230.

Po raz pierwszy problem uczestnictwa kobiet narodowości żydowskiej w pra-
cach Misji Dworcowych został postawiony przez dra J. Macko na posiedzeniu 
Komitetu w marcu 1925 roku. Powoływał się on na korespondencje towarzystw 
żydowskich z sekretarzem Żydowskiego Towarzystwa Ochrony Kobiet w Londy-
nie – Cohenem, z której wynikało, że to uczestnictwo jest konieczne. Po pierwsze 
dlatego, że 95% handlarzy „żywym towarem” rekrutowało się z obywateli naro-
dowości żydowskiej i posługiwali się oni przeważnie swoim językiem, a po dru-
gie dlatego, że młode żydowskie dziewczęta okazywałyby z pewnością większe 
zaufanie dla delegatek-żydówek niż do chrześcijanek231.

Wprowadzenie jednakże tego w życie nastręczyło wielu kłopotów, przede 
wszystkim finansowych. Pociągało bowiem za sobą potrzebę utrzymania trze-
ciej delegatki. Rozwiązaniem tej kwestii miała być propozycja zgłoszona przez 
Julię Silbermincową, według której delegatka żydowska mogłaby spełniać swoje 
obowiązki jako ochotniczka232.

Rozwiązanie to zostało przyjęte, jednakże już w październiku 1925 roku doszło 
na tym tle do nieporozumień. Ustanowiona bowiem żydowska delegatka-ochot-
niczka do pracy w warszawskiej Misji Dworcowej uznała swą posługę za bezce-
lową. Za główną przyczynę podała małą ilość kobiet zgłaszających się do niej. Ży-
dowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet uznało, iż główna przyczyna tego stanu 
tkwi w tym, iż Komitet nie posiada dla nich osobnego schroniska. Komitet uznał 

228 Statut Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi, art. 21.
229 AAN, MOS, sygn. 195.
230 K. Kłosowa, Cel, powstanie i aktualne zagadnienia opieki dworcowej, Poznań 1925, s. 3.
231  AAN, MOS, sygn. 190.
232 Tamże.
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jednakże, że otwieranie schroniska dla kobiet narodowości żydowskiej jest zbytecz-
ne i mogą one jak do tej pory korzystać z ogólnodostępnego hotelu prowadzonego 
przez Misję Dworcową233. W konsekwencji ochotniczka ta – p. Ernsteinowa – nie 
zrzekła się swojej posady. Poprosiła jednak o przeniesienie na Dworzec Główny, 
aby tam sprawdzić zasadność swojej pracy, na co Komitet wyraził zgodę, dając 
równocześnie miesiąc czasu jako okres próbny234.

Mimo tej zmiany problemy nie zostały rozwiązane. Już w styczniu na posiedze-
niu Zarządu Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi J. Silber-
mincowa wyrażała swoje ubolewanie, iż przyczyną niekorzystania przez żydow-
skie dziewczęta z pomocy delegatki Żydowskiego Towarzystwa Ochrony Kobiet 
pracującej w Misji Dworcowej są jej godziny pracy. Gdyby zmienić godziny dy-
żurów z popołudniowych i wieczornych na ranne, byłoby to bardziej pożyteczne. 
Dobrze też byłoby – zdaniem J. Silbermincowej – stworzyć posadę dla delegatki 
żydowskiej, która pracowałaby osiem godzin dziennie i nie na jednym, ale na kil-
ku dworcach. Poza tym uważała ona, że współpraca z chrześcijankami jest nie-
skoordynowana i właściwie niewskazana. Członkowie Komitetu uznali jednak, że 
powodem zgłaszania się mniejszej ilości dziewcząt żydowskich do delegatki Misji 
Dworcowej jest ich większa samodzielność, a sam fakt powinien być zadowalający 
– liczba kobiet potrzebujących pomocy jest bowiem znikoma235.

Aby jednak usprawnić działania w ramach Misji Dworcowych pomiędzy dele-
gatką żydowska a chrześcijankami, uzgodniono przekazywanie 100 zł miesięcznie 
na cele opieki nad kobietami pochodzenia żydowskiego. Zaproponowano równie 
zorganizowanie spotkań Misji Dworcowej co dwa tygodnie z czynnym udziałem 
J. Silbermincowej236.

Swoje przedstawicielki w Misji Dworcowej pragnęły posiadać również członki-
nie Łódzkiego Żydowskiego Towarzystwa Ochrony Kobiet. Komitet postanowił 
w tej sprawie skontaktować się z p. Hinzlową, przedstawicielką Chrześcijańskiego 
Towarzystwa Ochrony Kobiet w Łodzi237. Miała się ona również wypowiedzieć, 

czy liczba klientek żydówek uprawnia do zaangażowania specjalnej dla nich urzęd-
niczki238.

Łódzkie Żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet otrzymało przychylną 
odpowiedź od łódzkiej Misji Dworcowej. Warunkiem było tylko przyjęcie innych 
barw niż biało-żółte, które zastrzeżone były dla delegatek katolickich. Delegatki 
żydowskie przyjęły barwy biało-fioletowe239.
233 Tamże.
234 Tamże.
235 AAN, MOS, sygn. 191.
236 Tamże.
237 AAN, MOS, sygn. 192.
238 Tamże.
239 AAN, MOS, sygn. 195.
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Te wszystkie nieporozumienia odbiły się echem w środowisku międzynarodo-
wym, czego wyrazem był list skierowany przez S. Cohena na ręce W. Chodźko, 
w którym ubolewał on nad faktem braku porozumienia pomiędzy Warszawskim 
Żydowskim Towarzystwem Ochrony Kobiet a Polskim Komitetem Walki z Han-
dlem Kobietami i Dziećmi. Stwierdził między innymi, że reprezentanci Łódzkie-
go i Warszawskiego Żydowskiego Towarzystwa Ochrony Kobiet poskarżyli się, 
że odmówiono im udziału w pracach Komitetu. Dodał również, że władze obu 
Towarzystw położyły wielkie zasługi w przeciwdziałaniu handlowi kobietami 
i dziećmi. Według informacji przekazanych S. Cohenowi Komitet miał stwierdzić, 
że procent żydowskich kobiet korzystających z Misji czy przemieszczających się 
w poszukiwaniu pracy jest znikomy. Tymczasem według jego wiedzy i szacun-
ków liczba ta jest zdecydowanie większa. Zachęcał również do przyjmowania 
przedstawicieli żydowskich Towarzystw jako członków Komitetu240.

Treść tego listu może poniekąd dziwić, bowiem Warszawskie Żydowskie Towarzy-
stwo Ochrony Kobiet było członkiem założycielem Komitetu Walki z Handlem Kobie-
tami i Dziećmi, a więc miało znaczący udział w pracach nie tylko całego Komitetu, ale 
także samego ścisłego Zarządu. Skąd więc te nieporozumienia? Trudno jednoznacznie 
je wytłumaczyć. Być może wynikało to z początków organizowania się Komitetu i szu-
kania najlepszych metod działania. Być może również powodem był brak porozumie-
nia i jednoznacznych stanowisk pomiędzy samymi Towarzystwami żydowskimi. 

Wydaje się jednakże, że sprawa ta została rozwiązana, bowiem w lutym 1929 
roku odbył się w Warszawie I Zjazd Misji Dworcowych Polskiego Komitetu Wal-
ki z Handlem Kobietami i Dziećmi, w którym kręgi żydowskie reprezentowane 
były przez: O. Bardachową, R. Goldbaumową i F. Mirabelową z Warszawskiego 
Żydowskiego Towarzystwa Ochrony Kobiet oraz M. Langową i T. Wajcmanową 
– przedstawicielki Łódzkiego Towarzystwa Ochrony Kobiet. W zjeździe brała 
udział również J. Silbermincowa, reprezentowała ona jednakże Komitet241.

Zastrzeżenia co do współpracy z żydowskimi towarzystwami miały także 
władze Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi. Zdarzało się 
tak, że Komitet nie wiedział o poczynaniach swoich członków, w tym przypadku 
poszczególnych towarzystw żydowskich. W trakcie obrad Komitetu Walki z Han-
dlem Kobietami i Dziećmi przy Lidze Narodów w kwietniu 1934 roku uczestni-
cy otrzymali sprawozdanie z działalności Jewish Association for the Protection 
of Girls and Women w Londynie za rok 1932. Z powyższego sprawozdania wy-
nikało, iż Stowarzyszenie to pozostawało w ścisłej współpracy z organizacjami 
żydowskimi działającymi na terenie Polski. Były to następujące instytucje: Bia-
łostockie Żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet, Łódzkie Żydowskie Towa-
rzystwo Ochrony Kobiet, Warszawskie Żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet, 
Związek Kobiet Żydowskich we Lwowie i Związek Kobiet Żydowskich w Wilnie. 
Obecny na posiedzeniu delegat polski, dr W. Chodźko – prezes Polskiego Komite-
240 AAN, MOS, sygn. 197.
241 Pierwszy Zjazd…, s. 5-6.
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tu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi wyraził swoje niezadowolenie z takiego 
stanu rzeczy. Wnioskował o skłonienie tych instytucji do dostarczania odpisów 
sprawozdań ze swej działalności na potrzeby Polskiego Komitetu242.

Mimo jednak pewnych nieporozumień, do których dochodziło między Polskim 
Komitetem Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi a Żydowskimi Towarzystwami 
Ochrony Kobiet, te ostatnie znajdowały wielkie uznanie dla swojej pracy i działal-
ności w oczach Komitetu. Wyraźnie podkreślił to J. Macko, pisząc: 

(…) bezstronnie należy przyznać, że kulturalniejsza część społeczeństwa żydowskie-
go zajęła się gorliwie zwalczaniem handlu żywymi ludźmi, organizując liczne żydow-
skie towarzystwa ochrony kobiet, które zajmują się ratowaniem ofiar. Towarzystwa 
te oddają nieraz nieocenione usługi organom władz bezpieczeństwa, udzielając im 
potrzebnych informacji o sprawcach. Rzecz naturalna, że chodzi im przede wszystkim 
o ofiary narodowości żydowskiej, lecz w praktyce władze bezpieczeństwa korzystają 
z informacji żydowskich towarzystw ochrony kobiet także i w tych wypadkach, kiedy 
chodzi o inne ofiary. Żydowskie towarzystwa biorą również czynny udział w pra-
cach Polskiego Komitetu walki z handlem kobietami i dziećmi, skutkiem czego przy-
najmniej akcja prewencyjna i opiekuńcza obejmuje współpracę całego społeczeństwa 
polskiego243.

3.1.4. Działalność międzynarodowa

Należy zaznaczyć, że przedstawiciele Żydowskich Towarzystw aktywni byli 
również na arenie międzynarodowej. We wrześniu 1928 roku Łódzkie Żydow-
skie Towarzystwo Ochrony Kobiet poinformowało Polski Komitet Walki z Han-
dlem Kobietami i Dziećmi o wysłaniu delegacji, w skład której wchodziły panie: 
M. Hoffman, T. Wajcman, L. Haufman i Ch. Lipsztaj, na Żydowską Wszechświato-
wą konferencję poświęconą opiece nad dziewczętami i kobietami. Organizatorem 
tego spotkania był Jüdischer Frauenbund z Berlina. 

Konferencja odbyła się we Wrocławiu w dniach od 21 do 23 października 1928 
roku244. Skierowana była w głównej mierze do instytucji żydowskich z terenu Dol-
nego i Górnego Śląska. W zaproszeniu przekazanym Łódzkiemu Żydowskiemu 
Towarzystwu Ochrony Kobiet położono nacisk na konieczność uczestnictwa dele-
gacji z Łodzi w tej konferencji. Jednym bowiem z głównych punktów obrad było 
omówienie możliwości współpracy pomiędzy niemieckimi i polskimi stowarzy-
szeniami działającymi na rzecz ochrony kobiet narodowości żydowskiej. W pro-
gramie konferencji znalazły się również zagadnienia związane z ochroną kobiet 
i ich wykształceniem zawodowym. Poruszano kwestie związane z podstawami 
prawnymi ochrony kobiet i ze związanymi z tym aktualnymi problemami. Szcze-
242 Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Witold Chodźko, sygn.114.
243 J. Macko, Nierząd jako choroba społeczna, Warszawa 1938, s. 234-235.
244 AAN, MOS, sygn. 195.
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gółowo zajęto się także wychowaniem seksualnym i przeciwdziałaniem handlowi 
„żywym towarem” oraz żydowskim ślubom rytualnym245.

Delegacja Łódzkiego Żydowskiego Towarzystwa Ochrony Kobiet246 w składzie 
Teresa Wajcman, Józef Wajcman, Ludwika Sygelberg oraz Fryderyk Bronisławski 
wzięła także udział w Międzynarodowym Kongresie Komitetów Walki z Han-
dlem Kobietami i Dziećmi, który odbył się w dniach 18-20 września 1924 roku 
w Grazu247.

W sprawozdaniu Łódzkiego Żydowskiego Towarzystwa Ochrony Kobiet znaj-
dujemy również listę międzynarodowych instytucji, z którymi Towarzystwo 
współpracowało. Znalazły się wśród nich takie organizacje, jak: The National 
Council of Jewish Women (New York), Comité Central de Socorro (Buenos-Aires), 
The Jewish Association for the Protection of Girls and Women (Londyn) czy Jü-
discher Frauenbund (Berlin)248.

245 Tamże.
246 Lodzer Israelitischen Frauenschutz-Verein.
247 AAN, MOS, sygn. 182.
248 AAN, MOS, sygn. 218.



168

3.2. Stowarzyszenie Kobiet Żydowskich we Lwowie

Pod inną nazwą, lecz z podobnymi, niekiedy tożsamymi celami działało we 
Lwowie Stowarzyszenie Kobiet Żydowskich. Nazwa taka została przyjęta na po-
siedzeniu Komisji Statutowej 20 kwietnia 1925 roku. Przyjęcie jej wynikało przede 
wszystkim z bardziej rozległej działalności Stowarzyszenia niż utożsamianego 
z nim Towarzystwa Ochrony Kobiet Żydowskich działającego we Lwowie jesz-
cze przed I wojną światową249. Po kilku latach przewodnicząca uzasadniała przy-
jęcie takiej nazwy następująco: 

Przed wojną ochrona kobiet pracowała w tym samym kierunku, ale słowo Ochrona 
Kobiet ogranicza, bo myśli się o kobietach na rozdrożu250.

Celem nowego Stowarzyszenia była opieka nad kobietami i dziećmi żydowski-
mi, a sprawą priorytetową było 

umożliwienie i ułatwienie kobietom własnym nauczenia się zawodu i pracy. 

W tym celu powołano przy Stowarzyszeniu dwie sekcje: oświatową oraz ochro-
ny kobiet i dzieci. Na tym samym posiedzeniu uchwalono również, że pierwszą 
potrzebą jest założenie schroniska dla kobiet, szczególnie dla tych szukających 
pracy i niemających gdzie się zatrzymać. Tymczasowy Zarząd tworzyły panie: Re-
ichensteinowa jako przewodnicząca, zastępowały ją Klaftenowa i Karlowa. Funk-
cję skarbniczki powierzono Usterowej, a zastępowała ją Hüttnerowa. Sekretarką 
Stowarzyszenia została Fenersteinowa, a jej zastępczynią Brillowa251.

25 czerwca 1925 roku odbyło się pierwsze walne zebranie, podczas którego 
tymczasowa przewodnicząca wygłosiła referat, zwracając uwagę na nędzę mo-
ralną i ekonomiczną kobiet, w tym szczególnie żydowskich, po wojnie, a także 
na konieczność pomocy celem niwelowania tego stanu rzeczy. Za najważniejszy 
element tej pomocy uznała „Dom Kobiet Żydowskich”, w którym schronienie 
znalazłyby bezdomne kobiety żydowskie. Innym niezwykle ważnym czynnikiem 
tej pracy miało być prowadzenie biura pośrednictwa pracy, nie tylko udzielające 
porad, ale i dopomagające w znalezieniu pracy. W czasie walnego zebrania wy-
brano również Zarząd Stowarzyszenia – tożsamy z tymczasowym – a honorowym 
członkiem-założycielem została p. Lilienowa, mocno przed wojną zaangażowana 
w Towarzystwie Ochrony Kobiet Żydowskich we Lwowie252.

Kolejne zebranie Stowarzyszenia odbyło się 26 września 1926 roku. Było ono 

249 Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy we Lwowie, Związek Kobiet Ży-
dowskich, Fond 502, op. 1, spr. 2 (dalej: CDIA, ZKŻ).
250 Tamże, Protokół z XIV Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 1932 r.
251 Tamże.
252 Tamże, Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 1925 r.
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szczególnie ważne, gdyż obecna na nim była Hilda Klotz – przewodnicząca Ży-
dowskiego Towarzystwa Ochrony Kobiet w Łodzi. Przybyła ona do Lwowa, aby 
podzielić się doświadczeniem z członkiniami nowo powstałego Stowarzyszenia. 
W czasie tegoż spotkania honorowa przewodnicząca przedstawiła historię założe-
nia ochrony kobiet we Lwowie, jeszcze w okresie przed pierwszą wojną światową: 

Przed wojną przyjechała do mnie p. Popenheim z Frankfurtu z wezwaniem aby za-
łożyć Towarzystwo „Ochrony Kobiet” gdyż handel dziewczętami wykazuje (…) za-
trważającą cyfrę dziewcząt z naszego kraju – założono ochronę dla dziewcząt bez 
różnicy wyznania – miałam poparcie władz, były prezydent miasta dr Rutowski dał 
mi lokal na biuro i lokal (…), subwencję większą, także kahał dał subwencję – wice-
przewodniczącą była katoliczka, znana działaczka Pani Pawelska – ja byłam prze-
wodniczącą, ażeby właśnie mieć większe zaufanie u dziewcząt żydowskich – urzą-
dzałyśmy wiece po różnych miastach Galicji gdyż idea ta nie była znana. Po dwóch 
latach powstała „Opieka nad młodemi kobietami”. Towarzystwo czysto katolickie. 
– Niestety prace nasze zostały przerwane przez wojnę253.

Podczas spotkania 9 października przewodnicząca zapowiedziała odwiedziny 
przewodniczącego Cohena z Jewish Association for the Protection of Girls and 
Women z Londynu. W czasie spotkania Cohen miał się zapoznać między innymi 
ze statystyką ruchu w przytułku prowadzonym przez Stowarzyszenie254.

Wizyta ta była bezsprzecznie bardzo ważnym wydarzeniem w działalności 
Stowarzyszenia. Miała ona miejsce 28 października 1926 roku. Celem wizyty 
Cohena było przede wszystkim odnowienie kontaktów z towarzystwami dzia-
łającymi w Europie Wschodniej, które uległy likwidacji w wyniku działań wo-
jennych. Poza tym uważał on, że tego typu kontakt jest o wiele skuteczniejszy 
niż organizacja kongresu o zasięgu międzynarodowym. Przy okazji spotkania 
z przedstawicielami różnych stowarzyszeń zbierał materiał konieczny do przed-
stawienia w komisji Ligi Narodów. W krótkim referacie przedstawił również 
genezę powołania Jewish Association for the Protection of Girls and Women 
w 1885 i skutki jego działalności na terenie Anglii: 

W Anglii zupełnie ustał i dzisiaj nie istnieje255. Niestety istnieje gdzie indziej, w szcze-
gólności we Wschodniej Europie i co dla nas nadal jest smutnem zajmują się nim 
przeważnie Żydzi, ofiary zaś tego handlu również pochodzą w wielkiej mierze z ży-
dowskich sfer. Tem więcej jest koniecznem zorganizowanie sprężystych komitetów 
żydowskich dla zwalczania tej hańby (…). A już to tem konieczniejsze, że Żydzi po-
winni pracować obok całego szeregu innych Towarzystw katolickich, ewangelickich 
i narodowych dla okazania swego szerszego zainteresowania w walce z tym handlem, 
zwłaszcza wobec rozszerzającej się i panującej opinii, że li tylko Żydzi zajmują się 

253 Protokół VIII z posiedzenia odbytego dnia 26 września 1926 r. 
254 Protokół z posiedzenia odbytego dnia 9 października 1926 r. 
255 Chodzi o handel kobietami i dziećmi.
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nim. A praca jest tem konieczniejsza, że handel ten po wojnie nie tylko nie ustał, lecz 
przeciwnie (…) kwitnie w całej pełni256.

Bardzo istotną sprawą poruszoną w wystąpieniu Cohena było podanie przy-
czyn handlu kobietami wśród Żydów. Stwierdził on, że 

jest on z jednej strony wynikiem ciężkiego położenia gospodarczego lecz nie mniej 
i lekkomyślności rodziców, którzy często sami przyczyniają się do uprowadzenia 
swych dzieci wierząc rozmiłowanym oszustom, którzy pod pozorem małżeństw 
uprowadzają ich córki. Niemniej łatwość zawierania małżeństw rytualnych wśród 
Żydów służy często jako pozór do uprowadzenia kobiet (…). Muszą się komitety po-
szczególne zająć wyszukiwaniem ludzkiej egzystencji dla tych, które zajmują się pro-
stytucją, bo te właśnie szeregi padają często ofiarą uprowadzeń, a przez stworzenie im 
egzystencji można by je wyrwać z tego bagna257.

Jak widać Cohen zwrócił uwagę na jeden z możliwych środków i profilaktycz-
nych, i resocjalizacyjnych pozwalający zapobiec procederowi handlu kobietami. 
Wyrwanie bowiem kobiety z ulicy, zainteresowanie się nią, pokazanie innego spo-
sobu życia mogło ją uchronić od stania się ofiarą handlarzy tzw. „żywym towarem”.

Przy okazji referatu Cohena zwrócono uwagę na stosunki panujące w rodzi-
nach żydowskich, zwłaszcza stosunki rodzice – dzieci. Przede wszystkim w rodzi-
nach takich dbano o samodzielność chłopców i młodych mężczyzn. Dziewczęta 
traktowano jako mało samodzielne, ich głównym zadaniem było szybko wyjść za 
mąż. To z kolei prowadziło do tego, że były one naiwne życiowo, a tym samym 
stawały się doskonałym „żerowiskiem handlarzy żywym towarem”. Konieczna 
więc była zmiana w podejściu rodziców do córek i ich praktycznego wychowania, 
co pomogłoby wpłynąć na zmniejszenie zjawiska, jakim był handel kobietami258.

Pokłosiem tej wizyty było zaproszenie przysłane z Londynu na kongres, z któ-
rego jednak nie skorzystano, mimo iż niektórzy byli zdania, że należałoby wysłać 
delegatkę na tenże kongres, aby Stowarzyszenie zaprezentowało się szerszemu 
gronu społeczeństwa. Członkowie mieli bowiem świadomość, że łódzki oddział 
ma już swoją renomę i do takiej Lwów również powinien dążyć. Na przeszkodzie 
stanęły niestety kwestie finansowe259.

Ze sprawozdania za pierwsze siedem lat funkcjonowania Stowarzyszenia wyni-
ka jednak, że jego członkinie brały udział w krajowych i zagranicznych kongresach. 
W 1929 r. w kongresie w Hamburgu uczestniczyły Reichensteinowa i Klaftenowa. 
Obie panie były obecne również na Kongresie Komitetów Walki z Handlem Kobie-
tami i Dziećmi, który odbył się w październiku 1930 roku w Warszawie260. Kontakt 

256 CDIA, ZKŻ, Fond 502, op. 1, spr. 2, Protokół z X posiedzenia z dnia 28/X 1926 r.
257 Tamże.
258 Tamże.
259 Tamże, Protokół z XII posiedzenia z dnia 14 maja 1927.
260 Tamże, Protokół XIV z Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 1932 r.
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z centralą w Londynie odnotowano także w 1935 roku, kiedy to Stowarzyszenie Ko-
biet Żydowskich we Lwowie otrzymało do realizacji ankietę dotyczącą prostytucji, 
a szczególnie jej rozmiarów261.

Walne Zgromadzenie, które odbyło się 28 grudnia 1932 roku, było dobrą okazją 
do podsumowania kilkuletniej już działalności. Przedstawiono wówczas między 
innymi dane z biura pośrednictwa pracy, według których wyszukano pracę 667 
kobietom, co stanowi około 32% skuteczności w tego typu pomocy262.

Tabela 36. Działalność biura pośrednictwa pracy przy Związku Kobiet Żydowskich we Lwo-
wie.

rok liczba kobiet
poszukujących pracy

liczba kobiet,
które uzyskały pracę

wartości
procentowe

1930 665 87 13%
1931 798 240 30%
1932 620 340 55%

30 maja 1934 roku odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie, w czasie którego 
przedstawiono sprawozdanie z działalności biura pośrednictwa pracy za okres od 
1932 do 1934 roku. Bo biura zgłosiło się ok. 1200 osób, w tym 313 z kwalifikacjami 
do podjęcia pracy, oraz 717 nieposiadających żadnych kwalifikacji. 160 spośród 
chętnych poszukiwało pracy umysłowej, pozostała grupa kobiet, licząca około ty-
siąca osób, zainteresowana była podjęciem pracy fizycznej. Zajęcia wyszukano dla 
598 osób, pracę podjęły 342 kobiety. Biuro udzieliło również 176 porad prawnych, 
szczególnie w konsulatach, osobom wyjeżdżającym do pracy za granicę263.

W czasie posiedzenia Zarządu, które odbyło się 20 marca 1936 roku, zebrani 
zauważyli, że wzrasta zaufanie publiczne do funkcjonowania biura pośrednictwa 
pracy, co przełożyło się również na efekty działalności. W ciągu roku sprawoz-
dawczego 1935/36 pośredniczono w uzyskaniu pracy dla 868 kobiet. Poza tym 

biuro Związku, który zajmuje się Ochroną Kobiet, załatwiło zagranicznych spraw 45. 
Starano się także interweniować w sprawach prostytutek264.

Konkretnym przykładem pomocy zrealizowanej przez Stowarzyszenie jest 
sprawa prostytutki lwowskiej, która miała siedmioletnią córkę. Stowarzyszenie 
postanowiło umieścić dziecko w zakładzie dla sierot. Uważano, że jest to sprawa 
nagląca, aby 
261 Tamże, Protokół z posiedzenia odbytego dnia 11 września 1935.
262 Tamże, Protokół XIV z Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 1932 r. 
263 Tamże, Protokół z Walnego Zgromadzenie odbytego dn. 30 maja 1934 r.
264 Tamże, Protokół z posiedzenia szerszego zarządu Związku Kobiet Żydowskich odbyte-
go dnia 20 marca 1936 r.
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dziecko tej prostytutki (…) bezwarunkowo wyciągnąć z tego środowiska i umieścić 
w czystej atmosferze265.

Oprócz biura pośrednictwa pracy planowane było także uruchomienie Misji 
Dworcowej, w oparciu o doświadczenie katolickie. W późniejszym czasie zanie-
chano jednak tego pomysłu ze względu na fakt, że to „kosztowne i bezcelowe”266.

265 Tamże, Protokół z posiedzenia odbytego dnia 8 marca 1933 r.
266 Tamże, Protokół XV z posiedzenia odbytego 12 stycznia 1933 r.
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4. Polski Komitet Walki 
z Handlem Kobietami i Dziećmi

Przystąpienie przez Polskę w styczniu 1923 r. do Konwencji o zwalczaniu handlu 
„żywym towarem” z 1904 i 1910 r. oraz ratyfikowanie w 1922 r. konwencji w tym sa-
mym zakresie z 1921 r. dało możliwości do powstawania agend i organizacji zajmu-
jących się zwalczaniem tegoż procederu. W Polsce powstały zatem: Centralne Biuro 
dla Międzynarodowego Zwalczania Handlu Kobietami, działające w strukturach 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz specjalny referat do podobnych zadań 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Niezależnie od administracji rządowej, 
w marcu 1923 r. powołany został do życia Polski Komitet Walki z Handlem Kobie-
tami i Dziećmi. Jego pierwszym prezesem został dr Leon Wernic, który prezesował 
również Polskiemu Towarzystwu Eugenicznemu. Zresztą właśnie to Towarzystwo 
oraz Katolickie Towarzystwo Ochrony Kobiet, Ewangelickie Towarzystwo Ochrony 
Kobiet oraz Żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet były członkami założyciela-
mi Komitetu. Od połowy 1924 r. funkcję prezesa objął Witold Chodźko, były mini-
ster zdrowia i pełnił ją aż do wybuchu II wojny światowej267.

Genezy powstania tegoż Komitetu należy szukać jednakże dużo wcześniej i to 
poza granicami kraju. W dniach 21-23 czerwca 1899 r. w Londynie odbył się mię-
dzynarodowy kongres, którego inicjatorem był W. A. Coote. Uczestnicy kongresu 
dyskutowali nad tematami dotyczącymi walki z handlem białymi kobietami. Sam 
W. A. Coote odwiedził niemal wszystkie stolice europejskie, zapoznając się z pro-
blemem, a jednocześnie zyskując poparcie wśród wpływowych kół politycznych 
i społecznych. Przedstawiciele tych kół zostali wówczas zaproszeni na obrady 
do Londynu. Jednym z wniosków przyjętych podczas kongresu było powołanie 
do istnienia komitetów narodowych we wszystkich krajach Europy. Propozycję 
taką złożyli delegaci niemieccy268. Polska będąca wówczas pod zaborami nie mo-
gła tego projektu zrealizować. Udało się to dopiero po odzyskaniu niepodległości 
i  ratyfikowaniu wspomnianych wcześniej konwencji269.

Od tego momentu Komitet rozpoczął szeroko zakrojoną akcję profilaktyczną, 
której celem było ograniczenie skali handlu kobietami i dziećmi na terenie Polski, 
ale także innych krajów, jak chociażby Argentyny. Komitet organizacyjnie działał 
w ramach sześciu sekcji:

1) Organizacyjna – której zadaniem jest tworzenie oddziałów prowincjonalnych, 
utrzymywanie z nimi kontaktu, udzielanie instrukcji i koordynowanie prac oddzia-

267 Polski Komitet Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi, Warszawa 1925, s. 2.
268 S. Posner, Nad otchłanią, Warszawa 1903, s. 42-45.
269 P. Gołdyn, Prewencyjno-edukacyjna działalność Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami  
i Dziećmi (1923-1939), „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne” 2006, t. VII, s. 69-78.
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łów, 2) Misji Dworcowych, których wykonywanie należy do Towarzystw Ochrony 
Kobiet lub im pokrewnych organizacji, 3) Emigracyjna w celu utrzymywania kontak-
tu z Głównym Urzędem Emigracyjnym i Tow. Opieki nad kobietami emigrującymi 
przez stałe konwojentki, oraz tworzenie Sekcji Opieki nad Kobietami Polskimi poza 
granicami kraju, 4) Prasy i propagandy, celem uświadomienia jak najszerszych mas 
o niebezpieczeństwie handlu kobietami i tych wszystkich czynników, które współ-
działają w tej zbrodni, 5) Zwalczania pornografii, przez oddziaływanie na Rząd, Sejm, 
organizacje samorządowe i społeczne, ciała pedagogiczne, itp., 6) Finansowa, której 
zadaniem jest dostarczanie środków na prowadzenie prac Komitetu270.

Od początku działania Polski Komitet Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi 
cieszył się aprobatą i przychylnością władz państwowych. Potwierdza to chociaż-
by reakcja Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej na prośbę Pomorskiego Towa-
rzystwa Opieki nad Dziewczętami i Kobietami. Towarzystwo to starało się o uzy-
skanie subwencji na prowadzenie działalności statutowej. Ministerstwo w liście 
skierowanym do władz województwa pomorskiego napisało:

Z uwagi na powstanie w Warszawie Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami 
i Dziećmi (…) jako ekspozytury międzynarodowego Towarzystwa dla zwalczania han-
dlu kobietami i dziećmi, mającego siedzibę w Londynie – Ministerstwo Pracy i Opie-
ki Społecznej uważa za wskazane, aby Pomorskie Towarzystwo Opieki Moralnej nad 
dziewczętami i kobietami w Toruniu weszło inkorporacyjnie do Polskiego Komitetu 
Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi w myśl Statutu tego Komitetu, który ma na celu 
koordynowanie na terenie Rzeczypospolitej akcji wszystkich pokrewnych organizacji 
społecznych, działających w zakresie zwalczania handlu żywym towarem i ochrony ko-
biet i dziewcząt przed nierządem. Ministerstwo Pracy i Opieki społecznej wychodząc 
z założenia, że wymieniona akcja ochronna i zapobiegawcza winna być skoncentrowaną 
i ujednostajnioną na całym obszarze Rzeczypospolitej w istniejącym Polskim Komite-
cie, poweźmie decyzję co do pomocy Polskiemu T-wu Opieki Moralnej nad Kobietami 
i  Dziewczętami, o ile Towarzystwo przystąpi do Polskiego Komitetu Walki z Handlem 
Kobietami i Dziećmi oraz po wypowiedzeniu przez ten Komitet opinii co do działalno-
ści T-wa i potrzeby utworzenia nowej placówki opieki nad kobietami i dziewczętami271.

Istnienie Komitetu dawało szansę władzom państwowym na realizowanie za-
dania za pośrednictwem organizacji społecznych. Poza tym subwencja na ten cel 
przekazywana była jednej instytucji, która dzieliła ją między stowarzyszenia bę-
dące członkiem Komitetu i wypełniające jego zadania statutowe.

Trzeba przy tym zauważyć, że z czasem w pracę Komitetu włączały się róż-
ne organizacje, towarzystwa i stowarzyszenia. W sprawozdaniu z końcowego już 
okresu działalności Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi 
wynika, że w strukturze tegoż w charakterze członków funkcjonowało 31 róż-
270 Polski Komitet…, s. 2-3.
271 Archiwum Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie Pomor-
skim, sygn. MK 26/7 (dalej: AZSPOB).
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nych organizacji. Były to: Chrześcijański Związek Rękodzielniczy „Dźwignia”, 
Katolickie Stowarzyszenie Kobiet Archidiecezji Warszawskiej, Katolicki Związek 
Polek, Narodowa Organizacja Kobiet, Opieka Polska nad Rodakami na Obczyź-
nie, Polskie Biuro Międzynarodowej Pomocy Emigrantom, Polskie Stowarzysze-
nie Kobiet z Wyższym Wykształceniem, Polskie Katolickie Towarzystwo Opieki 
nad Dziewczętami, Polskie Stowarzyszenie Młodych Kobiet, Rada Narodowa Po-
lek, Społeczność Chrześcijańska w Warszawie, Katolicki Związek „Caritas” Ar-
chidiecezji Warszawskiej, Stowarzyszenie „Młode Ziemianki”, Stowarzyszenie 
„Rodzina Wojskowa”, Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna”, Stowarzyszenie Zjed-
noczonych Ziemianek, Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, Zgromadzenie Pa-
nien Kanoniczek, Żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet. Poza wymienionymi 
wyżej warszawskimi stowarzyszeniami w skład Komitetu wchodziły również: 
Katolickie Stowarzyszenie Kobiet w Krakowie, Katolickie Towarzystwo Ochrony 
Kobiet w Poznaniu, Opieka nad Młodymi Kobietami we Lwowie, Polski Komitet 
Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi, Oddział w Grudziądzu, Kongregacja Pań 
Dzieci Marii z Krakowa, Polskie Katolickie Towarzystwo Opieki nad Dziewczęta-
mi – Częstochowa, Katowice, Kalisz, Kielce i Radom oraz Białostockie Żydowskie 
Towarzystwo Ochrony Kobiet i Łódzkie Towarzystwo Ochrony Kobiet272.

Działalność Komitetu, tuż po jego powstaniu, władze państwowe wsparły od-
powiednimi aktami prawnymi. Ujrzały one światło dzienne w latach 1923-1924. 
Były to okólniki. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wypowiedziało się 22 maja 
1923 r. w kwestii nadzoru nad osobami podejrzewanymi o handel ludźmi. Według 
decyzji ministerstwa wojewodowie przy pomocy organów policyjno-śledczych 
mieli roztoczyć nadzór nad podejrzanymi o taką działalność, a w celu utrzyma-
nia w tym zakresie porządku zostali zobowiązani do zaprowadzenia specjalnych 
rejestrów: odpowiednio dla handlarzy, dla podejrzanych o ten proceder i dla sute-
nerów273. W kolejnym okólniku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 29 listopada 
1923 r. zapisano między innymi:

Pragnąc zapewnić kobietom i dzieciom skuteczną ochronę przeciwko zbrodniczemu 
procederowi, zwanemu powszechnie pod nazwą handlu „żywym towarem”, rząd 
polski przystąpił do konwencji genewskiej z r. 1904, 1910 i 1921 dla międzynarodowe-
go zwalczania handlu kobietami i dziećmi i utworzył przy Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych specjalny referat p.n. Centralne biuro dla międzynarodowego zwalczania 
handlu kobietami i dziećmi. Niezależnie od tego społeczeństwo powołało do życia 
„Polski Komitet Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi”, który wytknął sobie za cel 
współdziałanie z rządem w [tym] kierunku274.

272 Archiwum Państwowe w Lublinie, Akta miasta Lublina, Sprawozdanie z działalności 
Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi za rok 1937/38, sygn. 2210.
273 Okólnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 1923 r. w sprawie nadzoru nad oso-
bami  podejrzanymi o uprawianie handlu żywym towarem i utworzenie w tej sprawie specjalnych 
rejestrów ewidencyjnych.
274 Okólnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 29 listopada 1923 r. w sprawie pomocy dla 
Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi.
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Z tego zapisu jasno wynikało, że rząd i społeczeństwo, przynajmniej w tym 
pierwszym etapie działalności Komitetu, były jednomyślne co do niebezpieczeń-
stwa, jakie niósł za sobą nie tylko handel kobietami i dziećmi, ale także prostytucja 
i choroby weneryczne. W następnych latach było już niestety nieco gorzej w tej 
materii.

Ministerstwo Komunikacji zwróciło się 20 maja 1924 roku do wszystkich dy-
rekcji Kolei Państwowych z poleceniem pomocy dla Polskiego Komitetu Walki 
z Handlem Kobietami i Dziećmi. Pomoc ta miała obejmować przede wszystkim: 
udzielanie bezpłatnych pomieszczeń na dworcach na działania Misji Dworco-
wych oraz pozwoleń na umieszczanie na budynkach dworcowych, peronach i wa-
gonach plakatów propagandowych Komitetu. Plakatom tym nadano nawet ran-
gę dokumentu urzędowego. Motywując tę decyzję, minister wspomniał z jednej 
strony na doniosłą rolę, jaką ma do spełnienia Komitet, z drugiej zaś wskazywał 
na konieczność ścisłej współpracy i zaangażowania organów kolejowych w walkę 
z handlem „żywym towarem”275.

Pod koniec sierpnia 1924 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało kolejny 
okólnik w tym przedmiocie. W dokumencie tym podjęto dwie kluczowe kwestie. 
Pierwsza z nich dotyczyła zwrócenia szczególnej uwagi na kobiety i dziewczęta 
wyjeżdżające z kraju lub usiłujące przekroczyć granicę w sposób nielegalny. Pole-
cono również dokładniej kontrolować dokumenty tych kobiet, tj. dowody osobiste 
i paszporty, a także cel podróży i miejsce docelowe. Druga kwestia odnosiła się do 
otwierania we wszystkich miastach powiatowych oddziałów Komitetu276.

Również opinia międzynarodowa z uznaniem przyjęła informację o powstaniu 
w Polsce Komitetu narodowego do zwalczania handlu ludźmi. Świadczy o tym 
choćby reakcja uczestników VI Międzynarodowego Kongresu do zwalczania han-
dlu Kobietami i Dziećmi, który odbył się w dniach 18-20 września 1924 r. w Grazu, 
a na którym Polski Komitet reprezentowała posłanka Maria Holder-Eggerowa277.

Wydarzeniem o dużej randze był zorganizowany przez Polski Komitet Walki 
z Handlem Kobietami i Dziećmi w dniach od 8 do 10 września 1930 r. w Warsza-
wie VIII Międzynarodowego Kongresu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi. 
Patronat honorowy nad Kongresem objęli Marszałek Józef Piłsudski, kardynał 
Aleksander Kakowski i prymas Polski kardynał August Hlond. Efektem obrad 
było przyjęcie siedmiopunktowej rezolucji. Punkt pierwszy tegoż dokumentu 
określił sutenerstwo jako jedną z najbardziej poniżających form prostytucji, a tak-
że jej skutków. W tym samym punkcie zawarto definicję sutenera, którym był:

275 Okólnik Ministerstwa Komunikacji z dnia 20 maja 1924 r. do wszystkich Dyrekcji Kolei Państwo-
wych.
276 Okólnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 27 sierpnia 1924 r. w sprawie zwalczania handlu 
kobietami i dziećmi.
277 P. Gołdyn, Od misji dworcowych do policji kobiecej, [w:] Od straży obywatelskich do policji. Służby 
porządkowe na ziemiach polskich w XX wieku, red. R. Łaszewski, B. Sprengel, Włocławek 2007,  
s. 89-96.
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Każdy (bez względu na płeć), kto częściowo lub całkowicie utrzymuje się z dochodów 
kobiety zarobkującej nierządem, lub kto przez przyzwyczajenie lub interes osobisty 
udziela opieki lub dopomaga kobiecie w uprawianiu nierządu278.

Dla uczestników kongresu było jasne, że tego typu osoby powinny być kara-
ne z całą stanowczością. Równocześnie wezwali oni rządy państw do podjęcia 
kroków w kierunku wprowadzenia odpowiednich przepisów prawnych w tym 
zakresie.

To ważne dla Komitetu wydarzenie zauważyła prasa. Na przykład na łamach 
„Słowa Pomorskiego” zrelacjonowany został w skrócie pierwszy dzień Kongresu:

Dzisiaj o godz. 10.30 w Resursie Obywatelskiej odbyło się uroczyste otwarcie wobec 
duchowieństwa, przedstawicieli rządu, oraz licznie reprezentowanych stowarzyszeń 
społecznych VIII Międzynarodowego Kongresu zwalczania handlu kobietami i dzieć-
mi. Obrady zagaiła w imieniu komitetu p. Holder-Eggerowa. W imieniu rządu Kon-
gres powitał wiceminister spraw zagranicznych Wysocki. W imieniu Ks. Prymasa 
przemawiał ks. Janiak, podkreślając, iż Kościół katolicki był zawsze żywo zaintereso-
wany sprawą walki z handlem kobietami i dziećmi. „Kobieta, powiedział ks. Janiak, 
jest według Kościoła katolickiego przeznaczona do ogniska domowego: Kościół zwal-
cza przyczyny, które powodują jej upadek fizyczny i moralny”. Ks. arcybiskup Ropp, 
który przemawiał z kolei, oświadczył, iż w walce z plagą handlu kobietami i dziećmi 
musi połączyć się cała zdrowa ludzkość. Zło należałoby wyrwać z korzeniami. Na-
stępstwem walki, prowadzonej oficjalnie przeciwko wszelkiej religii i Bogu w jednem 
z państw jest demoralizacja ogólna, która nie oszczędza przede wszystkim młodzieży. 
W kraju tym, powiedział arcybiskup, można spotkać dzieci 12-to i 14-toletnie, 
staczające się na dno zepsucia. Zabrało głos jeszcze kilka osób, m.in. przemawiała 
w imieniu Sekretariatu Ligi Narodów p. Romer, która zaznaczyła, że Liga Narodów 
kontynuuje pracę, zapoczątkowaną jeszcze przed wojną. Bardzo wielkie znaczenie dla 
pomyślnego rozwoju akcji zwalczania handlu kobietami i dziećmi posiadają wielkie 
ankiety, organizowane przez Ligę Narodów. Ankieta w krajach europejskich została 
już zakończona, obecnie w najbliższej przyszłości Liga Narodów przeprowadzi ankie-
tę w sprawie handlu żywym towarem na Wschodzie Bliskim i Dalekim. Inauguracyjne 
posiedzenie Kongresu zakończyły krótkie przemówienia delegata niemieckiego i de-
legatki węgierskiej279.

Koleją kwestią, jaką podjęto w rezolucji, była repatriacja prostytutek. Kongres 
zaznaczył, że kobietom takim należy zapewnić opiekę w podróży poza granicę 
kraju, z którego jest wydalana. Przesłuchania jej powinna dokonać policjantka, 
kobieta. Następnie podjęto temat zatrudniania kobiet w teatrach i kabaretach za-
granicznych, ograniczając dolną granicę wieku do lat 18. Delegaci zgromadzeni 

278 Dosłowne Sprawozdanie z obrad 8 Międzynarodowego Kongresu zwalczania Handlu Kobietami  
i Dziećmi, który odbył się w Warszawie między 7-10 października 1930, Londyn 1930, s. 112.
279 VIII kongres zwalczania handlu żywym towarem otwarty został w Warszawie, „Słowo Pomor-
skie” 1930, nr 234, s. 2.
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na kongresie z dużym zadowoleniem przyjęli decyzję Ligi Narodów o rozszerze-
niu ankiety dotyczącej handlu kobietami i dziećmi na kraje Europy Wschodniej, 
co pozwoli na przygotowanie specjalnej rezolucji umożliwiającej tym państwom 
dokonanie odpowiednich regulacji ustawodawczych. Ostatnie dwa punkty wspo-
mnianej rezolucji dotyczyły wykorzystania filmów jako środka profilaktycznego, 
ograniczającego handel „żywym towarem”280.

Warszawski Kongres poprzedzony był zjazdem Misji Dworcowych, który od-
był się również w Warszawie, w lutym 1929 r. Wśród uczestników zjazdu znaleźli 
się przedstawiciele stowarzyszeń społecznych prowadzących Misje Dworcowe, 
ministerstw (ministerstwa spraw wewnętrznych oraz ministerstwa pracy i opieki 
społecznej), urzędu emigracyjnego, urzędów wojewódzkich i policji. Na początku 
zjazdu przytoczono najważniejsze wydarzenia z lat 1918-1929, które miały zna-
czący wpływ na zwalczanie nie tylko handlu kobietami i dziećmi, ale również 
prostytucji i chorób wenerycznych. Były to między innymi: ustawy złożone przez 
Ministerstwo Zdrowia Publicznego o zwalczaniu chorób wenerycznych, skasowa-
nie domów publicznych281, powołanie do życia Polskiego Komitetu Walki z Han-
dlem Kobietami i Dziećmi (przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych powstało 
Centralne biuro dla międzynarodowego zwalczania handlu “żywym towarem”) 
oraz – co niezwykle istotne – reaktywacja w 1925 roku Misji Dworcowych i utwo-
rzenie w tym samym roku pierwszego oddziału policji kobiecej282.

W toku obrad zjazdu poruszano trzy podstawowe kwestie. W pierwszej głos 
zabrała Zofia Ośniałowska, która przedstawiła zgromadzonym sprawozdanie 
z działalności Misji Dworcowych w Warszawie i innych miastach w Polsce. Wska-
zała na trudności, z jakimi borykają się funkcjonariuszki Misji: praca w trudnych 
warunkach (przede wszystkim warunki atmosferyczne), brak pomieszczeń na 
biura oraz schroniska, a także problemy finansowe uniemożliwiające prawidłowe 
funkcjonowanie Misji. Na koniec wyraziła jednak przekonanie, 

że dobra wola i zrozumienie przez społeczeństwo ważności prac Misyj Dworcowych, 
które tysiące dziewcząt uratowały bezpośrednio lub pośrednio od niedoli i upadku, 
dopomogą do tego, by (...) roztoczyć opiekę nad młodymi kobietami na całym ob-
szarze naszego kraju, w pierwszym zaś rzędzie w Małopolsce i na Kresach. Ciężką 
i niewdzięczną wydawać się może na razie praca Misyj Dworcowych. Poniekąd naszą, 
jednak, niech będzie świadomość, że wydaje ona naprawdę duże owoce i zmniejsza 
wydatnie liczbę tych nieszczęśliwych, które oddalone od kraju i rodziny, narażone są 
na wielkie niebezpieczeństwa283.

280 Dosłowne Sprawozdanie…, s. 112-114.
281 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego i Ministra Spraw Wewnętrznych z 6 września 
1922 r., o likwidacji domów publicznych w Polsce.
282 Pierwszy Zjazd Misyj Dworcowych Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi. 
Sprawozdanie, Warszawa 1929, s. 8-9.
283  Tamże, s. 10-14.
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Po tym wystąpieniu głos zabrała poseł Maria Holder-Eggerowa, która zanalizo-
wała i zrelacjonowała odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie rozesłanej przez 
Polski Komitet Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi do organizacji opiekujących 
się kobietami. Ankieta zawierała 11 pytań, przy czym pytanie drugie dotyczyło ści-
śle Misji Dworcowych. Pytano w nim, czy istnieje takowa, kto ją prowadzi, z jakich 
środków się utrzymuje, czy posiada schronisko i jaka jest frekwencja? Niestety nie 
wszystkie instytucje odpowiedziały na pytania; nadesłano tylko pięćdziesiąt kwe-
stionariuszy. Uniemożliwiło to wyciągnięcie daleko idących wniosków, gdyż tak 
znikoma liczba odpowiedzi nie dawała rzeczywistego oglądu sytuacji. Z wielkim 
zadowoleniem przyjęto informacje wynikające z analizy ankiety o przychylności 
władz kolejowych wobec działalności Misji Dworcowych284.

W dalszej części zjazdu głos ponownie zabrała M. Holder-Egerrowa, a tema-
tem jej wystąpienia była policja kobieca. Szczególnie dokładnie omówiła działania 
policji kobiecej w krajach Europy i Ameryki Północnej. Prelegentka przedstawi-
ła także genezę policji kobiecej w Polsce, zasady i wymogi, jakie muszą spełniać 
kandydatki do tego rodzaju służby. Na zakończenie postawiła wniosek o szybkie 
zorganizowanie kolejnego kursu, w wyniku którego nowy zastęp kobiet zasiliłby 
szeregi policji kobiecej285.

Podczas zjazdu miał być wygłoszony również referat poświęcony żydowskim 
ślubom rytualnym, które stanowią doskonałe „narzędzie” ułatwiające wywóz 
młodych kobiet poza granicę Polski. Niestety z braku czasu nie został on przez 
J. Silbermincową przygotowany286.

Podsumowując obrady zjazdu, delegaci wypracowali konkluzję o następującej treści:

Oczywista, że ta działalność będzie o tyle płodniejsza, o ile sami wyrobimy sobie prze-
konanie, że walka z handlem żywym towarem, szczególnie dla nas Polaków jest naka-
zem chwili, bo jak statystyka wykazała, Polska jest właśnie tym narodem, który najczę-
ściej dostarcza owego materiału dla handlarzy żywym towarem. Powinniśmy przede 
wszystkim, może więcej niż każdy inny naród, wytężyć wszystkie siły w kierunku walki 
z handlarzami żywym towarem, zaś ze względu na małe zainteresowanie tą sprawą 
społeczeństwa, powinniśmy za pomocą szerokiej propagandy uświadomić społeczeń-
stwo nasze o grożącym mu z tej strony niebezpieczeństwie. Walka z handlem żywym 
towarem jest równocześnie walką z niesłychanie doniosłą klęską, mianowicie z choro-
bami wenerycznymi, albowiem nierząd, który jest wynikiem działalności handlarzy 
żywym towarem, to główny rozsadnik tych chorób. A choroby te sprowadzają dwie 
klęski społeczne, jakimi są: wyludnienie kraju i zwyrodnienie rasy. Mając to wszystko 
na względzie, mając na względzie i to, że trzeba te idee szeroko w społeczeństwie popu-
laryzować, myślę, że jeżeli się zbierzemy w niedługim czasie na nowy zjazd, będziemy 
mogli się pochwalić nowymi i jeszcze lepszymi wynikami naszej pracy287.

284  Tamże, s. 14-23.
285  Tamże, s. 24-30.
286  Tamże, s. 33.
287 Pierwszy Zjazd…, s. 56.
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Efektem obrad tego zjazdu było między innymi przyjęcie pakietu wniosków 
skierowanych do ministerstw różnej proweniencji. Do Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych skierowano wnioski i postulaty odnoszące się do działalności policji, 
aby ta zwracała szczególną uwagę na wypadki wabienia dziewcząt i kobiet przez 
handlarzy. Apelowano o sporządzanie raportów i przesyłanie ich do Centralnego 
Biura Międzynarodowego Zwalczania Handlu Kobietami i Dziećmi oraz o przy-
dzielenie kobiet-policjantek do większych miast288. Wnioski skierowane do Mini-
sterstwa Pracy i Opieki Społecznej dotyczyły przede wszystkim wydatkowania 
subwencji na działalność Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dzieć-
mi oraz organizację wspomnianego wcześniej kongresu międzynarodowego. Po-
stulaty rzeczowe skierowano również do Ministerstwa Komunikacji, a dotyczyły 
one darmowych biletów dla opiekunek dworcowych, możliwości uruchamiania 
kolejnych oddziałów Misji na dworcach, a także umieszczania materiałów propa-
gandowych na peronach289.

Najistotniejsze jednakże wnioski skierowano do Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W pierwszym przypadku wnoszono 
między innymi o kontynuowanie wszelkich procesów przeciwko handlarzom ży-
wym towarem, podciągnięcie ich pod specjalny rodzaj przestępstw i niestosowa-
nie wobec nich zwolnień za kaucją, a także o wymierzanie surowszych kar i roz-
strzyganie spraw przeciwko handlarzom w trybie nagłym. Motywacją dla tych 
wniosków były fakty umarzania spraw przeciwko handlarzom, co nie przynosiło 
chluby Polsce na arenie międzynarodowej. Pisano wówczas:

Komitet otrzymuje z zagranicy listy z zapytaniem o niektórych handlarzy zamiesza-
nych w tej sprawie. Polska jako główny teren działalności handlarzy kobietami i dzieć-
mi winna w pierwszym rzędzie wystąpić przeciwko białemu niewolnictwu290.

Treść wniosków skierowanych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych można 
ująć w cztery grupy. W pierwszej Komitet domagał się wydania poleceń konsu-
latom polskim za granicą przysyłania informacji dotyczących przypadków han-
dlu „żywym towarem”, w których ofiarami były obywatelki polskie i udzielenie 
Komitetowi odpisów listów otrzymywanych z tych konsulatów, a odnoszących 
się do tego typu przypadków. Komitetowi zależało na pozyskaniu jak najwięk-
szej liczby informacji, które pomogłyby w opracowaniu skutecznych metod walki 
z tym zjawiskiem. Po  drugie – apelowano o zwrócenie specjalnej uwagi konsu-
latom w Ameryce Południowej na zagadnienie handlu kobietami i dziećmi, ze 
względu na fakt „popularności” tego regionu jako „rynku zbytu” dla handlarzy. 
Po trzecie – sugerowano wydanie zarządzeń, aby konsulaty nie wydawały pasz-
288 VIII Międzynarodowy…, s. 11-13.
289 P. Gołdyn, Polska wobec międzynarodowego procederu handlu kobietami i dziećmi w latach 1918-
1939, [w:] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej 
w pierwszej połowie XX wieku, red. W. Paruch, K. Trembicka, Lublin 2007, s. 151-159.
290 VIII Międzynarodowy…, s. 16-17.
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portów osobom podejrzanym o handel „żywym towarem”, zanim nie zostanie wy-
słane podanie petenta z fotografią do organów ścigania w Warszawie. Takie dzia-
łania mogłyby uniemożliwić wywóz polskich dziewcząt za granicę. I po czwarte 
wreszcie – zalecano polecić konsulatom polskim w Ameryce Południowej zainicjo-
wanie akcji organizowania Misji Portowych, których celem byłoby kontrolowanie 
przybywających do krajów tego regionu kobiet – obywatelek polskich – pod kątem 
celu przybycia i dalszych losów. Sugerowano, aby w Misji pracowali Polacy291.

W maju 1935 roku w holenderskim mieście Kasteel Hemmen odbyła się kon-
ferencja przygotowawcza do kongresu Komitetów walki z handlem kobietami 
i dziećmi. Polski Komitet przygotował sześć wniosków. Dotyczyły one szcze-
gólnie dwóch spraw: pierwszą była ochrona dzieci i nieletnich przed handla-
rzami „żywym towarem”, drugą – zwiększenie kar wobec agentów i handlarzy 
kobietami i dziećmi. Polska delegacja domagała się przede wszystkim zmiany 
przepisów międzynarodowych, tak aby karane były już przygotowania do han-
dlu, a nie sam moment popełnienia zbrodni, jak to jest zapisane w kodeksach 
karnych większości państw. W ten bowiem sposób cała organizacja przygoto-
wująca proceder zostaje bezkarna. Wprowadzenie kar, jak sądzono, spowodo-
wałoby sparaliżowanie działań podejmowanych w celu „werbowania” młodych 
dziewcząt i sprzedawania ich do domów publicznych292.

W kolejnych wnioskach domagano się zakazania nieletnim uprawiania nierzą-
du i karania tych, którzy korzystają z usług nieletnich. Wychodzono z założenia, 
że należy otoczyć opieką dzieci, które niejednokrotnie wchodziły na drogę nierzą-
du właśnie w okresie dzieciństwa, a karać dorosłych. Komitet zauważył bowiem, 
że dzieci te były odtrącane i traktowane jako wykolejone. Dodatkowo podkreśla-
no potrzebę opracowania metod i systemów, dzięki którym można by zapobiegać 
wykolejeniu moralnemu młodych ludzi, a wobec tych, którzy już zeszli na drogę 
nierządu, zastosować środki poprawcze. Wiązało się to również z opracowaniem 
listy zawodów, których wykonywanie mogło wpłynąć na pogorszenie postawy 
moralnej młodzieży, a w konsekwencji sprowadzić na drogę prostytucji293.

Polski Komitet Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi niejednokrotnie wyko-
rzystywał film jako narzędzie profilaktyczne. Komitet finansował ekranizację po-
wieści Antoniego Marczyńskiego Szlakiem hańby. Po raz pierwszy film wszedł na 
ekrany polskich kin 16 listopada 1929 r. Autorem scenariusza był Anatol Sztern, 
a reżyserem Mieczysław Krawicz. Film był nakręcony w wersji niemej i nosił taki 
sam tytuł jak powieść Marczyńskiego294. Drugą adaptację tej samej powieści za-
częto wyświetlać od 15 marca 1938 r. (wtedy odbyła się premiera). Film nosił tytuł 
Kobiety nad przepaścią. Podobnie jak w pierwszym przypadku autorem scenariusza 
był A. Stern, a wyreżyserowali go Emil Chaberski i Michał Waszyński295.
291 Tamże, s. 17.
292 Udział Polski w walce z handlem kobietami i dziećmi, „Na Posterunku” 1935, nr 18, s. 279.
293 Tamże, s. 279.
294 www.filmpolski.pl.
295 Tamże.
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Oprócz polskich produkcji widzowie mogli także dzięki staraniom Polskiego 
Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi zapoznać się z innymi obraza-
mi wyprodukowanymi poza granicami. Były to między innymi filmy: Strzeżcie 
się kobiety, Dziewczęta pod kontrolą (Lilies of the Streets), Krzyżowa droga kobiet czy 
też Z oryginalnych dokumentów komisarza policji obyczajowej (Białe niewolnice). Produ-
centem tego ostatniego obrazu było Międzynarodowe Towarzystwo Walki z Han-
dlem Kobietami i Dziećmi296.

Ten obszar profilaktyki Polski Komitet uzasadniał w następujący sposób:

Komitet pracując w miarę swoich sił i możności napotyka jednak w kraju na duże 
trudności, wynikające z niedostatecznego zrozumienia przez ogół niebezpieczeństwa, 
jakiemu grozi ze strony osób uprawiających handel żywym towarem, nierząd i mora-
lizację młodego pokolenia. Mamy więc zamiar (…) wyświetlić polecany nam gorąco 
przez Niemiecki Komitet Zwalczania Handlu Dziewczętami film „Szajka handlarzy 
żywym towarem” opracowany według rad i przy udziale tegoż komitetu. (…) Pol-
ska związana jest w tej materii zobowiązaniami międzynarodowymi, skutkiem swego 
położenia gospodarczego oraz skutkiem specyficznych warunków społecznych do-
starczająca może największy odsetek „żywego towaru” musi w granicach możliwo-
ści prowadzić akcję społeczną zmierzającą do skuteczniejszego przeciwdziałania złu, 
zwłaszcza, że Liga Narodów i wszystkie państwa współdziałające interesują się żywo 
tym zagadnieniem na terenie Państwa Polskiego297.

W działalności profilaktycznej Komitet wykorzystywał również utwory lite-
rackie: powieści i nowele. Doskonałym tego przykładem jest nowela autorstwa 
Edmunda Czaplińskiego – Cenny towar, która była przez Komitet zalecana jako 
lektura298. Ta krótka nowela ukazywała jedną z metod, którą posługiwali się han-
dlarze w celu zwabienia potencjalnych ofiar swojego procederu. Autor ukazał tu 
bezpośrednie zaangażowanie handlarza w sprawę pozyskania młodej, wiejskiej 
dziewczyny, która w jego oczach stanowiła towar „pierwsza klasa”. Znając 
sytuację ekonomiczną rodziny, przedstawił się jako bogaty człowiek, w którego 
posiadaniu było kilka kamienic w Katowicach, Poznaniu, a także Hamburgu. Po-
prosił ojca dziewczyny o jej rękę, jednakże postawił warunek, że ślub musi się 
odbyć natychmiast, a żeby uniknąć zbędnych formalności, należy to zrobić za 
granicą. Ojciec dał się zwieść obietnicom bogactwa i dobrobytu i zgodził się na 
ślub. Dzięki jednak interwencji osób trzecich udało się uratować dziewczynę z rąk 
handlarzy299.

Nie zawsze jednak film czy książka były odpowiednimi środkami oddziaływań 
profilaktycznych. Trzeba pamiętać, że z różnych przyczyn nie każdy mógł pozwo-
296 AAN, MOS, sygn. 241.
297 Tamże.
298 E. Czapliński, Cenny towar, Warszawa 1925.
299 P. Gołdyn, Edmund Czapliński i jego literacki wkład w walkę z handlem kobietami i dziećmi, 
„Poznańskie Zeszyty Humanistyczne” 2004, t. III, s. 123-130.
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lić sobie na obejrzenie seansu w kinie, a dość duży poziom analfabetyzmu unie-
możliwiał czytanie książek. Polski Komitet Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi 
sięgnął po jeszcze inny sposób ostrzegania młodych, szczególnie wiejskich dziew-
cząt przed niebezpieczeństwami, jakie czyhać mogą na nie w wielkich miastach, 
a które w konsekwencji przyczynić się mogą do stania się ofiarą handlu kobietami 
i dziećmi. Tym sposobem, a raczej miejscem, stały się ambony wiejskich kościo-
łów. Za pośrednictwem duchowieństwa próbowano docierać do środowisk wiej-
skich, gdzie kino i książka dotrzeć nie mogły. Przykład tekstu przeznaczonego do 
odczytania w kościołach znalazł się w Kronice Diecezji Łuckiej z roku 1925. Za jego 
pomocą próbowano uświadomić młode dziewczęta, że ich przyjazd do Warszawy 
czy innych dużych uprzemysłowionych miast nie ma większego sensu, bowiem 
trudności w pozyskaniu pracy mieli nawet mieszkańcy Warszawy. W piśmie na-
pisano, że setki młodych kobiet i dziewcząt:

które otrzymawszy mylne informacje, iż w Warszawie można zdobyć dobry zarobek, 
opuściły pracę na prowincji oraz wyprzedając często rzeczy swoje i wydając ostatni 
grosz na kupno biletu kolejowego tłumnie zjeżdżają do Warszawy300.

Komitet w rzeczonym piśmie zwracał uwagę na to, że w większości przypad-
ków tego typu wyjazd jest pierwszą dłuższą podróżą i to od razu do wielkie-
go miasta. Takie zetknięcie się „prowincjonalnego dziewczęcia” z nową i raczej 
nieznaną sytuacją powoduje, że przeżywa ona szok i czuje się zagubiona. Na ta-
kie właśnie dziewczęta czyhają stręczący do nierządu i handlarze „żywym towa-
rem”301.

Komitet nie chciał ograniczać swojej działalności jedynie do terenu miasta War-
szawy, ale pragnął mieć swoje oddziały we wszystkich miastach powiatowych 
ówczesnej Polski. Propagowaniem tej idei zajęła się poseł M. Holder-Eggerowa, 
która między innymi opracowała instrukcję dla wspomnianych oddziałów powia-
towych. Co więcej, niejednokrotnie osobiście spotykała się z przedstawicielami 
różnych instytucji, które zamierzały uruchomić w danym mieście filię Polskiego 
Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi. Tak było między innymi we 
Lwowie. Ówczesna prasa tak opisywała wizytę pani poseł w tym mieście: 

Wczoraj odbyło się w sali ratuszowej pod przewodnictwem ks. Eleonory Lubomirskiej 
zgromadzenie organizacyjne celem zawiązania wojewódzkiego komitetu walki z han-
dlem żywym towarem. Na zebraniu posłanka Holder-Eggerowa z Warszawy przed-
stawiła cele komitetu i jego zakres działania, jakożteż szereg postulatów uchwalonych 
przez komitet główny w Warszawie.
Przed referatem ks. Lubomirska przedstawiła dotychczasowe starania Zjednoczenia 
Tow. Kobiecych około utworzenia komitetu we Lwowie, a sekr. p. Kłosowska odczy-
tała spis miast w Małopolsce, w których już podobne organizacje istnieją. Posł. Holder 

300 Pismo P. K. W. z H. K. D., „Kronika Diecezji Łuckiej” 1925, z. XV, s. 23.
301 P. Gołdyn, Prewencyjno-edukacyjna…, s. 73.
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Eggerowa przedstawiła następnie walkę prowadzoną w związku z międzynarodową 
organizacją walki z handlem żywym towarem przez Polski Komitet na terenie War-
szawy. Omówiła sprawę utworzenia policji kobiecej, która w walce z handlarzami 
żywym towarem i stręczeniem do nierządu oddaje ważne usługi. Następnie po odpo-
wiedniej obszernej motywacji odczytała szereg wniosków zmierzających do uzyska-
nia ustaw zwalczających demoralizację i prostytucję, jakowożteż utworzenia domów 
zarobkowych dla dziewcząt chcących powrócić do moralnego życia, szpitalnictwa dla 
prostytutek, itp.
Po znakomitym referacie p. Holder Eggerowej w krótkich słowach przedstawiła 
p.  Horodyska działalność towarzystw kobiecych we Lwowie w kierunku walki z pro-
stytucją, poczem nastąpiło wpisywanie się obecnych do Komitetu, który ma zostać 
zorganizowany pod protektoratem władz wojewódzkich302.

Niektóre źródła podawały, że powstało wówczas ok. 100 oddziałów powiato-
wych. W rzeczywistości jednakże nie było żadnych oddziałów. Prawdopodobnie 
związane to było z falą entuzjazmu, jaki ogarnął działaczy różnych towarzystw 
i stowarzyszeń dobroczynnych. Brak jednakże oddziałów terenowych pozwa-
la przypuszczać, że jak szybko ta „fala” wezbrała, tak i szybko znikła. Świadczy 
o tym choćby odpowiedź starosty poznańskiego na pismo M. Holder-Eggerowej. 
Pani poseł w liście gratulowała uruchomienia oddziału Komitetu w Poznaniu, 
z kolei starosta komunikował, że takie zdarzenie nie miało miejsca i nie widzi 
perspektyw jego realizacji303.

Warto przy tej okazji zauważyć, że jedyny oddział Polskiego Komitetu Walki 
z Handlem Kobietami i Dziećmi powstał w Grudziądzu i to dopiero w roku 1930. 
Swoją działalność prowadził nieprzerwanie do wybuchu drugiej wojny świato-
wej304.

Ogromne znaczenie profilaktyczne w walce z handlem kobietami i dziećmi 
miało zainicjowane przez Polski Komitet powołanie policji kobiecej przeznaczonej 
specjalnie do zwalczania tego procederu. Dyskusja w gronie Komitetu odbyła się 
podczas posiedzenia Zarządu 28 listopada 1924 r. Proszono wówczas poseł Ma-
rię Holder-Eggerową o uzyskanie w tej sprawie poparcia w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych. Równocześnie ustalono liczbę policjantek do poszczególnych wy-
działów. I tak dla Warszawy sugerowano powstanie 15 etatów, a dla innych miast 
od 3 do 5305.

Na skutek starań Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi 
decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych powołano policję kobiecą. Pierwszy kurs 

302 Walka z niewolnictwem kobiety współczesnej, „Gazeta Poranna” z 14 kwietnia 1925 r. 
303 Archiwum Państwowe w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, sygn. 749.
304 P. Gołdyn, Działalność Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi w Grudzią-
dzu (1930-1939), „Rocznik Grudziądzki” 2005, t. XVI, s. 199-214.
305 P. Gołdyn, Maria Holder-Eggerowa i jej zaangażowanie w ratowanie kobiet zagrożonych prosty-
tucją, [w:] Roman Dmowski i jego współpracownicy, red. M. Białokur, M. Patelski, A. Szczepa-
niak, Toruń 2008, s. 279-288.
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rozpoczął się 16 kwietnia 1925 r., a przystąpiło do niego 30 kobiet. Kurs trwał trzy 
miesiące. Tylko jedna z kobiet nie zdołała ukończyć szkolenia, pozostałe 29 przy-
dzielono do pracy. 24 policjantki znalazły zatrudnienie w VI Brygadzie Sanitarnej 
w Warszawie, 5 skierowano do pracy w Łodzi, w IV Brygadzie Sanitarno-Obycza-
jowej306.

Powołanie formacji, której zadaniem było przede wszystkim zwalczanie han-
dlu żywym towarem, bardzo pozytywnie zostało przyjęte przez polskie społe-
czeństwo. Szczególnie dużo pozytywnych wypowiedzi znalazło się na łamach 
prasy branżowej, uzasadniając równocześnie potrzebę funkcjonowania tego typu 
funkcjonariuszek.

Charakter tych przestępstw niejako przesądza sprawę przysposobienia kobiet do ich 
zwalczania, daje bowiem pewność, że do walki tej wniosą nie tylko surową metodę 
represji, lecz, widząc krzywdę swych sióstr-kobiet, wniosą do służby pierwiastek 
miłości bliźniego, łącząc tem samem swą czysto policyjną służbę z akcją opieki spo-
łecznej307.

Aby dostać się do tej formacji, należało spełnić pewne kryteria. Otóż Polski 
Komitet Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi, Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych oraz Komenda Główna Policji Państwowej wymagały spełniania trzech 
podstawowych warunków: kandydatka powinna się legitymować rekomendacją 
jakiejś organizacji społecznej; musiała mieć ukończone sześć klasy szkoły podsta-
wowej, jednakże w tym zakresie stosowano odstępstwa i wystarczyło posiadać 
wykształcenie na poziomie czterech klas, jednakże ważne w tym przypadku było 
odpowiednie wyrobienie społeczne i oczywiście wysoka ocena moralna; ostatni 
warunek dotyczył wieku kandydatki, która – ubiegając się o przyjęcie do policji 
kobiecej – musiała mieć nie mniej niż 25 i nie więcej niż 45 lat308.

Różne czynniki, w tym redukcje, zwolnienia na własną prośbę, uprzedzenia ze 
strony męskiej części policji, brak zrozumienia dla wypełnianych obowiązków, 
doprowadziły do tego, że w policji kobiecej nastąpił znaczny spadek osobowy. 
W Łodzi w służbie pozostała tylko jedna policjantka, a w Warszawie – 12. Służba 
na tym poziomie liczebnym utrzymała się do końca 1929 r. Z dniem 1 stycznia 
1930 r. do oddziałów policji kobiecej wcielono nowy zastęp funkcjonariuszek, 
które odbyły szkolenie w 1929 r. Kurs ten przebiegał w dwóch etapach. Etap 
pierwszy obejmował pięciomiesięczne szkolenie z zakresu normalnej szkoły dla 
szeregowych. Odbywał się on w okresie od 16 czerwca do 16 listopada 1929 r. 
Drugim etapem było szkolenie specjalistyczne, które rozpoczęło się 18 listopada 
1929 r. i obejmowało zagadnienia ściśle związane ze zwalczaniem handlu kobie-
tami i dziećmi309.
306 VIII Międzynarodowy…, s. 75.
307 J.S. Do walki z nierządem, „Na Posterunku” 1929, nr 47, s. 1-2.
308 Pierwszy Zjazd…, s. 31-32.
309 VIII Międzynarodowy…, s. 75.
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Dowództwo nad kursem objęła aspirant Stanisława Paleolog, która prowadzi-
ła również zajęcia z zakresu zwalczania nierządu, pornografii i handlu żywym 
towarem, a także ćwiczenia praktyczne obejmujące biurowość wydziału, służbę 
na dworcach, obserwacje, patrole, obławy nocne, sprawdzanie domów schadzek 
itp. Oprócz tego kursantki wysłuchały wykładów z psychopatologii (dr Sterling), 
walki z alkoholizmem (dr Szymański), chorób wenerycznych (dr Schayer), prawo-
dawstwa (sędzia Grabińska), opieki społecznej (wicewojewoda Łopatto), ochrony 
pracy kobiet i nieletnich (Karchelska), emigracji (dyr. Gadowski) i ruchu kobiece-
go (Ceysinger). Zajęcia praktyczne z daktyloskopii i fotografii prowadzili komisa-
rze Jakubiec i Jastrzębski310.

Tę edycję kursu ukończyło 40 kobiet, które na początku 1930 r. rozpoczęły pracę 
w kilku jednostkach w Polsce. Trzynaście policjantek trafiło do brygady w War-
szawie, dziesięć – we Lwowie. Do Łodzi skierowano osiem policjantek, a dwie do 
Wilna. Policjantki wyjechały również do Gdyni (pięć policjantek) i do Lublina (dwie 
policjantki). W tych ostatnich przypadkach skierowanie policjantek do Wydziałów 
Śledczych przyczyniło się do utworzenia w wymienionych miastach Brygad Sani-
tarno-Obyczajowych311.

Na tym jednakże nie poprzestano. Kolejny kurs rozpoczął się 26 marca 1935 r. 
Przystąpiło do niego 65 kandydatek. Elementem kończącym szkolnie była czte-
rotygodniowa praktyka w Wydziale Śledczym miasta stołecznego Warszawy312.

Ze względu na swą działalność policjantki z brygad sanitarno-obyczajowych 
nie posiadały umundurowania, ale jako jedyne w Europie posługiwały się bronią 
palną313. Działalność polskiej policji kobiecej obejmowała swym zakresem walkę 
z nierządem i sutenerstwem, handlem żywym towarem, pornografią, nielegalny-
mi zabiegami itp. 

Szczegółowy zakres zadań, które realizowały policjantki kobiece w swojej pra-
cy, został zawarty w sprawozdaniu z działalności VI Brygady Sanitarno-Obycza-
jowej Urzędu Śledczego miasta Warszawy:

W zakres czynności VI Brygady wchodzą następujące sprawy:
1) Dochodzenia w sprawach handlu żywym towarem, sutenerstwa, alfonsostwa, ka-
zirodztwa, spędzania płodu, pornografii, handlu narkotykami, zboczeń seksualnych 
oraz odnajdywania zaginionych dziewcząt.
2) Ujawnianie i kierowanie na Komisję Sanitarno-Obyczajową osób podejrzanych 
o uprawianie potajemnego nierządu.
3) Przymusowe doprowadzenie do Oddziału II W.Z.P. kobiet pozostających pod 
kontrolą a uchylających się od badań lekarskich oraz osób notowanych w Oddziale 
II W.Z.P. jako trudniących się potajemną prostytucją.

310 J. S., Do walki…, s. 1-2.
311 VIII Międzynarodowy…, s. 77.
312 A. Msiuk, Policja kobieca II Rzeczypospolitej na tle międzynarodowym, „Przegląd Policyjny” 
1992, nr 4, s. 92-102.
313 J. Kozolubski, Wizyta angielskich policjantek w Polsce, „Na Posterunku” 1935, nr 23, s. 375-376.
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4) Wywiady i obserwacje dotyczące osób podejrzanych o potajemne uprawianie nie-
rządu, dostarczenie pomocy w ludziach do czynności związanych z utrzymaniem po-
rządku w lokalu Oddziału II W.Z.P.
5) Transportowanie chorych kobiet do szpitala.
6) Kontrolowanie domów schadzek i hoteli. Dokonywanie codziennych obchodów 
przez funkcjonariuszki Brygady, celem zatrzymywania uchylające się prostytutki od 
kontroli lekarskiej oraz spisywanie protokołów na prostytutki krążące w miejscach 
niedozwolonych, sprawdzanie domów schadzek i hoteli oraz formowanie protoko-
łów314.

Policjantki patrolowały ulice, pełniły dyżury w biurach pośrednictwa pracy, 
współpracowały również z biurem emigracyjnym i organizacjami społecznymi, 
szczególnie tymi, które zajmowały się ochroną kobiet. W ramach swych obowiąz-
ków dyżurowały także na dworcach kolejowych i autobusowych z delegatkami 
Misji Dworcowej315.

O tej współpracy policjantek z delegatkami Misji Dworcowych pisał między 
innymi E. Czapliński. W powieści zatytułowanej Pani Balbina i s-ka opisuje dzia-
łania młodej policjantki, która poprzez swoje zaangażowanie przyczynia się do 
udaremnienia przemytu grupy młodych dziewcząt, a tym samym zlikwidowania 
szajki handlarzy316. 

Czapliński widział tę współpracę tak:

z wewnętrznej ubikacji, opatrzonej napisem: Misja Dworcowa, Opieka nad podró-
żującą młodą kobietą, wyszła jakaś starsza pani z biało-żółtą opaską na rękawie, na 
której był również podobny napis, i bystry wzrok w stronę kręcących się po sali osób 
zapuściła. A dostrzegłszy przechodzącą młodą, wysmukłą szatynkę, w kostiumie gra-
natowym i fioletowej czapeczce na głowie, w ruchach której przebijała sprężystość, 
w oczach zaś spryt i odwaga.
- Pani dziś znowu pewnie na dyżurze sama? – zapytała.
- Tak pani delegatko – odpowiedziała.
- Na tyle pociągów tylko sama? – żachnęła się starsza dama. Po czym zniżywszy głos, 
dodała: - I to właśnie w czasie, kiedy misja o wzmożonej działalności handlarzy kobie-
tami na prowincji została poufnie poinformowana!… Nie, w takich warunkach praca 
nasza na dworcu tak rozciągłym, jakim jest Dworzec Główny, nie może być, jak nale-
ży, wyzyskana. Dziś jeszcze misja wystąpi z wnioskiem o liczniejsze was przydziele-
nie. Tym czasem zaś, cóż robić – należy podwoić uwagę, żeby usunąć tę plagę, no i… 
zasłużyć na nagrodę – z uśmiechem zakończyła317.

Polski Komitet Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi przeprowadził ankietę, 
której celem było zebranie w miarę szczegółowych danych dotyczących stanu opie-

314 AAN, MOS, sygn. 176.
315 P. Gołdyn, Od misji…, s. 93.
316 P. Gołdyn, Edmund Czapliński…, s. 123-130.
317 E. Czapliński, Pani Balbina i s-ka, Warszawa 1927, s. 44-45.
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ki nad dziećmi, młodzieżą i kobietami w Polsce. Ankietowani byli przedstawiciele 
władz administracyjnych i organizacji społecznych. Wśród 11 pytań szczególnie 
jedno dotyczyło kwestii związanych z funkcjonowaniem policji państwowej, pyta-
nie ósme: „Czy policja kobieca byłaby pożądana?”. W kwestii zapotrzebowania na 
policjantki władze administracyjne wypowiedziały się zdecydowanie negatywnie, 
natomiast społeczeństwo reprezentowane przez różne organizacje zauważało po-
trzebę zwiększenia liczebnego tej formacji i przydzielenia policjantek-kobiet na po-
sterunki w wielu miastach w Polsce318.

Podczas zjazdu Misji Dworcowych w 1929 r. inspektor policji państwowej I. Ko-
ral stwierdził, że policja kobieca nie funkcjonuje jako oddzielna formacja, lecz jest 
częścią Policji Państwowej. Dodał również, że oprócz tych kilkunastu pierwszych 
policjantek przeszkolonych szczególnie do walki z nierządem w Policji pracują 
także kobiety, które wykonują różnego rodzaju działania profilaktyczne i prewen-
cyjne. Podkreślił także, że posiadają one takie same prawa i uposażenie jak po-
licjanci mężczyźni; zwrócił też uwagę na fakt, iż nie należy porównywać policji 
kobiecej w Polsce z takąż w innych krajach, ponieważ istnieją znaczące różnice 
w genezie i przyczynach powołania brygad policyjnych składających się z kobiet319.

Zjazd zajął również stanowisko w kwestii policji kobiecej. W przyjętej podczas 
obrad rezolucji stwierdzono, że niezbędne jest zwiększenie liczby policjantek, a tak-
że utworzenie przy Komendzie Głównej Policji referatu policji kobiecej, z  równo-
czesnym powierzeniem kierownictwa nad oddziałami kobiecymi kobietom320.

Realizacja tych postulatów nastąpiła w latach 1935-1936. Decyzją komendan-
ta policji państwowej utworzono w IV Wydziale Komendy Głównej referat poli-
cji kobiecej. Kierownictwo nad nim powierzono komisarz S. Paleolog. Do zadań 
tego referatu należało m.in. grupowanie materiałów dotyczących handlu ludźmi 
oraz kontrola i nadzór nad nierządem. Równocześnie rozpoczęto tworzenie bry-
gad kobiecych w wydziałach śledczych w powiatowych i miejskich komendach, 
a naczelnicy policji kryminalnej szczebla wojewódzkiego w większości wyrażali 
pozytywne opinie na temat działalności policjantek321.

Ważnym obszarem profilaktyki, w który włączył się Komitet, były kwestie praw-
ne, szczególnie opracowanie takich aktów prawnych, które pozwoliłyby karać han-
dlarzy kobietami i dziećmi. 26 marca 1925 roku odbyło się posiedzenie Komitetu, 
którego głównym punktem obrad był projekt ustawy o karach za handel kobietami 
i dziećmi. Krytyczne zdanie wobec tego projektu wyraził senator S. Posner. Zwrócił 
szczególnie uwagę na niedostosowanie zapisów prawnych do kodeksów karnych: 
austriackiego, pruskiego i rosyjskiego, obowiązujących nadal w Polsce wobec braku 
jednolitego, polskiego kodeksu prawa karnego. Równie krytycznie ocenił wysokość 
kar (zbyt niskie) dla handlarzy oraz to, że ustawa ta bardzo luźno nawiązuje do 

318 Pierwszy Zjazd…, s. 38-39.
319 Tamże, s. 31-32.
320 Tamże, s. 53.
321 A. Misiuk, Policja kobieca…, s. 98-99.



189

zapisów międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, ra-
tyfikowanej przez Polskę. Jednakże mimo tych krytycznych uwag popierał ustawę, 
która – choć w nikłym zakresie – miała utrudnić życie handlarzom „żywym towa-
rem” i stręczycielom, bezkarnym jak dotąd w Polsce. Uważał, że jest ona krokiem 
naprzód w tym zakresie życia społecznego322.

W wyniku dalszej dyskusji zrezygnował również z pośpiechu i szybkiego jej 
uchwalenia. Zwrócił się do poseł M. Holder-Eggerowej z prośbą o odesłanie pro-
jektu do komisji prawniczej323. 

M. Holder-Eggerowa bardzo mocno zaangażowała się w realizację tego pro-
jektu. W trakcie posiedzenia Sejmu 2 kwietnia 1925 roku, zabierając głos, mówiła: 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak nadzwyczaj doniosłe znaczenie ma zwalcza-
nie handlu kobietami i dziećmi. Wszyscy wiemy, jak niedostateczne jest nasze ustawo-
dawstwo dotychczasowe, a jako przykład może posłużyć fakt, że w 1924 r. na 30 wypad-
ków posądzeń o handel żywym towarem i stręczycielstwo, zaledwie jeden wypadek był 
osądzony i to tylko na 1 miesiąc. Uważam, że jeżeli teraz przystępujemy do uchwalania 
tej ustawy, to musi być ona tak zbudowana, aby wszyscy, którzy dopuszczają się tego 
zbrodniczego procederu, byli pociągani do odpowiedzialności. Jednak ustawa, którą 
Rząd przedłożył, mojem zdaniem nie jest dostateczna przede wszystkim dlatego, że 
widzimy w niej wielką niezgodność z konwencją z 1910 r., mianowicie w sprawie zwal-
czania handlu kobietami i dziećmi. (…) W ustawie, która dotyczy jednej z największych 
bolączek naszego życia społecznego, kary muszą być surowe i należy odróżnić pojęcie 
kar dla osobników pojedynczych od kar dla zorganizowanych szajek albo band, które 
trudnią się handlem żywym towarem. Pojęcie kar dla takich zorganizowanych szajek 
powinno bezwzględnie znaleźć swój wyraz w tej ustawie. Uważam, że nie ma większej 
zbrodni, jak handel żywym towarem; dlatego pragnęłabym, aby w tej ustawie kary do-
chodziły aż do konfiskaty majątku tych, którzy wzbogacili się na tym procederze. Pro-
szę Panów, w innych państwach kary są bardzo surowe, np. w Holandii handel żywym 
towarem karany jest dożywotnim więzieniem, Ameryka zaś przewiduje karę więzienia 
do 30 lat, itd. W wielu państwach ta zbrodnia jest rzeczywiście odpowiednio karana. 
Sądzę więc, że i nasza ustawa pod tym względem powinna jak najdalej pójść, ażeby 
Polska, która może jest najbardziej dotknięta tą ciężką klęską handlu żywym towarem, 
znalazła w prawodawstwie swojem nareszcie sprawiedliwe załatwienie tej sprawy. 
Opinia Komitetu zwalczania handlu kobietami i dziećmi idzie jak najbardziej pod tym 
względem i domaga się, ażeby ustawa, która będzie teraz opracowana, rzeczywiście 
pociągała do odpowiedzialności handlarzy żywym towarem324.

W powyższym wystąpieniu pani poseł zgłosiła również kilka konkretnych 
zmian zapisów w omawianym projekcie ustaw. Odnosiły się one w większości do 
zapisów konwencji z 1910 roku o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi.

322 AAN, MOS, sygn. 190, Protokół z posiedzenia Polskiego Komitetu Walki z Handlem 
Kobietami i Dziećmi z dnia 26 marca 1925 r.
323 Tamże.
324 Stenogram ze 192 posiedzenia Sejmu z dnia 2 kwietnia 1925 r., CXCII 9-11.
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Swój udział w pracach Sejmu i komisji prawniczej, która zajmowała się 
tym problemem, referowała Holder-Eggerowa podczas posiedzenia Komitetu 
3 kwietnia 1925 roku. W trakcie tych obrad członkowie Komitetu przedstawiali 
swoje uwagi co do samego projektu i szczegółowych jego zapisów oraz sformu-
łowań325.

Jak wielkie było zaangażowanie poseł M. Holder-Eggerowej w sprawę tego 
projektu, może świadczyć choćby obawa wyrażona przez nią w czasie tego po-
siedzenia. Otóż zmuszona do dłuższego, zagranicznego wyjazdu, obawiała się, że 
sprawa ustawy stanie pod obrady Sejmu podczas jej nieobecności. Została jednak 
uspokojona, bowiem nie można było głosować nad ustawą podczas nieobecności 
oponentów projektu326.

Ustawa ta nie weszła w życie. Jednakże w roku 1927 ukazało się Rozporządze-
nie Prezydenta RP o karach za handel kobietami i dziećmi327.

W działalności profilaktycznej Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobieta-
mi i Dziećmi ważną rolę odgrywała opieka nad emigrantami. Komitet dostrzegał 
bowiem, że ta grupa jest szczególnie narażona na stanie się ofiarą handlu „żywym 
towarem”. Bardzo szybko zatem powstała w strukturze Komitetu sekcja emigra-
cyjna, a jej powołanie uzasadniano następująco:

Konieczność powołania do życia tej sekcji wywołana została smutnym, lecz niestety 
prawdziwym faktem, iż duża liczba emigrantek naszych padła zagranicą ofiarą strę-
czycieli do nierządu i handlarzy żywym towarem, którzy wyzyskują ich niski prze-
ważnie poziom umysłowy i nędzę, jaką przeważnie cierpiały, wzbogacali się kosz-
tem ich upadku moralnego. Aby temu zapobiec, Polski Komitet Walki z Handlem 
Kobietami i Dziećmi wszedł w porozumienie z Głównym Urzędem Emigracyjnym 
i  uzyskał zarządzenie Urzędu, tyczące się konwojowania transportów emigracyjnych 
przez specjalne opiekunki, które w czasie podróży ostrzegają młode kobiety i dziew-
częta o grożącym im niebezpieczeństwie, udzielają wskazówek jak się należy zacho-
wać, aby go uniknąć. Rozdają adresy konsulatów polskich i zagranicznych instytucji 
ochrony kobiet, itp. W roku bieżącym [1924/1925] jeździło w ten sposób do Francji 
10  konwojentek z ramienia Komitetu328.

Komitet od samego początku swej działalności ściśle współpracował z Urzę-
dem Emigracyjnym. W styczniu 1927 r. z inicjatywy Urzędu zwołana została spe-
cjalna konferencja, w której udział wzięli przedstawiciele instytucji i organizacji 
zajmujących się opieką nad emigrantami. Komitet reprezentowała M. Holder-Eg-
gerowa. Głównym celem tej konferencji było wypracowanie wspólnej polityki 
opieki nad emigrantami. W niektórych kręgach społecznych panowało przekona-

325 AAN, MOS, sygn. 190. 
326 Tamże.
327 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1927 r. o karach za handel kobietami 
i dziećmi oraz za inne popieranie nierządu.
328 AAN, MOS, sygn. 84.
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nie, że nastąpił podział wśród towarzystw świadczących pomoc osobom opusz-
czającym kraj. W wyniku obrad uchwalono między innymi, że konieczny jest 
podział zakresów i metod pracy zarówno wśród osób emigrujących z Polski, 
jak i tych będących już na obczyźnie. Sądzono bowiem, że brak takich metod 
może spowodować negatywne skutki wykonywanej pracy. Najlepszym rozwią-
zaniem wydawało się oddzielenie pracy wśród mniejszości polskich od pracy 
nad uchodźcami329.

Zasadniczo Komitet dość szybko wypracował program opieki nad emigranta-
mi. Był on tożsamy z postulatami zgłoszonymi do dyskusji podczas obrad w trak-
cie konferencji, która odbyła się w 1926 r. w Kopenhadze. Konferencja miała cha-
rakter przygotowawczy do kolejnego już kongresu walki z handlem kobietami 
i dziećmi. Program Komitetu został sformułowany w następujący sposób:

Zważywszy konieczność zapewnienia opieki i ochrony podróżującym oraz emigrują-
cym młodym kobietom i dzieciom, celem skuteczniejszego zwalczania handlu żywym 
towarem należałoby roztoczyć przy pomocy czynników rządowych i społecznych ści-
słą kontrolę nad propagandą i sposobem werbowania kobiet do wyjazdu z kraju:
- zalecać rządom, by uprzednio czyniły wywiady o pracodawcach angażujących emi-
grantów do pracy;
- zalecić ścisłą współpracę organów zwalczania handlu kobietami i dziećmi z rządo-
wymi organami emigracyjnymi;
- wezwać do współpracy obsługę statków i kolei celem pomagania w tropieniu han-
dlarzu żywym towarem;
- w obsłudze okrętowej należałoby zatrudnić kobiety starsze, dobrane spośród orga-
nizacji społecznych, mających na celu ochronę kobiet, jak Polski Komitet Walki z Han-
dlem Kobietami i Dziećmi, towarzystwa ochrony kobiet, misje dworcowe itp., upraw-
nione do przebywania wśród pasażerów wszystkich klas;
- udostępnić organom opieki nad kobietami kontrolę statków pasażerskich;
- wezwać instytucje społeczne nad emigrantami krajów imigracyjnych, aby specjal-
nie kobietom udzielały w pierwszych chwilach po wyładowaniu transportu życzliwej 
opieki i pomocy oraz aby udzielały im odpowiednich pouczeń;
- wstrzymać emigrację i wyjazdy młodych kobiet do krajów, które niedostatecznie 
gwarantują bezpieczeństwo przed handlarzami żywym towarem330.

Polski Komitet Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi był instytucją, której 
w zasadzie należy się osobne opracowanie. Był na tyle ważny, że zaangażowały się 
w jej działalność takie postaci polskiego środowiska medycznego i politycznego, jak 
L. Wercnic, W. Chodźko, S. Posner czy M. Holder-Eggerowa. Dzięki tym osobom 
możliwe były również pewne zmiany w prawie i w mentalności społecznej.
329 P. Gołdyn, Polski Komitet Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi a opieka nad emigrantami 
i reemigrantami, [w:] Polacy i Polonia na świecie. Stan badań i ich perspektywy na XXI wiek, red. 
K. Dopierała, A. Sudoł, Suwałki – Warszawa – Bydgoszcz 2008, s. 130-136.
330 Protokół konferencji towarzystw opieki nad emigrantami zwołanej przez Urząd Emigracyjny 
11  stycznia 1927 r., w celu uzgodnienia prac w zakresie opieki nad emigrantami, Warszawa 1927, s. 81.
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Działania Towarzystw Ochrony Kobiet i Polskiego Komitetu Walki z Handlem 
Kobietami i Dziećmi, choć nie zawsze spełniały pokładane w nich nadzieje, to ode-
grały znaczącą rolę w zakresie szeroko pojętej profilaktyki i związanej z tym edu-
kacji. Ważnym elementem było w tym zakresie duże zaangażowanie społeczne.
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III. Działania społeczno-edukacyjne  
o charakterze resocjalizacyjnym

Działalność resocjalizacyjną wobec prostytutek w Polsce w okresie dwudzie-
stolecia międzywojennego XX w. prowadziły przede wszystkim instytucje o cha-
rakterze religijnym, w tym głównie zgromadzenia zakonne. Jedyny zakład pro-
wadzony przez władze samorządowe znajdował się w Bojanowie i miał charakter 
zakładu pracy przymusowej, do którego kierowano kobiety między innymi za 
włóczęgostwo. 

Wśród zgromadzeń zajmujących się pracą resocjalizacyjną wymienić nale-
ży siostry Matki Bożej Miłosierdzia, siostry pasterki, siostry pasterzanki, siostry 
Opatrzności Bożej. Zakłady te powstawały najczęściej w drugiej połowie XIX wie-
ku i funkcjonowały także w okresie II Rzeczypospolitej, z mniejszą lub większą 
aktywnością. Mimo że były to jedyne zakłady resocjalizacyjne, nastawienie spo-
łeczne było różnorakie, i  to zarówno wobec istnienia tych zakładów, jak również 
wobec pracy wykonywanej przez siostry dla ratowania kobiet zajmujących się 
prostytucją.

Funkcjonowanie tych zakładów i praca wśród prostytutek należały do katego-
rii tzw. specyficznych. Najczęściej głównym źródłem ich utrzymania była praca 
sióstr lub wychowanek bądź też pomoc darczyńców. Kobiety, które trafiały do 
takich zakładów, były kierowane tam przymusowo – przez rodziny, sądy lub też 
instytucje społeczne. Ich wiek wynosił wówczas od 10 do 21 lat. Były również 
takie, które pragnąc zmiany własnego życia, zgłaszały się do zakładów dobrowol-
nie i to w różnym wieku. Te ostatnie mogły opuścić zakład w dowolnie wybranym 
przez siebie czasie. Jeżeli jednak dziewczyna została skierowana do zakładu przez 
sąd i była dodatkowo niepełnoletnia, mogła opuścić zakład tylko po osiągnięciu 
pełnoletności. Czas pobytu w zakładzie był uzależniony od stopnia deprawacji, 
od postępów w resocjalizacji i wielu innych czynników, i trwał od 6 miesięcy do 
3 lat z możliwością przedłużenia go. Bywały również przypadki, kiedy kobiety po 
zakończonej resocjalizacji pozostawały w zakładzie, wspomagając pracę sióstr1.

Działalność wychowawcza w zakładach prowadzona była, przynajmniej w po-
czątkowych okresach ich funkcjonowania, w oparciu o intuicję. Jej głównym cha-
rakterem było bezgraniczne oddanie się sióstr zakonnych w proces wychowania 
resocjalizacyjnego opartego na takcie, umiarze, cierpliwości oraz umiejętnym po-
dejściu do wychowanek. Wynikało to przede wszystkim z charakteru dziewcząt 
i kobiet przebywających w zakładzie, o których pisano ówcześnie, że: 

szczególniej umieszczone przymusowo, są z reguły z początku wrogo względem za-
kładu i wychowawczyń nastawione, krnąbrne, nieufne, kierują się fantazjami, mają 

1 Zakłady rehabilitacyjne w Polsce, „Ruch Charytatywny” 1939, nr 2, s. 41-45.
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dużo złych nałogów, są leniwe, kłamią i buntują swe towarzyszki. Nie mogą one łatwo 
zapomnieć swych przeżyć z okresu poprzedzającego wstąpienie do zakładu. U jed-
nych wspomnienia te wywołują uczucie wstrętu i wstydu – u innych zaś żal za utraco-
ną swobodą, zabawami, strojami, alkoholem i papierosami, od których trudno się im 
odzwyczaić. Stopniowo tylko, z wielkim nakładem umiejętności i cierpliwości dają się 
przerobić. Zdarza się, że dziewczęta, które już są na drodze poprawy, które, zdawało-
by się, opanowały już do pewnego stopnia swe wady, pod wpływem nowoprzybyłej 
dziewczyny, powracają do dawnego postępowania i pracę nad nimi trzeba zaczynać 
od początku. Zdarzają się i takie, które nieoczekiwanie dla wszystkich, dostają jakby 
napadów szału, demolują sprzęty, tłuką szyby, biją i szarpią swe towarzyszki, itp. Per-
swazje, przemawianie do rozsądku nie odnoszą w takich przypadkach skutków. Trze-
ba czekać cierpliwie aż taki atak minie i dziewczyna zawstydzona, przyjdzie sama 
przeprosić i obiecać poprawę. Większość dziewcząt tłumaczy się w takich razach tym, 
że same nie widzą, dlaczego się tak uniosły”2.

Najczęściej stosowanymi metodami pracy wychowawczej były rozmowy i po-
gadanki, które miały wywrzeć bezpośredni wpływ i zachęcić do zmiany. Waż-
nymi elementami były również praca, rekreacja i modlitwa. Ta ostatnia wynikała 
przede wszystkim z charakteru zakładu, choć nie była przymusem3. 

Innym problemem, z którym borykano się w zakładach resocjalizacyjnych, 
to choroby weneryczne. Do zakładów starano się przyjmować dziewczęta zdro-
we, jednakże siostry nie odmawiały pomocy również zarażonym. Najszerszą 
działalność na tym polu podejmowały siostry pasterki, które w Toruniu i Łodzi 
prowadziły szpitale dla kobiet wenerycznie chorych. Po wyleczeniu najczęściej 
trafiały one do zakładów prowadzonych przez zgromadzenie. W zakładach pro-
wadzonych przez Siostry Matki Bożej Miłosierdzia (tzw. magdalenki) funkcjono-
wały gabinety lekarskie wyposażone w lampy kwarcowe, w których w wyzna-
czone dni dyżurowała lekarz-kobieta, udzielając pomocy medycznej kobietom 
przebywającym w placówce. Dodatkowo funkcjonowały również gabinety sto-
matologiczne. Z kolei z zakładu w Brzuchowicach, prowadzonym przez lwowską 
Misję Dworcową, kobiety dowożono do gabinetów lekarskich we Lwowie. W za-
kładzie również pracowały siostry zakonne jako pielęgniarki, wykonując podsta-
wowe zabiegi medyczne według wskazań lekarskich4.

Skuteczność pracy resocjalizacyjnej w tego typu zakładach szacowano na 40-
50%. To szacunkowe podejście wynikało z kilku czynników. W wielu przypad-
kach proces resocjalizacji został przerwany – czy to z powodu ucieczki z zakła-
du, czy dobrowolnego opuszczenia placówki, czy wreszcie z powodu wydalenia. 
Brak możliwości znalezienia pracy przez kobiety opuszczające zakład wynikający 
najczęściej z nieufności społeczeństwa wobec przeszłości potencjalnych pracow-
nic powodował, że wracały one do prostytucji, niwecząc w ten sposób cały okres 
2  Tamże, s. 42.
3  Tamże, s. 42.
4  Tamże, s. 43.
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pobytu w zakładzie. Podobnie było z kobietami, które po opuszczeniu zakładu 
trafiały w swoje dawne towarzystwo. Trzeba przy okazji zauważyć, że zakłady 
tego typu miały wielu przeciwników, którzy twierdzili, że nie przygotowują one 
do życia w społeczeństwie otwartym. 

W roku 1936 opublikowano wyniki ankiety Ligi Narodów dotyczącej metod re-
habilitacji dorosłych prostytutek. Pierwszą kwestią rozważaną w ankiecie było roz-
różnienie społecznego zaangażowania w pracę rehabilitacyjną pomiędzy krajami, 
w których obowiązywał system reglamentacji, a tymi, w których wprowadzono 
system abolicjonistyczny. Okazało się jednak, że różnice są znikome i wynikają 
raczej z mentalności narodowej i odmiennych metod stosowanych w pracy reso-
cjalizacyjnej. We wszystkich krajach biorących udział w ankiecie stwierdzono, że 
działalność resocjalizacyjna spoczywa w rękach organizacji społecznych. Rządy 
poszczególnych państw zlecają te zadania instytucjom prywatnym. Państwa 
uczestniczące w ankiecie w zdecydowanej większości uznały, że proces reedukacji 
w zakładach powinien obejmować prostytutki nieletnie, natomiast wobec doro-
słych powinno się stosować metody indywidualne. Jednakże, w celu ułatwienia 
im przejścia do normalnego życia powinno się je również kierować do tego typu 
zakładów. Pobyt w zakładzie miałby być okresem ich izolacji od otoczenia i unie-
możliwienia im kontaktu z sutenerami, a poprzez pracę ułatwić im start w przy-
szłe, normalne życie5.

Ankieta określiła także typy zakładów resocjalizacyjnych, dzieląc je na dwie 
grupy. Do pierwszej grupy zaliczono zakłady wyznaniowe, z których najwięcej 
stanowiły placówki katolickie. Zwrócono uwagę na fakt, iż zakłady te bardziej 
zwracały uwagę na religijne nawrócenie, niż na przygotowanie do życia w środo-
wisku otwartym. Drugą grupę stanowiły zakłady o charakterze świeckim. Acz-
kolwiek próbowano dopiero wypracować odpowiednie metody pracy w takich 
placówkach. Aby odróżnić je od religijnych, projektowano wprowadzić większą 
swobodę poprzez na przykład częsty kontakt z otoczeniem, rezygnację z milczenia 
czy solidniejsze wykształcenie. Jednakże problem stosowania rygoru czy udziela-
nia większej swobody nie był do końca jednoznacznie interpretowany. Z jednej 
bowiem strony kobiety przebywające w zakładach, gdzie kontakt z otoczeniem 
ograniczony był do koniecznego minimum, opuszczając placówkę i tak wracały 
do uprawianego wcześniej procederu. Z kolei zwiększenie swobody prowadziło 
do utrzymywania kontaktów z dawnym otoczeniem, a co za tym idzie – nie przy-
nosiło efektów w procesie resocjalizacji6.

W opinii ankietowanych praca resocjalizacyjna napotyka na wiele trudności. 
Do problemów natury obiektywnej zaliczono bezrobocie. Brak pracy popycha ko-
biety do desperackiego kroku i szukania środków utrzymania poprzez nierząd. 
Do tych trudności zaliczają się także obyczaje społeczne. Za przykład uchodziły nie-
5 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu, sygn. 
10910 (dalej: APB, UWP).
6 Tamże.
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które prowincje Indii, gdzie wdowom i nieślubnym dzieciom odmawiano prawa do 
zawierania związków małżeńskich, popychając kobiety niejako w sposób naturalny 
ku prostytucji. Wśród problemów subiektywnej natury wymienione zostały nastę-
pujące trudności:

- ustrój społeczny państwa,
- predyspozycje psychiczne prostytutek,
- zarobki prostytutek zdecydowanie wyższe od kobiet pracujących np. 

w fabrykach7.
O ile państwa niemal jednomyślnie określiły trudności subiektywne, o tyle 

przedstawiły różnorodną ich ocenę. Cześć państw sceptycznie odnosiła się do 
procesu rehabilitacji prostytutek, uznając, że ich predyspozycje psychiczne są na 
tyle stałe, że proces „naprawiania ich” nie przyniesie pożądanych rezultatów. 
W krajach anglosaskich dominowała opinia, że przy wykorzystaniu odpowied-
nich momentów psychologicznych stopniowa ewolucja jest możliwa. Organiza-
cje religijne, szczególnie katolickie, zwracały uwagę na konieczność obudzenia 
instynktu religijnego, który dopomaga w zmianie charakteru, niekiedy nawet 
w sposób gwałtowny. W większości jednak przypadków zmiany te są procesem 
długotrwałym. Przedstawiciele Kanady wyrażali pogląd, 

że o ile się poruszy w duszy prostytutki wrażliwą strunę, przedstawi się jej 
w pociągającej formie inny pogląd na życie i sposób postępowania, to przy pomocy 
i kierunku z zewnątrz, można liczyć w pewnej mierze na powodzenie. Owa pomoc 
z zewnątrz winna nadejść w chwili, gdy prostytutki rozpoczynają inny tryb życia, 
opuszczając środowisko, w którym dotychczas przebywały8.

Oczywiście metody takie można było zastosować w stosunku do kobiet nor-
malnych, bez odchyleń psychicznych, których wśród prostytutek było najwięcej. 
Większość ankietowanych uważała, że problemy natury subiektywnej są niemal 
nie do przezwyciężenia i stanowią w niektórych przypadkach aż 80% wszelkich 
trudności w pracy resocjalizacyjnej. Mimo to praca na tym polu była podejmowa-
na. Ankietowani uważali również, i to w zdecydowanej większości, że najlepszym 
rozwiązaniem kwestii nierządu byłoby nakłanianie prostytutek do zawierania 
związków małżeńskich, przy czym konstatowano, że największe osiągnięcia re-
socjalizacyjne są możliwe wobec młodych prostytutek. Trudniej „naprawić” trud-
niące się nierządem od wielu lat9.

Niemal we wszystkich ankietach stwierdzono, że przygotowanie prostytutek 
w zakładach resocjalizacyjnych do funkcji pracownic domowych nie przynosi 
efektów. Należałoby szukać innych zawodów, innych rzemiosł. Wszyscy docenili 
resocjalizacyjną rolę pracy, zwracając przy tym uwagę na dwa aspekty:

7 Tamże.
8 Tamże.
9 Tamże.
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- dobór zajęcia do umiejętności i predyspozycji prostytutki, aby wyrobić w niej 
zamiłowanie, a nie zniechęcenie do pracy,

- odpowiednio nagradzać je za wykonywaną pracę, co jest jednoznaczne z wy-
rabianiem poczucia godności osobistej.

Mimo wszelkich zabiegów znalezienie pracy dla byłych prostytutek przyspa-
rzało wielu trudności wynikających z kilku czynników:

- ogólny brak pracy spowodowany kryzysem ekonomicznym,
- brak predyspozycji (po kilku latach rozwiązłego życia praca zawodowa wy-

dawała się zbyt uciążliwa),
- brak wymaganych dokumentów (referencji, świadectw itp.)10.
Jednakże pomimo krytycznych uwag wobec wykonywania przez byłe prosty-

tutki zajęć związanych z powyższymi pracami uznano, że jest to dla nich najbar-
dziej odpowiednie. Przemawiały za tym następujące argumenty:

- brak wykwalifikowanej kadry,
- służba domowa była najlepszą i najłatwiejszą pracą, jaką mogły wykonywać 

prostytutki,
- w wielu przypadkach był to powrót do zajęć z wcześniejszego okresu,
- gwarancja utrzymania (mieszkanie, wyżywienie)11.
Temat rehabilitacji prostytutek poruszony został także podczas obrad X Mię-

dzynarodowego Kongresu Komitetów Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi, 
który odbył się w Paryżu w 1937 roku. Warto w tym miejscu przybliżyć punkt 
czwarty rezolucji, który odnosił się szczególnie do tego zagadnienia:

a)  Komitety Narodowe proszone są o podjęcie wszelkich starań w sprawach metod 
zapobiegawczych i rehabilitacyjnych w stosunku do nieletnich obu płci.
b) Kongres zaleca Komitetom Narodowym wszystkich państw, aby starały się zachę-
cać do wprowadzenia stałej Służby Społecznej w szpitalach i klinikach chorób wene-
rycznych i propagowały, tam gdzie zachodzi tego potrzeba, werbowanie asystentów 
i asystentek, posiadających odpowiednie wyszkolenie techniczne i społeczne.
c) Władze publiczne winny popierać i dopomagać we wszelkiej działalności rehabili-
tacyjnej, uznając ją za integralny dział opieki społecznej.
d) Przy działalności rehabilitacyjnej należy się posługiwać wszelkimi środkami nada-
jącymi się do wywierania indywidualnego wpływu na omawiane tu osoby.
e) Opieka społeczna winna w dalszym ciągu opiekować się tymi osobami w celu za-
pewniania im odzyskania ich stanowiska społecznego, moralnego i ekonomicznego.
f) Komitety Narodowe, instytucje i poszczególne osoby winny w swej działalności 
zawsze pamiętać o propagandzie, o rozszerzaniu zakresu zadań oraz niezależnie od 
wszelkich starań w dziedzinie rehabilitacji, o dominującym znaczeniu akcji prewen-
cyjnej we wszystkich jej postaciach jako o czynniku moralnym i wychowawczym.
g) Komitety Narodowe są proszone o rozważenie możliwości informowania społe-
czeństwa w ogóle, a rodziców i nauczycieli w szczególności o sposobach wykrywania 

10 Tamże.
11 Tamże.
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upośledzenia umysłowego u nieletnich i to od ich najmłodszych lat, celem zmniejsze-
nia ryzyka, w razie gdyby byli narażeni na niebezpieczeństwo prostytucji i zapewnie-
nia im najodpowiedniejszej opieki12.

Co niezwykle ważne, wszystkie punkty poza „e” zostały przyjęte jednogłośnie. 
Punkt „e” przyjęty był przy trzech głosach wstrzymujących się. Uwagę warto 
zwrócić także na punkt „f”, który kładzie nacisk na działania profilaktyczne i ich 
dominujące znaczenie w całym procesie zapobiegania prostytucji i jej pochodnym.

W tym samym roku, w którym wydana została wspomniana wyżej publikacja Ligi 
Narodów, Polski Komitet Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi gromadził infor-
macje o zakładach rehabilitacji prostytutek w Polsce. Z zapytaniem dotyczącym tej 
kwestii zwracano się zarówno do instytucji państwowych, przede wszystkim urzę-
dów wojewódzkich, jak i do instytucji kościelnych – kurii biskupich. Z nadesłanych 
odpowiedzi wynikało, że zakładów takich było w tym czasie w Polsce około 30. 
Wiadomo również, że były regiony, w których tych zakładów zlokalizowanych było 
kilka, w innych mimo wyraźnie określonych potrzeb nie było wcale. Na terenie ów-
czesnego województwa poznańskiego odnotowano funkcjonowanie czterech zakła-
dów. Dwa z nich zlokalizowane były na terenie Poznania – jeden prowadzony przez 
Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, drugi – „Dom św. Elżbiety” – 
zarządzany przez Towarzystwo „Przystań”. Poza Poznaniem funkcjonowały zakłady 
w Kiekrzu (Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia) i w Bydgoszczy-Czyżkówku, dla kobiet 
wyznania ewangelickiego. Wspomniany „Dom św. Elżbiety” miał charakter zakładu 
przejściowego, w którym próbowano usamodzielnić dziewczęta poprzez pracę. Naj-
pierw w zakładzie, jako instytucji przyuczającej, następnie na wyszukanej posadzie. 
Czas pobytu nie był określony ani ograniczony. Uzależniony był od indywidualnych 
predyspozycji wychowanek i ich ogólnego wyrobienia13.

Na terenie diecezji chełmińskiej obejmującej w zdecydowanej większości teren 
województwa pomorskiego (stolica województwa w Toruniu) działały cztery za-
kłady: w Kamieniu Krajeńskim (siostry elżbietanki) oraz w Pniewitem, Topolnie 
i Toruniu (siostry pasterki). Przy czym ta ostatnia placówka miała charakter szpitala 
dla kobiet wenerycznie chorych, przez który w ciągu pięciu lat – 1932-1937 – prze-
winęło się ponad 3000 pacjentek14. Biorąc pod uwagę trzy pierwsze placówki i  ilość 
wychowanek, możemy w przybliżeniu określić procent zresocjalizowanych.

12 Archiwum Państwowe w Lublinie, Akta Miasta Lublina, sygn. 2210.
13 AAN, MOS, sygn. 196.
14 Tamże.
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Tabela 37. Dane liczbowe na temat zresocjalizowanych kobiet w zakładach resocjaliza-
cyjnych diecezji chełmińskiej.

zakład ilość wychowanek ilość nawróconych1 procent2

Kamień Krajeński 330 165 50
Pniewite 231 59 26
Topolno 372 47 13

Niskie liczby w przypadku Pniewitego i Topolna mogą prawdopodobnie wy-
nikać z faktu, iż podano tu informacje o wychowankach, które opuściły zakład. 
Duża liczba byłych podopiecznych sióstr pasterek pozostawała w zakładzie jako 
tzw. „Magdaleny”.

Na terenie diecezji sandomierskiej działał tylko jeden zakład resocjalizacji pro-
stytutek w Radomiu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miło-
sierdzia. Z kolei na terenie diecezji łódzkiej całość pracy resocjalizacyjnej skupiona 
była w rękach sióstr pasterek. Prowadziły one Dom Misyjny w Romanowie oraz 
pracowały w szpitalu św. Marii Magdaleny, dla wenerycznie chorych kobiet15.

Materiały gromadzone przez Polski Komitet Walki z Handlem Kobietami 
i Dziećmi obejmowały również informacje na temat działalności rehabilitacyjnej 
w placówkach zagranicznych. Szczególnie ważne były metody pracy resocjaliza-
cyjnej. Komitet w ten sposób starał się przeszczepić je na grunt polski, przystoso-
wując odpowiednio do warunków życia i poglądów. Dzięki współpracy Komi-
tetu udało się uruchomić nowy zakład resocjalizacji prostytutek w Jedłowniku 
koło Wodzisławia Śląskiego. Prowadzenia zakładu podjęły się siostry Opatrzności 
Bożej16.

Jeśli chodzi o Jedłownik, to sprawa jest bardziej skomplikowana, a zarazem 
bardziej interesująca. O ile na terenie Polski w większości przypadków działal-
ność profilaktyczna i resocjalizacyjna wobec prostytucji była domeną społeczną 
(lekarze, siostry zakonne, stowarzyszenia kobiece), o tyle na Śląsku potrzebę pro-
wadzenia zakładu poprawczego dla nierządnic widział samorząd województwa. 
Świadczy o tym przede wszystkim list skierowany do biskupa Hlonda, ówczesne-
go administratora diecezji katowickiej. W liście tym naczelnik wydziału piszący 
w imieniu wojewody zwrócił uwagę na kilka istotnych kwestii. Po pierwsze miał 
świadomość, że problem prostytucji istnieje, i że w znaczny sposób dotyka terenu 
województwa. Co równie ważne, zdawał sobie sprawę, że to właśnie po stronie 
władzy leży obowiązek przeciwdziałania temu zjawisku. Po drugie, zwrócił uwa-
gę na fakt, iż w wyniku podziału Śląska pomiędzy Polskę i Niemcy funkcjonujący 
dotychczas zakład resocjalizacji prostytutek w Bytomiu – „Kloster zum Guten Hi-
rten” – znalazł się po nieniemieckiej stronie. Po trzecie wreszcie, widział potrzebę 
i konieczność powstania takiego zakładu na terenie województwa, stąd prośba do 
15 AAN, MOS, sygn. 196.
16 APB, UWP, sygn. 10910.
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biskupa o wskazanie zgromadzenia zakonnego, które podjęłoby się realizacji tego 
dzieła17.

Impuls dany przez województwo śląskie rozpoczął działania kurii, których 
celem było sprowadzenie na teren diecezji zgromadzenia zakonnego, które po-
siadało już doświadczenie w tego typu pracy. Jeszcze w tym samym miesiącu, tj. 
w marcu 1923 roku, biskup A. Hlond zwrócił się do kilku zgromadzeń zakonnych 
z propozycją utworzenia nowej placówki na terenie Górnego Śląska i podjęcia się 
pracy poprawczej wśród prostytutek. Listy-zapytania zostały wysłane między in-
nymi do Lwowa i Łagiewnik. Z zachowanej korespondencji wynika, że najszybciej 
odpowiedziały siostry z Łagiewnik18. Jednakże ostatecznie pracę podjęły siostry 
ze Zgromadzenia Opatrzności Bożej.

17 Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Akta Rzeczowe, sygn. 412 (dalej: AAKat. 
ARZ).
18  Tamże.



201

1. Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Jednym z aktywnych zgromadzeń zakonnych, którego powołaniem była tro-
ska o zbawienie dusz upadłych kobiet, było powstałe we Lwowie Zgromadzenie 
Sióstr Opatrzności Bożej. W swej duchowości siostry troszczyły się o 

zbawienie dusz ludzkich, zwłaszcza dziewcząt upadłych moralnie, zagrożonych 
i  osieroconych. Wyrażało się to w pochyleniu aż do dna ludzkiego poniżenia, za-
gubienia i grzechu, by odnaleźć w sponiewieranych i znieważonych twarzach kobiet 
i dziewcząt obraz cierpiącego Boga19.

Założycielką Zgromadzenia była Antonina Mirska, którą w tym dziele wspierali 
arcybiskup Łukasz Baraniecki i księżna Leonowa Sapieżyna. Potrzeba powołania 
do życia tegoż zgromadzenia wynikała z sytuacji społecznej panującej wówczas 
we wschodniej Galicji. Zauważano bowiem, że panująca bieda i bezrobocie stają 
się przyczyną schodzenia kobiet i młodych dziewcząt na drogę nierządu. Zgro-
madzenie miało być tą instytucją, która stawiała sobie za cel ratowanie tych kobiet 
z prostytucji. Zadania tego podjęła się A. Mirska, która rozpoczęła je jeszcze w  To-
warzystwie Pań św. Wincentego á Paulo. W tym celu udała się między innymi do 
Laval, gdzie odbyła nowicjat w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, 
podglądając między innymi metody pracy z kobietami moralnie upadłymi. Po 
powrocie do Lwowa założyła zgromadzenie, które przyjęło nazwę Zgromadzenia 
Sióstr Opatrzności Bożej. Konstytucje Zgromadzenia zostały zatwierdzone przez 
władze archidiecezji lwowskiej 1 kwietnia 1857 r. Nowe Zgromadzenie zaczęło 
się dość szybko rozwijać i podejmować również inne inicjatywy charytatywne. 
Oprócz resocjalizacji prostytutek roztaczano opiekę nad sierotami, prowadzona 
była szkoła dla dziewcząt, a także szpitalik dla biednych dzieci20.

1.1. Organizacja pracy resocjalizacyjnej

Zanim jeszcze powstało Zgromadzenie, w ramach działalności Towarzystwa 
Pań św. Wincentego á Paulo 

zrodziła się myśl utworzenia nowego zakładu, tym razem przeznaczonego dla dziewcząt 
upadłych, czyli prostytutek lwowskich, które, widząc swą moralną nędzę i degradację 
oraz odczuwając skutki chorób wenerycznych, były skłonne do pokuty i poprawy życia21. 

19 B. Łoziński, Leksykon zakonów w Polsce, Warszawa 2002, s. 298-299.
20 Tamże, s. 299.
21 E. M. Albiniak, Działalność opiekuńczo-wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej 
w latach 1857-1905, Lublin 2004, s. 71-72.
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W ten sposób otwarto we Lwowie „Dom Opatrzności” (pierwotnie zwany 
„Domem Miłosierdzia”). Głównie dwie osoby przyczyniły się do powstania tego 
zakładu. Pierwszą była księżna Jadwiga Leonowa Sapieżyna, której impuls dała 
lektura książki F. Pougeta Życiorys Marii Teresy Karoliny Lamourous, założyciel-
ki i pierwszej przełożonej Domu Miłosierdzia, czyli Opatrzności w Bordeaux. Drugim 
inicjatorem był abp Ł. Baraniecki, który jako duszpasterz lwowski odczuwał ko-
nieczność powstania takiej placówki na terenie diecezji. Konieczność ta wynikała 
między innymi z faktu, że wiele kobiet, które zakończyły leczenie na oddziale dla 
wenerycznie chorych lwowskiego szpitala, pragnęło wrócić do uczciwego życia, 
nie miały jednak ku temu sposobności22.

Zakład zlokalizowany został na przedmieściu Lwowa. Początkowo przeznaczony 
był dla 12 kobiet, w tyle bowiem tapczanów i stołów był wyposażony. Otwarcie nastą-
piło w roku 1854, a więc na trzy lata przed zatwierdzeniem Zgromadzenia. Już pierw-
szego dnia przyjęto do zakładu pierwsze trzy pokutnice przysłane przez kapelana 
szpitala po odbytym leczeniu. Zakład funkcjonował jakby w cieniu wydarzeń spo-
łecznych i charytatywnych, jakie miały miejsce we Lwowie. Ówczesna prasa lwowska 
nie wspominała nic na temat jego działalności. Funkcjonowanie domu, szczególnie 
od strony materialnej, wspierały Jadwiga Leonowa Sapieżyna, Zuzanna Ożarowska 
i wiele innych nobilitowanych kobiet. Podopieczne przebywające w „Domu Opatrz-
ności” zarabiały również na swoje utrzymanie drobnymi pracami, między innymi 
praniem. Ważnym elementem resocjalizacji były praktyki religijne. Sama księżna Sa-
pieżyna uczyła pokutnice śpiewu kościelnego. Również lwowskie duchowieństwo 
troszczyło się o ten zakład, a częstym jego gościem był arcybiskup Ł. Baraniecki23.

Większość przebywających w zakładzie kobiet pochodziła z Galicji. Przebywały 
one w zakładzie od trzech tygodni nawet do szesnastu lat. Zdecydowaną większość 
stanowiły kobiety wyznania rzymskokatolickiego, choć odnotowano równie greko-
katoliczki. Analiza pochodzenia społecznego podopiecznych wskazywała na fakt 
ich wywodzenia się z nizin społecznych. Były to najczęściej córki rzemieślników, 
aczkolwiek zdarzały się również, choć niezwykle rzadko, córki osób z nieco wyż-
szych warstw społecznych24.

Dom dla pokutnic we Lwowie istniał do roku 1902. Nieprzychylność miej-
scowej ludności uważającej pracę wśród prostytutek za bezcelową była jednym 
z powodów likwidacji zakładu i przeniesienia go do Lackiego Małego. Przez te 
kilkadziesiąt lat trwania „Domu Opatrzności” we Lwowie procesowi resocjalizacji 
poddano 1908 pokutnic. Z tej liczby 1694 deklarowały wyznanie rzymskokatolic-
kie. Odnotowano także 37 kobiet wyznania mojżeszowego, 126 grekokatoliczek 
i po jednej prawosławnej i protestantce. W 641 przypadkach odnotowano powrót 
do rodziny. Dla 251 kobiet, po uprzednim gruntownym przygotowaniu, wystara-
no się o służbę. W 296 przypadkach kobiety same podjęły decyzję o zakończeniu 
22 Tamże, s. 72.
23 Tamże, s. 72-79.
24 Tamże, s. 83.
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resocjalizacji. Po opuszczeniu zakładu nie utrzymywały z nim żadnego kontaktu, 
co uniemożliwiało ustalenie ich losów25.

Pierwsze przyjęcia do „Domu Opatrzności” w Lackiem Małym rozpoczęto 
w roku 1903. Oczywiście pierwszymi pokutnicami były te przeniesione ze Lwowa. 
Podobnie jak w poprzedniej placówce, tak i tu większość kobiet pochodziła z Ga-
licji. Ilość kobiet, które mogły być poddane resocjalizacji w Lackiem, zależała od 
dochodów uzyskanych z prowadzenia gospodarstw w Lackiem i Olszanicy. Sam 
zakład posiadał jedną, dużą zaletę: usytuowany był z dala od zgiełku, co sprzyjało 
procesowi przywracania tychże kobiet społeczeństwu26.

Jeszcze w trakcie I wojny światowej Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosier-
dzia uruchomiło dom dla „moralnie upadłych dziewcząt” w Przemyślu. Zakład 
ten znajdował się w dwóch małych drewnianych domkach, które były własnością 
działającego w diecezji przemyskiej Towarzystwa Kapłanów „Bonus Pastor”. Brak 
środków na jego utrzymanie spowodował, że siostry opuściły zakład. 1 grudnia 
1919 r. prowadzenia zakładu podjęły się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Opatrz-
ności Bożej. Na początku udało się przyjąć zaledwie 8 pokutnic. Od początku gor-
liwą opiekę nad zakładem sprawował ks. dr Jan Balicki. Dzięki jego staraniom 
wspomaganym przez innych duchownych z terenu diecezji udało się utrzymać 
placówkę, której nadano nazwę „Dom Miłosierdzia”27.

Głównym źródłem utrzymania były początkowo ofiary składane przez społe-
czeństwo oraz duchownych. W kwietniu 1920 r. Zgromadzenie wydzierżawiło 
od władz Przemyśla położony nieopodal miasta folwark Kruhel z przyległymi 
24 morgami ziemi, do którego przeniesiono zakład. Dzięki temu do dwudziestu 
pięciu zwiększyła się liczba podopiecznych, które dodatkowo zarabiały na utrzy-
manie domu między innymi pracami w zakładzie bieliźniarstwa. Dla utrzymania 
domu podejmowano się różnych prac. Pod opieką Polsko-Amerykańskiego Ko-
mitetu Pomocy Dzieciom rozpoczęto wypiek bułek i prowadzenie kuchni celem 
dożywiania młodzieży. W 1927 r. przełożona domu weszła w kontakt z kilkoma 
sklepami w Przemyślu, do których sprzedawano kołdry i materace wyrabiane 
przez siostry, ale także przez wychowanki zakładu. Dzięki zarobionym w ten spo-
sób pieniądzom udało się zakupić nowe wyposażenie w postaci łóżek i koców dla 
podopiecznych. W latach 1928-1935 przy zakładzie prowadzona była również jed-
noklasowa szkoła powszechna. Zakład funkcjonował do maja 1940 r. Z powodu 
wzmożonej w tym rejonie działalności nacjonalistów ukraińskich siostry zostały 
przeniesione do innych domów zakonnych, a dziewczęta odesłano do rodzin28.

W roku 1933 Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej uruchomiło kolejny za-
kład dla kobiet moralnie upadłych, tym razem w Jedłowniku koło Wodzisławia 

25 Tamże, s. 199.
26 Tamże, s. 242-243.
27 Archiwum Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim, sygn. 
D.10.2 (dalej: AZSOB).
28 Tamże.
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Śląskiego (diecezja katowicka). Wtedy to bowiem, w październiku pojawiły się 
pierwsze siostry, które rozpoczęły porządkowanie wydzierżawionego w tym celu 
zamku29.

Inicjatorem sprowadzenia sióstr opatrznościanek na teren diecezji katowickiej 
był biskup Stanisław Adamski. W liście z 12 sierpnia 1933 r. do Matki Laurencji 
Szandrakówny, Generalnej Przełożonej Sióstr Opatrzności pisał: 

(…) donoszę, iż w diecezji katowickiej istnieje potrzeba domu dla moralnie upadłych 
dziewcząt a założenie i kierowanie takiego domu przez Siostry Opatrzności ze Lwowa, 
wobec doświadczeń, które Zgromadzenie na tym polu ma, uważam jako pożądane. 
Sądzę także, że Władze wojewódzkie zamiarom w tym kierunku pójdą na rękę30.

Mimo że oficjalnie władze kościelne erygowały zakład w grudniu 1934 r., to już 
17 lipca tegoż roku w zakładzie pojawiły się wychowanki. Dwóch urzędników 
województwa śląskiego oddało pod opiekę sióstr 28 dziewcząt, w tym 17 przy-
wiezionych z Częstochowy, z zakładu sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i 11 z Za-
kładu w Boguciczkach. Tę datę siostry przyjmują za początek swej działalności 
w Jedłowniku. 

Od tego dnia rozpoczęła się żmudna i odpowiedzialna praca Sióstr zakonnych w za-
kresie sprowadzania istot zagrożonych lub upadłych na drogę uczciwego i porządne-
go życia. Z biegiem czasu przybywało coraz więcej dziewcząt. Gdy liczba dziewcząt 
pomnażała się w obrębie zakładu trzeba było rozwinąć starania, by wszystkie mogły 
uzyskać takie wykształcenie i przysposobienie, jakie mogłoby im w dalszym życiu 
ułatwić utrzymanie przyzwoite. Wydało się siostrom, że prócz zwyczajnych w po-
dobnych Zakładach zajęć, jako to: szycia, koronkarstwa, haftu, kilimkarstwa, byłoby 
bardzo pożyteczną rzeczą stworzyć nowy dział, mianowicie pracownię szat liturgicz-
nych31.

Dom wychowawczy zlokalizowany był w zamku. Zaadaptowano na jego po-
trzeby 23 pomieszczenia, w tym były: kaplica zakładowa, kancelaria, dwie sale 
lekcyjne, sala do rekreacji, pięć sypialń, infirmeria, trzy pokoje z przeznaczeniem 
dla sióstr, pokój gościnny, dwie jadalnie – jedna dla sióstr, druga dla wychowanek, 
kuchnia, pralnia, pracownie i łaźnie32. Aby „zareklamować” zakład, ks. A. Bieża-
nowski opublikował artykuł, w którym opisał działalność sióstr na rzecz osób 
zagrożonych lub już zaniedbanych moralnie. Pisał wówczas: 

Z dala od gwaru i zgiełku wielkomiejskiego, od hut i kopalń w zacisznym uroczym 
Jedłowniku, w powiecie rybnickim, prowadzą od roku SS. Opatrzności Bożej jedyny 

29 J. Kiedos, Zakony i zgromadzenia zakonne w życiu diecezji katowickiej do wybuchu II wojny świa-
towej,  Katowice 1996, s. 91.
30 Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Kancelaria Biskupa Adamskiego, sygn. 150.
31 AZSOB, Teczka Jedłownik.
32 Tamże.
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swego rodzaju, dawno już na ziemiach śląskich pożądany zakład wychowawczy dla 
moralnie zagrożonych, czy też już moralnie zaniedbanych małoletnich dziewcząt33.

Formalnie zakład rozpoczął swoje funkcjonowanie w roku 1934, jednakże 
przez cały czas borykał się z problemami natury finansowej. Po czterech latach 
działalności jego deficyt wynosił ponad 22 tysiące złotych. Siostry utrzymywały 
się z własnych funduszy, nie pobierały należnego im wynagrodzenia. Z powodu 
życia w dużym stresie i w nie najlepszych warunkach bytowych zakonnice cho-
rowały, a niedysponowane odsyłano do Lwowa. W roku 1938 zaistniała groźba 
likwidacji zakładu. Tylko staraniem biskupa Adamskiego udało się jej uniknąć. 
Zaznaczyć trzeba, że zakład w Jedłowniku posiadał swoją specyfikę. Przyjmo-
wano do niego dziewczęta w wieku od 14 do 21 lat, kierowane przez sąd, a więc 
nie były to kobiety, które dobrowolnie zgłaszały się, aby poddać się resocjali-
zacji34. Do zakładu kierowały młodzież władze sądowe z Chorzowa, Katowic, 
Królewskiej Huty, Tarnowskich Gór i innych miast Śląskich. W pierwszym roku 
działalności w zakładzie było 30 wychowanek, a w ostatnim 5035.

W zakładzie w Jedłowniku obowiązywał regulamin. Precyzował on przeznacze-
nie zakładu, zgodnie z którym określono jego nazwę – „Zakład Wychowawczy św. 
Józefa” oraz osoby, które mogły w nim przebywać, a więc katolickie dziewczęta 
zaniedbane moralnie lub zagrożone zepsuciem. Zadaniem zakładu była nie tylko 
opieka nad tego typu dziewczętami, ale także kierowanie ich na drogę uczciwości 
i pracy. Aby to osiągnąć, założono sobie wykorzystanie następujących środków: 

a) wszczepienie i podnoszenie ducha religijnego, narodowego i państwowego; b) po-
budzanie poczucia godności osobistej; c) udzielanie nauki szkolnej według programu 
szkoły zawodowej niższej wzgl. zawodowej dokształcającej; d) nauczanie robót ręcz-
nych, gospodarstwa domowego i ogrodnictwa36. 

Do zakładu przyjmowano zgodnie z regulaminem dziewczęta w wieku od 14 
do 18 lat, jednakże ich pobyt mógł być wydłużony do 21 r. życia. Proces przyjęcia 
i wydalenia obywał się w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu zapobiegaw-
czym. Jednakże 

wychowanki przekazane przez Urząd Wojewódzki niedające żadnej nadziei po-
prawy oraz niestosujące się do wymagań i przepisów i wywołujące zgorszenie 
u innych wychowanek mogą być przeniesione do innego Zakładu za zgodą Urzędu 
Wojewódzkiego37.

33 A. Bieżanowski, O uzdrowienie moralne młodzieży żeńskiej. Zakład wychowawczy w Jedłowni-
ku, „Polonia” 1935, nr 3916, s. 7.
34 Tamże.
35 AZSOB, Teczka Jedłownik.
36 Regulamin Zakładu Wychowawczego św. Józefa w Jedłowniku, Województwo Śląskie.
37 Tamże.
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Ten swoisty przymus nie wpływał pozytywnie na skutki oddziaływań resocja-
lizacyjnych. W pierwszych trzech latach na 19 wychowanek tyko osiem „pozo-
stawało na drodze uczciwej”, aż 9 wróciło do uprawiania prostytucji, a o dwóch 
zakład nie miał żadnych informacji38.

Działalność zakładu w Jedłowniku trwała niespełna 5 lat. Przerwał ją wybuch 
drugiej wojny światowej. W archiwum Zgromadzenia zachował się krótki opis 
okoliczności zamknięcia zakładu: 

W 1939 r. w sierpniu ks. kapelan Bieżanowski Adam, będący wówczas i dyrektorem 
zakładu, radził stanowczo uciekać z dziewczętami przed frontem w kierunku Prze-
myśla. S. przełożona poleciła siostrom spakować pościel, niezbędną odzież i bieliznę 
– wyznaczyła 6 sióstr s. Germanę Narojkowską, s. Fabianę Moskwę, s. Teodozję Ku-
lon, s. Ewarystę Skowrońską, s. Berandettę Kuźmiej i s. Józefę Orzech i 27 VIII 1939 r. 
wyjechały z czterdziestu kilku dziewczętami do Przemyśla do domu przy ul. Krasiń-
skiego 41. Tu zastał ich front polsko-niemiecki. (…) Siostry z dziewczętami około 2 XI 
1939 r. powróciły do Jedłownika i większość z nich zmuszona była wrócić do rodzin. 
O jakiejkolwiek pracy na zewnątrz nie było mowy, ponieważ siostry były pod ścisłą 
kontrolą Niemców. Tak przetrwały do 1940 r. W sierpniu 1940 r. Niemcy usunęli cał-
kowicie siostry z budynku zakładu39.

1.2. Metody wychowawcze

Jeszcze za życia sama s. Mirska przyjmowała pokutnice do „Domu Opatrzno-
ści”. Wówczas jeszcze we Lwowie. 

Osoba prosząca o przyjęcie do Domu Opatrzności przeprowadzała rozmowę z matką 
przełożoną. Wraz z przyjęciem otrzymywała od niej nowe imię. O historii życia pokut-
nic wiedział tylko spowiednik i m. Maria Antonina. Spisy ich prawdziwych personaliów 
były przechowywane w niedostępnym, nawet dla ogółu sióstr, miejscu. Po przekrocze-
niu progu zakładu resocjalizacyjnego i odbyciu rozmowy z przełożoną miały one całko-
wity zakaz opowiadania historii swych życiowych upadków. Zakaz ten obowiązywał 
w odniesieniu do relacji zarówno między samymi pokutnicami, jak i siostrami40.

Za proces resocjalizacji kobiet przebywających w zakładach sióstr opatrznościa-
nek odpowiedzialna była kierowniczka pokutnic. Jej podlegał personel wycho-
wawczy, a ściślej rzecz ujmując – siostry wychowawczynie, które czuwały nad 
powierzonymi ich opiece wychowankami. Kierując się wyborem wychowawczyń, 
brano przede wszystkim pod uwagę ich stosunek do bliźnich, skromność, rozwa-
gę, cierpliwość, ale i - co chyba najważniejsze – rozsądek. Musiały się one kierować 

38 AAN, MOS, s. 196.
39 AZSOB, Teczka Jedłownik.
40 E. M. Albiniak, Działalność opiekuńcza…, s. 185.
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właśnie rozsądkiem i intuicją, bowiem nie posiadały w zakresie pracy z trud-
ną młodzieżą żadnego przygotowania merytorycznego. Wychowawczyniom 
nie wolno było się spoufalać z podopiecznymi, ani wysłuchiwać ich zwierzeń. 
Było to działanie wynikające z przezorności. W ten sposób unikano bowiem 
przekazywania informacji, które mogłyby stać się kompromitującymi, po nawet 
przypadkowym ich ujawnieniu poza zakładem. Kobiety „trwające na pokucie” 
nie mogły opuszczać zakładu, ani także kontaktować się z kimkolwiek spoza 
zakładu (również z najbliższymi) bez wyraźnego zezwolenia przełożonych. 
Spotkanie z rodziną traktowane było jako nagroda za postępy w resocjalizacji – 
nawróceniu41.

Całość zasad życia w zakładach określał regulamin. W przypadku Jedłow-
nika wychowanki rozpoczynały dzień od toalety i posłania łóżek. Następnie 
udawały się na wspólny pacierz i mszę świętą. O 7.30 zasiadały do śniadania, 
po którym sprzątały zakład. W godzinach od 9 do 12 wykonywały prace ręczne 
lub uczyły się w salach lekcyjnych. Te same zajęcia obowiązywały je po obie-
dzie, przy czym miały półgodziny czas na zjedzenie podwieczorku. Po kolacji, 
którą podawano o godz. 18.30, dziewczęta miały czas dla siebie, na czytanie 
bądź przygotowywanie uroczystości szkolnych i zakładowych. O godz. 20.30 
organizowana była modlitwa wieczorna, a po niej wychowanki udawały się na 
spoczynek42.

Do obowiązków wychowanek należało zachowanie czystości, spokoju i po-
rządku oraz odnoszenie się z szacunkiem do wychowawczyń i władz zakładu. 
Nie wolno im było przyjmować ani wysyłać korespondencji bez zgody. Nie wolno 
było im również opuszczać zakładu bez zezwolenia43.

W wychowaniu resocjalizacyjnym stosowanym przez siostry ze Zgromadzenia 
Sióstr Opatrzności Bożej istotne znaczenie miała konsekwencja działań. Przestrze-
gano zatem wychowawczynie, aby nie zmieniały porządku dnia i nie odstępowa-
ły od obyczajów obowiązujących w zakładzie. Miały one również być przykładem 
i autorytetem moralnym dla swoich podopiecznych. 

Miały ustawicznie przypominać sobie, że ich mistrzem jest Jezus Chrystus - Dobry 
Pasterz, na Jego wzór miały nawet w najbardziej upodlonej penitentce – pokutnicy 
widzieć obraz dziecka Bożego, pokonując w sobie odczucie odrazy przy stykaniu się 
z najróżniejszą nędzą ludzką. Najbardziej zdeprawowane, ordynarne i nierządne wy-
chowanki budziły w swych opiekunkach uczucie litości i miłosierdzia. Wychowaw-
czynie były zobligowane do wystrzegania się w kontaktach z pokutnicami szorstko-
ści i wyniosłości, nigdy nie wolno im było w stosunku do nikogo używać wyrazów 
obelżywych i dokuczliwych. Tylko w sytuacjach wyjątkowych mogły stosować na-
tychmiastowo surowe kary. Aby oddziaływać wychowawczo na zdemoralizowane 
osoby, opiekunki okazywały im maksimum miłości matczynej, przy równoczesnym 

41 Tamże, s. 186-187.
42 Tamże, s. 186-187. 
43 Tamże, s. 187.
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panowaniu nad sobą i zachowaniu „zimnej krwi” w okolicznościach trudnych i przy-
krych, które miały miejsce bardzo często44.

Szczególną rolę w procesie resocjalizacji odgrywała kierowniczka pokutnic. Jej 
zadaniem było między innymi prowadzenie specjalnych konferencji dla wychowa-
nek zakładu. Różnymi sposobami zniechęcała podopieczne do dotychczasowego, 
rozwiązłego życia i nakłaniała do życia w zgodzie z zasadami wiary i w chrześci-
jańskiej moralności. Wszystko to poparte było przykładami obrazującymi Boże 
Miłosierdzie względem największych grzeszników45.

Starano się, aby dziewczęta i kobiety przebywające w placówkach miały co-
dziennie maksymalnie wypełniony dzień zajęciami, 

ponieważ wcześniej zakosztowały łatwego życia i były przeważnie leniwe, niecierpli-
we oraz nienawykłe do systematycznego wykonywania obowiązków. 

Różnorodność przydzielanych zadań miała również dać odpowiedź, do jakich 
konkretnie prac kobiety te mają predyspozycje; dodatkowo nie wywoływało to 
zniechęcenia do jednej przydzielonej czynności46.

Nie może dziwić również fakt, że ważnym elementem działań resocjalizacyj-
nych prowadzonych przez opatrznościanki była nauka katechizmu i podnosze-
nie poziomu życia religijnego pokutnic. Założycielka Zgromadzenia wychodziła 
bowiem z założenia, że przyczyną upadku moralnego tych kobiet był brak wiary 
i brak życia według zasad chrześcijańskich. 

Dlatego też systematycznie prowadzone były lekcje religii. Siostry wiedzę religijną 
i praktyki religijne uważały za podstawę stosowanego w zakładzie systemu wycho-
wawczego (…). Każda wychowawczyni prowadziła lekcje katechizmu i moralności 
i  we własnej grupie, jako przygotowanie pokutnic do lekcji prowadzonych przez 
księdza kapelana. (…) W nauczaniu stosowały „jasne i treściwe tłumaczenie”, używa-
ły porównań zaczerpniętych z Pisma św. i żywotów świętych, aby przekazane treści 
były w pełni zrozumiałe dla pokutnic47.

Zasadniczo można zatem powiedzieć, że w placówkach prowadzonych przez 
siostry opatrznościanki bardziej stawiano na nawrócenie religijne. Świadczą o tym 
fakty, które informują o dużym nacisku kładzionym w zakładach na przygotowa-
nie do przyjęcia sakramentów – spowiedzi i komunii św. Również kobiety innych 
wyznań – Żydówki czy prawosławne – przygotowywane były do przyjęcia wy-
znania rzymskokatolickiego.

44 Tamże, s. 188.
45 Tamże, s. 188.
46 Tamże, s. 189.
47 Tamże, s. 189.
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W procesie resocjalizacji siostry musiały się kierować i rozsądkiem, i roztrop-
nością. Dotyczyło to wielu obszarów wychowania resocjalizacyjnego. Pierwszym 
z nich było podejście do wychowanek, szczególnie tych opornych i krnąbrnych, 
którym trzeba było poświęcić więcej czasu, więcej wyrozumiałości i serca. Na-
leżało również z wyczuciem nagradzać postępy podopiecznych, zwłaszcza jeśli 
chodziło o systematyczność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obo-
wiązków. Najczęściej stosowano pochwały wobec klasy czy jakąś drobną nagro-
dę. Wyróżnieniem, jak zostało wcześniej wspomniane, była możliwość kontaktu, 
spotkania z najbliższymi. Czasami w niektórych pracach nagrodą było obdarzenie 
(oczywiście w granicach rozsądku) podopiecznych większym zaufaniem, poprzez 
np. zwiększenie ich samodzielności. W ograniczonym zakresie stosowano kary. 
Wymierzano je jednak wówczas, gdy było przekonanie, że pokutnica przyjmie 
je z pokorą. Jeśli nie było takiej pewności, wymierzenie kary odkładano do mo-
mentu, aż podopieczna sama uzna swoją winę. Stosowano również upomnienia, 
szczególnie w przypadku mniejszych przewinień. Upomnienia te miały charakter 
macierzyński i nacechowane były dużą miłością bliźniego48.

Pierwotnym założeniem Zgromadzenia była troska o nawrócenie kobiet moral-
nie zaniedbanych, prostytuujących się, jednakże w miarę rozwoju Zgromadzenie 
podejmowało również inne misje i działania charytatywne, a resocjalizacja nie-
rządnic stała się jednym z wielu aspektów działalności.

48 Tamże, s. 190.
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2. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Za inicjatorkę powstania Zgromadzenia uważa się Ewę Potocką z Sułkow-
skich, która po śmierci męża postanowiła poświęcić swoje życie dziełu miłosier-
dzia, jakim miało być ratowanie kobiet z upadku moralnego. W dążeniu do osią-
gnięcia tego celu wspierał ją duchowo i merytorycznie jej osobisty spowiednik 
ks. Zygmunt Golian, który również widział potrzebę działań resocjalizacyjnych 
na rzecz kobiet uprawiających nierząd. Oboje jednakże nie mieli odpowiedniego 
rozeznania w formach, sposobach i metodach pracy z tego typu kobietami. Po-
trzeba było również zaangażowania większej ilości osób do uruchomienia pla-
nowanego dzieła. W tym celu ks. Golian pozyskał Teklę z Wyszkowskich Kło-
bukowską i jej córkę Antoninę. Pozostawała jeszcze kwestia miejsca, w którym 
można byłoby „podpatrzeć”, jak należy pracować nad wyrobieniem charakterów 
przyszłych pokutnic. W grę wchodziły dwa miejsca. Pierwszym był francuski 
Laval, drugim Lwów, w którym od kilku lat funkcjonował zakład prowadzony 
przez siostry opatrznościanki. Po dłuższym namyśle, popartym korespondencją 
oraz wizytą ks. Goliana we Lwowie, zapadła decyzja o wysłaniu Potockiej oraz 
Kłobukowskich do Laval49.

W dobie ścigania i represjonowania prostytutek, w dobie walki z prostytucją 
jako elementem nieobyczajności, w okresie walki z chorobami wenerycznymi po-
jawiały się kolejne osoby, którym na sercu leżało ratowanie tych kobiet, a nie ich 
potępianie. Jak zauważył J. Bar: 

Ewa Potocka nie myślała w pierwszym rzędzie ani o ochronie obyczajności, ani o wal-
ce z prostytucją i zwalczaniu chorób, ale zwróciła uwagę na nieszczęśliwego człowie-
ka, upadłą kobietę, zwłaszcza tę, która chce się podnieść. Pragnęła wyciągnąć do niej 
pomocną rękę i postarać się o odsunięcie okazji do nowych upadków50.

Pobyt w Laval okazał się nie tylko okazją do zapoznania się z procesem re-
socjalizacji prostytutek, ale stał się również zaczątkiem organizowania życia 
konsekrowanego, które po wielu latach przyniosło efekt w postaci powołania 
nowego żeńskiego zgromadzenia zakonnego, w którym charyzmatem wiodą-
cym miała być oczywiście działalność wśród kobiet upadłych, pragnących wyjść 
z upadku.

Nie wchodząc w szczegóły i perturbacje związane z faktem formowania się no-
wego Zgromadzenia, należy zaznaczyć, że za datę jego powstania przyjmuje się 
dzień 1 listopada 1962 r. Wiąże się to z objęciem i uruchomieniem pierwszej pla-
cówki w Warszawie51.
49 J. R. Bar, Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia, Warszawa 1966, s. 34-37.
50 Tamże, s. 37.
51 B. Łoziński, Leksykon…, s. 266.
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2.1. Organizacja pracy resocjalizacyjnej

Jej początki sięgają drugiej połowy XIX wieku, a ściślej mówiąc roku 1862, kiedy 
to Ewa Potocka wraz z towarzyszkami przejęła prowadzenie „Domu Schronienia 
Najświętszej Maryi Panny”, założonego w 1853 r. przez grupę kobiet warszaw-
skich, którym przewodniczyła od 1856 r. hrabina Aleksandra Potocka. W następ-
nych latach zakład prowadzony był przez siostry felicjanki, a później siostry Ro-
dziny Maryi; ostatecznie przejęła go E. Potocka52.

Zakład zlokalizowany był w Warszawie przy ulicy Żytniej. 

Był to budynek parterowy, stary, z dziedzińcem i ogródkiem (…). Znajdował się takim 
stanie ruiny, że woda kapała z dachu do talerzy przy posiłku, a naprawiać nie można 
było, dla przegniłych krokwi53. 

Dla Potockiej miała to być lokalizacja tymczasowa. Uważała ona bowiem, że miej-
sce nieszczególnie nadaje się do prowadzenia działalności resocjalizacyjnej. Chodziło 
przede wszystkim o warunki bytowe – zły stan budynku, błotnisty teren, odległość 
od miasta itp. Jednakże panujące wówczas warunki polityczne ograniczały możli-
wości zmiany lokalizacji, co skłaniało Potocką do szukania innych rozwiązań, wśród 
których podstawą stało się nabywanie parceli przylegających do terenu zakładu54.

W zakładzie ulokowano 12 pokutnic, które były bardzo niezdyscyplinowane, 
a tym samym mało podatne na jakiekolwiek wpływy wychowawcze. 

Przy zastosowaniu cierpliwości, poświęcenia i miłości ze strony wszystkich sióstr, 
wpływ na pokutnice zaczął być coraz skuteczniejszy, tak że po jakimś czasie zakład 
przybrał charakter zorganizowanej instytucji. W miarę powiększenia miejsc dla schro-
nienia dziewcząt, przez rozbudowę oficyn, powiększył się zakład co do liczby pod-
opiecznych, tak że w 1875 r. liczył 50 dziewcząt i 14 sióstr55. 

Zakład utrzymywał się przede wszystkim z pracy dziewcząt i kobiet w nim prze-
bywających, które zarabiały szyciem i praniem bielizny.

W ciągu kolejnych lat działalności widać wyraźny rozwój placówki, co wyra-
żało się między innymi we wzroście liczby podopiecznych. W ciągu niespełna 
trzydziestu lat liczba „magdalenek” wzrosła ponad 100%. 

Tabela 38. Rozwój działalności „Domu Schronienia” w Warszawie56.

rok liczba pokutnic
1879 65

52 J. Bar, Zgromadzenie…, s. 42-44.
53 Tamże, s. 45.
54 A. J. Nowowiejski, Dzieje instytutu Matki Bożej Miłosierdzia (1818-1907), Płock 1908, s. 103.
55 J. Bar, Zgromadzenie…, s. 46.
56 A. J. Nowowiejski, Dzieje…, s. 177.
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1884 67
1892 84
1898 107
1902 108
1907 135

Znaczący rozwój zakładu nastąpił w okresie dwudziestolecia międzywojen-
nego. Liczba wychowanek sięgała nawet 200 osób. Mimo tego nie zmieniły się 
zasady i metody funkcjonowania placówki. Nadal prowadzono pralnię, szwalnię. 
Jedyną nowością, jaka się pojawiła, było zwrócenie większej uwagi na uzupełnia-
nie wykształcenia podopiecznych, bowiem wiele z nich było nieletnimi57.

Rozwijała się również działalność w Walendowie. Z roku na rok przybywała 
liczba pokutnic, tak że na początku lat trzydziestych oscylowała w granicach od 
110 do 130.

Tabela 39. Rozwój działalności zakładu w Walendowie.

rok liczba pokutnic
1925 75
1927 80
1930 100
1931 113

Sytuacja ta uległa zmianie w roku 1936, kiedy to w Walendowie utworzona 
została „Penitencjarna Kolonia Rolna”, do której kierowano dziewczęta i kobiety 
skazane po raz pierwszy za różne przestępstwa. Spowodowało to uszczuplenie 
liczby pokutnic do około połowy dotychczasowego stanu58.

W roku 1868 uruchomiona została druga placówka tworzącego się Zgroma-
dzenia. Na ten cel wynajęta została opustoszona plebania przy kościele Bożego 
Miłosierdzia przy ul. Smoleńsk w Krakowie. Po prowizorycznym zaadaptowania 
wnętrza zaczęto przyjmować pierwsze pokutnice. Na działalność zakładu wyna-
jęto również sąsiadujący z plebanią domek, jednakże w obu budynkach można 
było przyjąć zaledwie dwadzieścia podopiecznych, co było niewystarczające dla 
istniejących potrzeb zakładu. Podobnie jak w przypadku Warszawy, również kra-
kowskie pokutnice utrzymywały się z pracy rąk własnych. Początkowo wyplata-
no krzesła trzcinowe na zlecenie jednej z fabryk mebli, jednakże miało to negatyw-
ny wpływ na zdrowie podopiecznych, więc zrezygnowano z pracy dla fabryki, 
a w to miejsce urządzono pralnię i szwalnię59.

Średnio w krakowskim „Domu Schronienia” przebywało od 40 do 50 dziewcząt. 
Potrzeby były większe, ale możliwości ograniczone. Szacowano, że w ciągu nie-
57 J. Bar, Zgromadzenie…, s. 94.
58 Tamże, s. 96.
59 Tamże, s. 49.
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spełna ćwierć wieku przeszło przez zakład prawie czterysta pokutnic. W 1888 r. 
pojawiła się szansa pozyskania fundatora, a tym samym perspektywa powstania 
nowego zakładu, w którym resocjalizacji można byłoby poddać większą ilość ko-
biet. Na działalność Zgromadzenia książę Aleksander Lubomirski przekazał mi-
lion franków. Dzięki tej donacji udało się zakupić ponad dwadzieścia mórg ziemi 
w podkrakowskich Łagiewnikach, gdzie otwarto w 1891 nowy zakład zwany 
„Józefowem”. Nazwa była dedykowana św. Józefowi, bowiem siostry jego wsta-
wiennictwu przypisywały pomoc w pozyskaniu odpowiedniego miejsca na pro-
wadzenie działalności resocjalizacyjnej60.

Kolejną placówką przejętą przez Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia był 
Zakład Anioła Stróża w Płocku. Powstał on w roku 1889 z inicjatywy Jakobiny 
Łabanowskiej i ks. Antoniego Juliana Nowowiejskiego. J. Łabanowska pojawiła 
się w Płocku, aby utworzyć placówkę Zgromadzenie Sług Jezusa, z którym była 
w jakiś sposób związana. Nowa placówka tegoż Zgromadzenia miała prowa-
dzić działalność wśród służących, jednakże po namowach ks. Nowowiejskiego 
poświęciła się ratowaniu upadłych kobiet. W tym celu powstało Zgromadzenie 
„Bożej Miłości” liczące 18 sióstr, które uruchomiło wspomniany Zakład Anioła 
Stróża. Ze względu na sytuację polityczną zakład funkcjonował jako przedsię-
biorstwo przemysłowe. Działalność zarówno małego Zgromadzenia, jak i zakła-
du dla pokutnic nie rozwijała się tak, jak by sobie można było wówczas życzyć. 
Powodem był również brak doświadczenia sióstr w prowadzeniu tego typu 
placówki. W roku 1899 nastąpiło połączenie płockiego Zgromadzenia ze Zgro-
madzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W ten sposób Zakład Anioła Stró-
ża stał się kolejną placówką Zgromadzenia, w którym procesowi resocjalizacji 
poddawano kobiety upadłe moralnie. W zakładzie przebywało średnio od 40 do 
50 pokutnic61.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego Zakład Anioła Stróża w Płocku 
przyjmował przede wszystkim dziewczęta kierowane przez Kuratorium Okręgu 
Szkolnego lub przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Większość „magdalenek” 
było w wieku od 14 do 18 lat, a więc podobnie jak w Warszawie uzupełniano ich 
wykształcenie. W 1928 r. zakupiono drogą licytacji gospodarstwo w Białej, miej-
scowości położonej około 10 km od Płocka. Przebywało tam ok. 20 pokutnic, które 
nie miały predyspozycji do nauki, a potrzebowały więcej ruchu i wyładowania 
swojej energii, co umożliwiano im w ramach funkcjonującego w Białej gospodar-
stwa rolnego62. Z danych pochodzących z połowy grudnia 1937 r. wiadomo, że 
w okresie pięciu lat przez zakład przeszło 367 pokutnic, z których aż 298 „utrzy-
mało się na dobrej drodze”. Los 59 kobiet był Zakładowi zupełnie nieznany, a o 10 
kobietach wiedziano, że wróciły na drogę prostytucji63.
60 Tamże, s. 68-69.
61 Tamże, s. 74-77.
62 Tamże, s. 97.
63 AAN, MOS, sygn. 196.
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Już na początku XX wieku rozpoczęto działania zmierzające do uruchomienia 
domu zakonnego i zakładu resocjalizacyjnego w Częstochowie. Tym razem siostry 
nie przejmowały żadnego istniejącego zakładu, a miały go zaprowadzić od pod-
staw. Tu jednakże natrafiły na opór ze strony władz, co skłoniło je do podjęcia dzia-
łalności odbiegającej od pierwotnego charyzmatu Zgromadzenia. Zadaniem, jakie-
go się podjęły siostry, pierwotnie były ochronka dla dzieci w wieku od trzech do 
siedmiu lat oraz szwalnia dla dziewcząt w wieku od 12 do 16 lat. Właściwy zakład 
dla ratowania prostytutek z upadku moralnego powstał dopiero po tzw. odwilży 
spowodowanej wydarzeniami 1905 r. Działania zmierzające do założenia zakładu 
poprzedzone były zorganizowaniem pracowni szycia i haftu. W ten sposób roz-
poczęto gromadzenie dziewcząt z równoczesną nauką zawodu oraz katechizmu. 
Na cele zakładu zakupiono dom przy ul. Św. Barbary, stąd też pierwotna jego 
nazwa brzmiała „Przytułek dla kobiet przy ul. Św. Barbary”. Placówka mogła po-
mieścić około 60 kobiet, aczkolwiek w okresie dwudziestolecia międzywojennego 
ich liczba dochodziła nawet do 80 pokutnic64.

Z wykazu sporządzonego przez zakład za okres pięciu lat, od 1933 do 1937 
r., wynika, że w tym czasie przebywało w Zakładzie Opieki Najświętszej Marii 
Panny w Częstochowie 295 wychowanek. Zakład opuściło 165 podopiecznych. 
W tej liczbie 6 „umarło świątobliwie”, 17 przeniesiono do innych zakładów, a o 38 
wiadomo było, że żyły uczciwie. Z około 10% podopiecznych, które opuściły za-
kład, nie było kontaktu, stąd przypuszczano, że prawdopodobnie wróciły na dro-
gę nierządu65. 

Niespełna dwa lata funkcjonował zakład w Żytomierzu. Powstał on z fundacji 
ks. Feliksa Sznarbachowskiego, który zakupił domek liczący siedem pokoików 
i podarował siostrom na zakład, w którym umieszczono sześć kobiet. Później 
również dokooptowano kobiety chore wenerycznie, które leczono w położonym 
nieopodal domu. Trudne warunki materialne, nieporozumienia na linii siostry – 
ks. fundator doprowadziły do likwidacji placówki już w roku 190966.

Z fundacji Marii Michałowej Radziwiłłowej otwarto zakład dla ratowania ko-
biet w Wilnie. Za początek działalności Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miło-
sierdzia w Wilnie przyjmuje się dzień 17 maja 1908 r. W styczniu 1909 r. pojawiły 
się w nim pierwsze pokutnice w liczbie 22. Liczba podopiecznych stale wzrastała 
i w zakładzie w różnym okresie przebywało od 40 do 60 podopiecznych67.

W latach 1918-1939 w zakładzie w Wilnie poddawano procesowi resocjalizacji 
od 60 do 80 kobiet. Działalność ta cieszyła się dużą życzliwością społeczeństwa. 
W roku 1937 zmienił się nieco charakter placówki, bowiem w tym czasie Mini-
sterstwo Sprawiedliwości zaczęło przysyłać do zakładu dziewczęta, które zostały 
skazane wyrokami sądowymi. W ten sposób placówka odchodziła od swojego 
pierwotnego profilu68.
64 J. Bar, Zgromadzenie…, s. 78-80.
65 AAN, MOS, sygn. 224.
66 J. Bar, Zgromadzenie…, s. 80-82.
67 Tamże, s. 82-84.
68 Tamże, s. 99.



215

W 1916 r. Zgromadzenie uruchomiło niewielki zakład, na 12-14 podopiecz-
nych w Przemyślu. Inicjatywa leżała po stronie ks. Jana Balickiego, który jako 
kapelan szpitala zetknął się z prostytutkami na oddziale dla wenerycznie 
chorych. Równocześnie roztoczył nad nimi opiekę. Przy udziale kilku księży 
zakupił domek z małym ogrodem i przekazał go na rzecz Zgromadzenie, które 
zadomowiło się w Przemyślu na nieco ponad trzy lata, by w roku 1920 defini-
tywnie opuścić miasto69.

Ostatnią placówką, jaka powstała jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepod-
ległości, był zakład w Radomiu, którego inicjatorem był sufragan sandomierski bp Pa-
weł Kubicki. Zakład zlokalizowano przy ul. Kozienickiej 31, a w jego skład wchodzi-
ło kilka budynków parterowych i piętrowych rozłożonych na parceli o powierzchni 
8 tys. metrów kwadratowych. Zakład mógł prowadzić resocjalizację dla grupy od 50 
do 80 „magdalen”. Początkowo jednak w zakładzie przebywało od kilku do kilkuna-
stu podopiecznych70.

W latach 1922-1939 w radomskim zakładzie prowadzonym przez Zgromadze-
nie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia procesowi resocjalizacji poddawano od 70 do 86 
kobiet. Zdecydowaną większość stanowiły nieletnie71. Według danych z 1937 roku 
w ostatnich pięciu latach w zakładzie przebywało 21 dziewcząt uprawiających wcze-
śniej nierząd. Z tej liczby 13 zakończyło pomyślnie proces resocjalizacji, natomiast co 
do pozostałych zakład nie posiadał informacji72. Radom to kolejna placówka, do któ-
rej Zgromadzenie przyjmowało dziewczęta zagrożone nierządem, będące w wieku 
od 14 do 18 lat.

Znamienne jest to, że w okresie I wojny światowej większość zakładów prowa-
dziła normalną lub prawie normalną działalność. Przetrwanie wojny dało moż-
liwości rozwoju Zgromadzenia w okresie dwudziestolecia międzywojennego. 
Umacniały się zakłady dotąd funkcjonujące, ale zakładano również nowe.

Wśród nowych placówek powstałych w dwudziestoleciu międzywojennym 
wymienić trzeba Kalisz, Kiekrz i Lwów. Nie udało się uruchomić placówki w Su-
praślu, która miała być odpowiedzią na potrzeby resocjalizacji prostytutek na 
Podlasiu.

W przypadku Kalisza starania o sprowadzenie sióstr do miasta celem opieki 
nad kobietami prostytuującymi się rozpoczęto już w 1920 r. Ich inicjatorem był 
ks. Stefan Martuzalski pełniący wówczas obowiązki kapelana kaliskiego szpitala, 
gdzie zetknął się z dziewczętami chorymi wenerycznie. Niestety z powodu braku 
sióstr nie udało się wówczas tego przedsięwzięcia zrealizować. W 1922 r. pojawiły 
się dwie siostry z jedną swoją wychowanką i zamieszkały w domku obok kościoła 
św. Gotarda. Lokal ten nie spełniał jednakże odpowiednich warunków do zało-
żenia zakładu. Zakupiono wówczas willę na przedmieściach Kalisza, w dzielni-
cy Korczak, przy ul. Poznańskiej 26. Wtedy dopiero rozpoczęła się działalność 
zakładu, któremu nadano nazwę „Zakład Opieki św. Józefa”. Był on urządzony 
według struktury i regulaminu innych tego typu placówek prowadzonych przez 
69 Tamże, s. 84-86.
70 Tamże, s. 87-89.
71 Tamże, s. 100.
72 AAN, MOS, sygn. 196.
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Zgromadzenie. Początkowo przebywało w nim do 30 dziewcząt. Po wybudowa-
niu nowego budynku (oddany w 1931 r.) liczba podopiecznych sięgała nawet 60. 
Zakład zarabiał na swoje utrzymanie, między innymi wykonując usługi pralnicze, 
krawieckie, hafciarskie. Wyrabiano także kołdry73.

Z korespondencji pomiędzy przełożoną zakładu a biskupem włocławskim74 wy-
nika, że od początku zakład borykał się z wieloma problemami. Jednym z nich byli 
lokatorzy, którzy mieszkali w kamienicy, w której mieściła się placówka. Proble-
mem był również brak kaplicy. Z podopiecznymi siostry chodziły do pobliskiego 
kościoła, jednakże informowały biskupa, że jest w zakładzie kilka takich dziewcząt, 
z którymi do kościoła wyjść nie mogą i wskazane jest odprawianie dla nich nabo-
żeństw w zakładzie75.

Na początku 1925 r. w zakładzie przebywało 15 podopiecznych. Liczba zgłasza-
jących się była według relacji przełożonej dużo większa, ale odmawiano przyjęcia 
z powodu braku miejsc, choć we wrześniu tegoż roku odnotowano 18 podopiecz-
nych76. Charakterystyki zakładu dokonała jego przełożona w piśmie do władz 
wojewódzkich w Łodzi:

Zakład nasz jest filią Domu N.M.P. Miłosierdzia w Warszawie. Cel ma wychowawczo 
poprawczy, to jest praca wychowawcza i opieka nad moralnie zaniedbanemi dziew-
czętami.
Do zakładu przyjmuje się dziewczęta od lat 13. – Kandydatki przeważnie przysyłane 
bywają przez rodziców, opiekunów, stowarzyszenia lub instytucje, czasami jednak 
zgłaszaj się do Zakładu same – Zakład przyjmuje dziewczęta nie tylko z Kalisza i po-
wiatu kaliskiego, ale i z dalszych okolic. Długość pobytu wychowanek w Zakładzie 
zależy od stopnia ich poprawy i woli opiekunów. Pełnoletnie mogą opuścić Zakład 
w każdym czasie. Niektóre z nich pozostają dobrowolnie w Zakładzie na zawsze. 
Na poprawę zastarzałych nałogów potrzeba naturalnie lat kilku.
Opuszczające Zakład wychowanki oddajemy rodzinie, osobom lub domom, gdzie 
mogą już na siebie zapracować i gdzie nie grozi im bezpośrednio powrót do daw-
nych nałogów. Przy opuszczeniu Zakładu wychowanka otrzymuje skromną wyprawę 
w postaci bielizny, ubrania i drobnej sumy pieniędzy.
Z byłemi wychowankami Zakład łączności nie zrywa, czasem otacza je w dalszym 
ciągu w miarę możliwości opieką moralną. Zakład stara się obudzić w wychowankach 
chęć pracy i jednocześnie nauczyć je pracy zawodowej. Uczą się zależnie od inteligen-
cji i zdolności: prania, prasowania, (…) roboty kołder, szycia i kroju, gospodarstwa itp.
Analfabetki mają lekcje czytania i pisania, inne uzupełniają braki swego wykształcenia 
szkolnego. Nauka i praca jest systematycznie podzielona z uwzględnieniem czasu na re-
kreacją, czytanie książek, pogawędki etyczne, praktyki religijne, gry i zabawy. Parę razy 
w roku urządzane są przedstawienia sceniczne, śpiewy i deklamacje. – Dla przyjemności 
wychowanek urządza się raz w roku bezpłatnie rodzaj loterii fantowej, w której wygry-

73 J. Bar, Zgromadzenie…, s. 100-102.
74 Kalisz wówczas leżał na terenie diecezji włocławskiej.
75 Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Zakład Opieki św. Józefa na Korczaku.
76 Tamże.
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wają dla siebie różne potrzebne i przyjemne im drobiazgi. – W miesiącach letnich Zakład 
urządza wycieczki.
W Zakładzie obecnie znajduje się wychowanek 33. – Pomimo zgłoszeń więcej na razie 
przyjąć nie można z braku miejsca, pościeli i odzieży. W nowozbudowanym domu 
przygotowuje się sypialnie, jadalnie oraz pracownie na 60 do 70 osób. Urządzenie 
jednak tego wszystkiego wymaga poważniejszych funduszów, których nam na razie 
brak.
Leczenie chorych wychowanek odbywa się w Zakładzie lub szpitalu miejskim na 
koszt poszczególnych gmin lub zakładu. Lekarza stałego płatnego Zakład nie posiada, 
korzysta tylko z bezinteresownych usług kilku miejscowych lekarzy i dentysty.
Całkowite utrzymanie jednej osoby wynosi przeciętnie 59 zł 60 gr miesięcznie77.

W styczniu 1938 r. wpłynął do Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobieta-
mi i Dziećmi list podpisany przez wikariusza generalnego diecezji włocławskiej, 
w którym informował on, że na terenie tejże diecezji funkcjonuje tylko jeden za-
kład resocjalizacyjny, właśnie w Kaliszu, na Korczaku. W okresie od 1 stycznia 
1933 r. do 31 grudnia 1937 r. przeszło w nim proces naprawczy 145 kobiet, z czego 
51 „utrzymało się na uczciwej drodze”, natomiast 35 wróciło do poprzedniego 
zawodu78.

W 1928 r dom dla ratowania kobiet upadłych założony został przez Zgroma-
dzenie w podpoznańskim Kiekrzu. Działania w kierunku otwarcia tego typu 
placówki podjęło się poznańskie Towarzystwo „Przystań”. Ono zakupiło grunta 
i dom, w którym uruchomiono zakład. Oficjalnie placówkę otwarto 6 lipca 1928 r. 
Na początek przysłano do niego 7 dziewcząt z Poznania, później ich liczba oscy-
lowała w okolicach 20, aczkolwiek po wybudowaniu piekarni liczba ta wzrosła 
do 40. Piekarnia stała się elementem, który w niedużej mierze, ale zainteresował 
miejscowe społeczeństwo. Kupowali oni pieczywo i z dużą życzliwością odnosili 
się do sióstr. Oprócz piekarni, która wypiekała około 1200 kilogramów chleba 
i bułek, zarówno podopieczne jak i  siostry utrzymywały się z gospodarstwa rol-
nego i sadu. Wszystko jednak wystarczało na podstawowe potrzeby życiowe, 
uniemożliwiając podejmowanie inicjatyw79. Dla zobrazowania działalności reso-
cjalizacyjnej zakładu w Kiekrzu trzeba podać, że w okresie od 1 stycznia 1933 r. do 
1 stycznia 1938 r. procesowi naprawczemu poddanych było 95 kobiet, z czego dla 
69 proces ten można było uznać za zakończony powodzeniem80.

Nieco ponad rok funkcjonował dom we Lwowie. Siostry przybyły do miasta 
na prośbę Towarzystwa Opieki nad Młodymi Kobietami. Towarzystwo prowa-
dziło schronisko św. Katarzyny w Brzuchowicach pod Lwowem i widziało po-
trzebę pracy resocjalizacyjnej wśród swoich pensjonarek. Zgromadzenie zakupiło 
kamienicę we Lwowie i rozpoczęło swoją działalność, przerwaną wybuchem wojny. 
Początkowo było 14 wychowanek, przysłanych ze schroniska, ale już w marcu 1939 

77 Tamże.
78 Tamże.
79 J. Bar, Zgromadzenie…, s. 102-104.
80 AAN, MOS, sygn. 196.
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liczba ich wzrosła do 25. W większości przypadków były to kobiety, które dobro-
wolnie zgłaszały się do placówki81.

 2.2. Metody wychowawcze

Od początku działalności placówek „magdaleńskich” wzorowano się na zakła-
dzie w Laval. Potwierdza to choćby opis zakładu warszawskiego z okresu I wojny 
światowej: 

Dom mieścił ok. 140 dziewcząt, podzielonych na trzy grupy, z własnym personelem 
wychowawczym. Każda grupa prowadziła specjalny dział pracy pod kierunkiem wy-
kwalifikowanej siostry, który był nie tylko źródłem utrzymania dla domu, ale także 
dawał dziewczętom przygotowanie do samodzielnego życia po opuszczeniu zakładu. 
Pięknie rozwinął się haft kościelno-dekoracyjny, jak również szycie bielizny i haft bia-
ły. Ale najwięcej rozwijała się pralnia, której przed wojną, ale też i w czasie pierwszej 
wojny światowej tak szpitale jak i inne instytucje dostarczały zarobku. Dodatkowy 
warsztat pracy stanowiła tkalnia, z której wychodziły piękne galony do szat liturgicz-
nych, pasy zakonne i samodziału na ubrania dla wychowanek82.

Zasady te wprowadzano także w innych placówkach prowadzonych przez 
Zgromadzenie na terenie międzywojennej Polski. Główne założenia tegoż systemu 
zawierały się w czterech elementach. Pierwszym z nich było usunięcie kobiety ze 
złego otoczenia, w którym się znajdowała. W konsekwencji należało dać jej schro-
nienie. Pobyt w schronisku wiązał się w utwierdzaniu kobiety-dziewczyny w do-
brym, a także miał zabezpieczyć ją przed powrotem do dawnego sposobu życia83.

Zgodnie z założeniami do zakładów przyjmowano na okres nie krótszy niż 
trzy lata. Pobyt w placówce był dobrowolny, ale od 1922 r. po zawarciu umów 
z ministerstwem sprawiedliwości przyjmowano także dziewczęta, które weszły 
w kolizję z prawem i przysyłane były przymusowo. To nastręczało wiele trudno-
ści, bo najpierw trzeba było skłonić je do akceptacji faktu związanego z pobytem 
w zakładzie. Dopiero ona dawała szansę na rozpoczęcie procesu naprawczego. 
W tym procesie poza wychowaniem religijno-moralnym istotne było także wy-
chowanie obywatelskie i społeczne.

Zasadniczymi liniami, po których szło wychowanie dziewcząt, było wpajanie zasad 
etyki katolickiej, ideałów humanitarnych i patriotycznych, umożliwienie kształcenia 
ogólnego i zawodowego, przywrócenie wiary w siebie i chęci pracy nad sobą, atmos-

81 J. Bar, Zgromadzenie…, s. 105-106.
82 Tamże, s. 67.
83 S. E. Kwiecińska, Powstanie i działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Błogosła-
wionej Siostry Faustyny w Krakowie-Łagiewnikach w latach 1891-1998, Kraków 1999, s. 35-40 
(msp. w archiwum zakładu w Krakowie).
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fera pogody, zaufania i prawości, oraz indywidualne poznanie każdej wychowanki, 
uwzględnienie jej zdolności i zamiłowań84.

Za cel wychowania resocjalizacyjnego w tych zakładach stawiano sobie dopro-
wadzenie podopiecznych do odrodzenia moralnego. Siostry uważały, że możliwe 
to jest tylko poprzez pogłębienie wiary, naukę katechizmu i przygotowanie do 
sakramentu spowiedzi. Czynnik religijny był zatem determinantem przemiany 
pokutnic. Musiał on być poparty silnym i nadprzyrodzonym motywem skłaniają-
cym dziewczęta i kobiety do przemiany swojego życia, a pojawić się mógł wów-
czas, gdy podopieczne zakładu zaufały Miłosierdziu Bożemu85.

Pierwszym zadaniem było odizolowanie pokutnicy od złego towarzystwa. Aby 
sprostać temu zadaniu, domy poprawy były specjalnie urządzane, a część, w któ-
rej one przebywały, była ogrodzona parkanem, aby całkowicie utrudnić kontakt 
z sąsiedztwem. Było to oczywiście podyktowane troską o ich bezpieczeństwo, ale 
także ograniczało okazję do „nowych upadków”. Był to rodzaj izolacji zewnętrz-
nej. Oprócz tego stosowano także izolację wewnętrzną, dzieląc dziewczęta na 
klasy, a w ten sposób ograniczając kontakty mniej zdemoralizowanych od tych 
bardziej zdemoralizowanych86. Korzyści z podziału na klasy były dość konkretne:

1. Możliwość podziału pokutnic stosownie do ich charakteru, ogólnego poziomu, 
umiejętności, wieku oraz czasu przebywania w Domu.
2. Możliwość właściwego rozkładu poszczególnych działów pracy.
3. Łatwiejsze (dozór-opieka) nauczanie, kierowanie i zarządzanie.
4. Większa łatwość w utrzymaniu dobrego ducha w klasie i w usuwaniu zła, jakie by 
istniało; jeśli w jednej klasie dzieje się źle, nie wpływa to ujemnie na inne klasy. Można 
jednak podtrzymać rywalizację między wszystkimi klasami co do pobożności, zacho-
wania regulaminu i co do pracy.
5. Jeśli któraś z pokutnic nie przynosi zadowolenia w swojej klasie, może zostać prze-
niesiona do innej. Jeśli dwie pokutnice źle na siebie wpływają – łatwo mogą być roz-
dzielone.
6. Jeśli wychowawczyni nie nadawałaby się do pracy w jednej klasie, może być prze-
niesiona do innej, gdzie miałaby więcej możliwości do wykazania się87.

Wynika z tego, że siostry prowadzące zakłady poprawy dla nierządnic intu-
icyjnie i w oparciu o wcześniejsze doświadczenia oddziaływały wychowawczo na 
kobiety. Można stwierdzić, że podział na klasy ułatwiał proces resocjalizacji.

Polecano także siostrom wychowawczyniom, aby strzegły się i nie okazywa-
ły niezadowolenia w tych momentach, w których podopieczne popełniły jakieś 
84 Tamże, s. 96-97.
85 Tamże, s. 53.
86 Tamże, s. 53-54.
87 B. Sudoł, Efektywność działalności pedagogicznej i resocjalizacyjnej młodzieżowego ośrodka wy-
chowawczego w Krakowie w świetle badań naukowych, Warszawa 1998, s. 39 (msp. w archiwum 
zakładu w Krakowie).
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błędy czy wykroczenia. Zalecano siostrom, aby nie wzbudzały wśród pokutnic 
ducha donosicielstwa i nie wywoływały nieufności nie tylko pomiędzy samymi 
wychowankami, ale także pomiędzy klasami88.

Po przyjęciu dziewczyny czy kobiety do placówki rozpoczynano proces jej re-
socjalizacji, choć chyba bardziej zasadnym byłoby określenie proces nawrócenia. 
Głównym jego elementem była nauka katechizmu i przygotowanie do spowiedzi. 
W czasie całego pobytu nauczano katechizmu, czytano podopiecznym Pismo św., 
uczono zasad wiary. Zawsze w sposób jak najbardziej przystępny i zrozumiały. 
Posługiwano się w tym celu jak najprostszymi metodami. Dziewczęta uczest-
niczyły codziennie we mszy św., przystępowały do sakramentów. Nauka kate-
chizmu miała również na celu przygotowanie do powtórnego przeżycia pierwszej 
Komunii św.89.

W Domach Miłosierdzia obowiązywały także dodatkowe praktyki. W pierwszy 
piątek każdego miesiąca odprawiano nabożeństwo drogi krzyżowej, podczas któ-
rego pokutnice modliły się za dobroczyńców, za Kościół św., za Ojca św. i w inten-
cji rozszerzania się wiary. Drogę krzyżową odprawiano również w ostatnią środę 
miesiąca w intencji szczęśliwej śmierci dla wszystkich przywiązanych do domów. 
W Krakowie dodatkowo w każdą środę odmawiano litanię do św. Józefa, patrona 
Domu, prosząc go o szczególną opiekę nad placówką, pokutnicami i siostrami90.

Oczywiście poza przodującym w „Domach Miłosierdzia” wychowaniem reli-
gijnym stosowane były także inne metody wychowania resocjalizacyjnego. Od-
działywano między innymi przez wspólne czytanie książek, rozrywki literackie, 
w tym głównie amatorskie przedstawienia teatralne i akademie, śpiewy, zabawy 
na boisku, spacery, wycieczki czy udziały w uroczystościach związanych z rokiem 
kościelnym i innymi91.

Powyższe potwierdza, że dużą rolę przywiązywano do czasu wolnego pokut-
nic jako ważnego elementu wychowania resocjalizacyjnego. Był on przewidziany 
w regulaminie, jednakże sprawowano nad nim ścisłą kontrolę. Uważano przede 
wszystkim, aby zabawy nie były zbyt swawolne i nie obrażały skromności. Siostry 
wychowawczynie czuwały,

aby pokutnice w czasie rekreacji były zawsze zajęte zabawą, czy jakąś inna przyzwoitą 
rozrywką. Nie wolno im było pozwolić na to, aby któraś oddaliła się dowolnie (…)  
i oddawała się smutnym myślom i marzeniom92.

W procesie resocjalizacji prowadzonym w „Domach Miłosierdzia”, podobnie 
jak w innych tego typu placówkach, ważnym elementem wychowawczym był 
również strój. W dni świąteczne strój był jednostajny, nie podniecający próżności. 
88 S. E. Kwiecińska, Powstanie i działalność…, s. 60-63.
89  B. Sudoł, Efektywność działalności…, s. 40-42.
90 S. E. Kwiecińska, Powstanie i działalność…, s. 57.
91 B. Sudoł, Efektywność działalności…, s. 40.
92 S. E. Kwiecińska, Powstanie i działalność…, s. 65.
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W dni powszednie mógł być różny, w zależności od okoliczności. Wymogiem było 
czarne nakrycie głowy93.

Dziewczęta nowo przyjęte do krakowskiej placówki i nieposiadające jeszcze peł-
noletności miały możliwość, jeśli wyrażały taką wolę, przystąpić do Stowarzysze-
nia Anioła Stróża. Oczywiście wcześniej musiały odbyć okres próby. Celem tego 
Stowarzyszenia było przede wszystkim wyproszenie opieki aniołów. Zewnętrzną 
oznaką przynależności do Stowarzyszenia była liliowa tasiemka z Aniołem Stró-
żem. Pod koniec XIX wieku zawiązała się również w zakładzie Sodalicja Mariań-
ska. Zanim jednak podopieczna mogła przystąpić do Sodalicji, musiała przejść 
formację w Stowarzyszeniu Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Żeby jednak stać się członkinią tejże straży, należało mieć ukończone szesnaście 
lat i przebywać w zakładzie dłużej niż osiemnaście miesięcy. O przyjęciu decydo-
wała matka klasy. Znakiem zewnętrznym przynależności była czerwona tasiemka 
noszona w święta, niedziele i podczas przyjmowania Komunii św. Po dwóch la-
tach przynależności do Straży i pod warunkiem zachowania przykładnej postawy 
można było zostać aspirantką, a po kolejnych dwóch latach dopiero sodalistką. 
Spoczywał wówczas na niej obowiązek opieki nad wychowankami94.

W procesie wychowania resocjalizacyjnego w zakładach prowadzonych przez 
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia ważnym środkiem oddziaływania 
była praca, której zadaniem było kształtowanie charakteru. Przez pracę uczyły się 
podopieczne również odpowiedzialności, a co najważniejsze – przygotowywały 
się do samodzielnego życia. Ksiądz Henryk Weryński, zwiedzając zakład w Kra-
kowie, zauważył:

Gdy tylko wejdziemy na teren zakładu, uderzy nas silne i nieodparte wrażenie. Wszę-
dzie wre praca planowa i systematyczna. Tak zresztą żąda i dyktuje testament du-
chowy Wiel. M. Fundatorki Rondeau, głoszącej: „praca jest tak niezbędna dla duszy 
mych dziewcząt – jak chleb dla ich ciała!” Praca – umiejętnie rozdzielona – rodzi ład, 
który wszędzie tu rzuca się w oczy, w każdym szczególe. Praca – oparta na pobudkach 
z wiary płynących – niesie ze sobą pogodę ducha i zadowolenie. Józefów jest na to 
pierwszorzędnym dowodem95.

Pracę wśród podopiecznych rozdzielano i ze względu na wiek, i ze względu 
na umiejętności i predyspozycje. Praca zajmowała przeważnie do ośmiu godzin 
dziennie. Najczęściej wychowanki zajmowały się szyciem bielizny damskiej  
i męskiej, haftowaniem, szyciem kołder, praniem, prasowaniem, pracami na roli 
czy też w ogrodzie. Dodatkowo niektóre z dziewcząt pracowały w introligatorni, 
w pracowni haftów kościelnych czy jak w domu w Kiekrzu w piekarni. W Kra-
kowie po roku 1926 podopieczne zajmowały się handlem, a ściślej rzecz ujmując, 
93 Tamże, s. 66.
94 Tamże, s. 80-83.
95 H. Weryński, Czterdziestolecie szczytnego dzieła miłosierdzia w Józefowie, „Przewodnik Ka-
tolicki” 1931, nr 35, s. 596-597.
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sprzedawały na krakowskich targach warzywa i owoce. Praca z jednej strony wy-
rabiała w wychowankach umiejętności potrzebne do życia w warunkach pozaz-
akładowych, a z drugiej przynosiła zyski konieczne do utrzymania placówki96.

Po pewnym okresie pobytu w zakładzie i wdrożenia się w pracę, podopieczne 
wysoko ceniły sobie możliwość wykonywania różnych prac i jako karę traktowały 
odsunięcie od niej. Pracę przeplatano milczeniem i śpiewami. Śpiew miał przełamywać 
monotonię wykonywanych zajęć, natomiast milczenie było wprowadzane po to, aby 
dziewczęta mogły w sposób refleksyjny przemyśleć swoje życie. Do roku 1922 praca 
stanowiła główną obok religii metodę wychowania resocjalizacyjnego prowadzonego 
w zakładach magdaleńskich, po tym roku wprowadzono również naukę szkolną jako 
formę uzupełnienia wiadomości. Przyczyną tej zmiany było przyjmowanie do placó-
wek dziewcząt poniżej 14 roku życia, które miały ogromne braki edukacyjne97.

Dotychczasowe zasady funkcjonowania zakładu krakowskiego wymogły po-
łączenie pracy z edukacją. Wyrażone to zostało poprzez organizuję kursów do-
kształcających.

Aż do drugiej wojny światowej konieczność podejmowania pracy zarobkowej dla 
utrzymania domu ograniczała nauczanie w zadowalającym zakresie. Aby jednak przy-
gotować dziewczęta do życia w społeczeństwie, do roli żony i matki zdecydowano 
przeprowadzić naukę w formie kursów wewnętrznych, bez poświadczenia formalnego 
o zdobytych kwalifikacjach. Nie stworzono struktury szkolnej, ale nauka odbywała 
się praktycznie pod kierunkiem sióstr instruktorek. Prowadzono następujące kursy 
przygotowawcze do pracy zawodowej: I. kurs bieliźniarstwa wraz z haftem białym, 
cerowaniem, łataniem i nauką reparacji bielizny i odzienia, II. kurs haftu kolorowego 
jedwabiami i złotem, III. kurs szycia kołder i trykotarstwa maszynowego i ręcznego 
wraz z kursem czapnictwa, IV. kurs prania i prasowania, V. kurs ogrodnictwa, VI. kurs 
gospodarstwa domowego, to jest gotowania i pieczenia98.

Do prowadzenia tych kursów wykorzystywano nie tylko własne kadry, ale tak-
że własne pracownie. Siostry wychodziły z założenia, że umiejętności wyrobione 
podczas tychże kursów pozwolą wychowankom szybciej znaleźć pracę.

Pracując z tego typu kobietami czy dziewczętami, należało stosować system kar 
i nagród. Podopieczne pochodziły z różnych środowisk i tym sposobem próbo-
wano przysposobić je do nowych warunków. Nie stosowano jednakże kar, które 
mogłyby w jakiś sposób upokorzyć wychowanki. Często nawet nie używano tego 
typu określenia, lecz zastępowano je innym – „pokuta”. Wyróżnienia indywidualne 
stosowane były zawsze na forum klasy i na forum ogólnym. Nagrodą była również 
przynależność do wyżej opisanych bractw i stowarzyszeń. Każda z członkiń posia-
dała honorową odznakę, którą mogła utracić. Była to forma kary. Funkcjonowały 
także inne kary, jak:
96 S. E. Kwiecińska, Powstanie i działalność, s. 87-88.
97 Tamże, s. 91.
98 Tamże, s. 91.
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okazanie niezadowolenia, upomnienie, odmówienie pozwolenia na zabawy lub wy-
cieczki, publiczna nagana, w stosowaniu kar kierowano się indywidualnym podejściem 
do każdej wychowanki, oraz troską o to, by kary nie stawały się okazją do pognębienia, 
upokorzenia, lecz by były autentyczną pomocą dla dziewcząt. Nie stosowano żadnych 
kar cielesnych. Wydalenie z zakładu stosowano tylko w skrajnych wypadkach, gdy od-
działywania wychowawcze nie przynosiły żadnych efektów, a dana osoba przynosiła 
zgorszenie dla ogółu99.

Reasumując działalność wychowawczo-resocjalizacyjną sióstr ze Zgromadze-
nia Matki Bożej Miłosierdzia, trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny szcze-
gół. Otóż w większości zakładów, w których procesowi resocjalizacji poddawano 
nierządnice, metody wychowawcze oparte były na intuicji. Siostry ze Zgromadze-
nia Matki Bożej Miłosierdzia starały się do tej pracy przygotować w sposób jak 
najbardziej profesjonalny. Proces ten rozpoczynał się już w nowicjacie, a później 
kontynuowany był w sposób praktyczny pod okiem starszych, doświadczonych 
sióstr. W okresie dwudziestolecia międzywojennego siostry podnosiły swoje kwa-
lifikacje w ramach kursów dokształcających organizowanych w różnych miastach 
w Polsce pod patronatem Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. Odbyły się one 
między innymi w styczniu i lutym 1933 oraz we wrześniu i październiku 1934 r.

Wykłady obejmowały fizjologię, psychologię, badania psychologiczne dziecka, wycho-
wanie dziecka opuszczonego, historię wychowania, podstawy wychowania religijnego, 
zasady higieny i ratownictwa, wychowanie fizyczne, czytelnictwo dziecięce, zajęcia 
i rozrywki pozaszkolne, rysunki, ozdobnictwo, prawne podstawy opieki społecznej nad 
dziećmi, rachunkowość i administracja zakładów w Polsce. Kursy te uprawniały do peł-
nienia obowiązków wychowawczych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych dzieci 
i młodzieży100.

Siostry brały udział również w innych szkoleniach doskonalących. Zdecydowa-
nie ułatwiało to pracę nad podopiecznymi, ale także podnosiło jakość prowadzo-
nego przez nie procesu wychowania resocjalizacyjnego. 

99 Tamże, s. 98.
100 Tamże, s. 73.
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3. Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej

Początki Zgromadzenia sięgają roku 1892, a inicjatorką jego powstania była 
Maria Karłowska. Urodziła się ona 4 września 1865 roku w majątku nazywa-
nym ówcześnie Słupówką101, jako jedenaste, ostatnie dziecko Mateusza i Eugenii 
z Dembińskich Karłowskich. Po śmierci rodziców, w 1882 roku opiekę nad Ma-
rią przejęła jej starsza siostra Wanda, która w Poznaniu prowadziła pracownię 
krawiecką. W związku z tym Maria została wysłana na roczny kurs do Berlina. 
Po powrocie podjęła pracę w zakładzie swej siostry. W tym czasie odrzuciła kilka 
propozycji małżeńskich, co pozwoliło sugerować rodzinie, że zamierza wstąpić 
do zakonu. Faktycznie, Maria po śmierci swoich rodziców, w 1882 roku złożyła na 
ręce swojego spowiednika ślub czystości, jednakże nie podjęła życia zakonnego, 
czekając na wyraźny znak od Boga102.

Znak pojawił się w roku 1892. 

Pewnego popołudnia w listopadzie 1892 r. Maria znalazła się w ubogiej suterenowej 
izbie, gdzie odwiedziła starszych małżonków Grześkowiaków. Wtem weszła nie-
trzeźwa, wyzywająco ubrana dziewczyna. Grześkowiakowie próbowali usunąć ją 
z mieszkania, ale Maria przeszkodziła temu i w paru uprzejmych słowach zwróciła 
się do dziewczyny. Ta powiedziała, że jest prostytutką, znajdującą się pod kontro-
lą policji obyczajowej, potem nakreśliła smutne koleje swego życia i poprosiła Marię 
o pomoc w zerwaniu z dotychczasowym środowiskiem. Karłowska słuchała najpierw 
z przerażeniem, a potem z głębokim współczuciem. W prośbie tej dziewczyny odczy-
tała powołanie Boże skierowane do niej. Odtąd poświęciła się całkowicie umoralnie-
niu kobiet upadłych103.

3.1. Działalność resocjalizacyjna

W ten sposób rozpoczęła się działalność resocjalizacyjna Marii Karłowskiej 
wśród poznańskich prostytutek. Prowadzona była w różnych miejscach i okolicz-
nościach, na cmentarzach, bramach kamienic. Niejednokrotnie w trakcie space-
rów podchodziły do niej dziewczęta, informując ją, że są „kontrolne” i prosiły 
o udzielenie jakiejkolwiek pomocy. Rozpoczęła również apostołowanie wśród ko-
biet przebywających na oddziale dla wenerycznie chorych. Jej wizyty na oddziale 
miały pozytywny wpływ na przebywające tam kobiety, szczególnie te bardziej 

101 Obecna nazwa to Karłowo, powiat szubiński, województwo kujawsko-pomorskie.
102 W. Rozynkowski, G. Dobrska, Może i tobie Bóg udzieli łaski! O bł. Marii Karłowskiej, Toruń 
2005, s. 10-16.
103 A. Narzymska, Dzieje Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w latach 1893-1935,  
s. 39-40, msp. w archiwum Zgromadzenia (sygn. MK 110-4/2a).
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wybuchowe, stąd też personel medyczny nie utrudniał tych odwiedzin. Jednym 
z przełomowych momentów działalności resocjalizacyjnej Marii Karłowskiej, 
a ściślej rzecz ujmując, jej początków, było spotkanie z Klementyną Jaworską, 
która użyczyła swego mieszkania jako przytułku dla kobiet pragnących porzucić 
nierząd i wrócić na uczciwą drogę życia. Przebywały one u niej do momentu wy-
szukania dla nich pracy104.

To był również moment, w którym pojawiła się świadomość prowizoryczno-
ści podejmowanych przez nią działań, i to zarówno w zakresie merytorycznym, 
jak i praktycznym. Karłowska nie miała przygotowania pedagogicznego, a tym 
bardziej ściśle resocjalizacyjnego, a swoją pracę opierała na intuicji, która pozwalała 
jej dotrzeć do tych kobiet i nakłonić je do nawrócenia105.

Po niespełna roku przytułek z domu państwa Jaworskich został przeniesiony 
na ulicę Szewską. Przyczyny zmiany tej lokalizacji były dwie: po pierwsze, po-
przednie mieszkanie okazało się zbyt małe, aby sprostać rosnącym potrzebom, 
a po drugie, współlokatorom kamienicy nie podobało się to, że pomieszkują tam 
kobiety „tego typu”. W nowym mieszkaniu warunki bytowe były nieco lepsze. 
Dziewczęta utrzymywały się z doraźnych prac, takich jak darcie pierza, szycie 
worków czy w późniejszym czasie również szycie bielizny106.

Od grudnia 1894 r. w przytulisku, które zostało zarejestrowane pod nazwą „Za-
kład Dobrego Pasterza”, zamieszkała również Maria Karłowska. W ten sposób 
mogła niemalże przez cały czas oddziaływać na swoje podopieczne. Podobnie 
jak w poprzednim przypadku, również ten lokal okazał się zbyt mały i zaistniała 
konieczność znalezienia nowego lokum. Okazja taka nadarzyła się w czasie, kie-
dy M. Karłowska poznała hrabiankę Anielę Potulicką. Ona to zakupiła nieduży 
domek w podpoznańskich Winiarach i tam 16 lipca 1895 r. rozpoczął swoją dzia-
łalność „Zakład Dobrego Pasterza”. Na początku XX wieku, dokładnie w 1900 r. 
ukończono, również z fundacji A. Potulickiej, budowę nowego dużego gmachu 
z przeznaczeniem na prowadzenie szeroko zakrojonej działalności resocjaliza-
cyjnej107.

W pierwszym okresie działania zakładu „Dobrego Pasterza” kierowano do nie-
go prostytutki, które dodatkowo popełniły jakieś przestępstwa. Praca z nimi była 
szczególnie trudna: 

Zsyłane karnie dziewczęta robiły wszystko, aby stąd się wydostać – od wybryków 
po obłudne okazywanie „nawrócenia”. Różnymi sposobami starały się sforsować za-
mknięcia108. 

104 Tamże, s. 40.
105 Tamże, s. 40.
106 H. Ruszczyńska, Historia Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Boskiej, Jabłonowo 
1936, s. 23.
107 A. Narzymska, s. 43.
108 J. Stabińska, Bardzo umiłowała, Jabłonowo Pomorskie 1986, s. 77.
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Charakter tych prostytutek wymagał zaostrzonych środków, takich jak wysokie 
ogrodzenia i bramy z żelaznymi okuciami. Troska o własne życie, na które niejed-
nokrotnie nastawano, a także o zdrowie i życie podopiecznych i sióstr sprawiła, że 
Matka Karłowska starała się przyjmować tylko te dziewczęta, które zgłaszały się do-
browolnie109. Zdarzały się też próby ucieczki, bardziej lub mniej udane. Z początku 
Maria Karłowska udaremniała ucieczki, gdyż była odpowiedzialna przed władzami 
za los tych dziewcząt, poza tym wiedziała, że ich ucieczka skończy się osadzeniem 
w więzieniu. Jedną z takich ucieczek opisuje w Kronice Klementyna Jaworska: 

Po zakończeniu nabożeństwa zajechały konie, aby odwieźć Kapłana z powrotem do 
Katedry. Wtem dał się słyszeć głos woźnicy: - Ucieka! – I w istocie, uciekała jedna 
z Pokutnic, korzystając z otwarcia głównej bramy, którędy wjeżdżał ów woźnica. Gdy 
to usłyszała Siostra kołowa imieniem Klara, w tej chwili pogoniła szybko za nią, aby 
ją pochwycić i oddać w dalszą opiekę Dobrego Pasterza. Biedna Siostra tak pędziła, 
że naraziła swe zdrowie. Trzeba zawdzięczać jedynie pomocy Bożej, że Siostra Klara 
spostrzegła nadjeżdżający powóz, który zabrał ją na kozioł, aby tym szybciej dogo-
nić uciekającą Pokutnicę. Udało się to bardzo zgrabnie. Ks. Dr Dalbor kazał natych-
miast ratować zmęczoną Pokutnicę. Dojechawszy bardzo blisko, Siostra Klara zeszła 
i pochwyciła ją. Po drodze rozpoczęły się sprzeczki. Siostra Klara przywołała więc do 
pomocy jednego człowieka. Po powrocie Pokutnica została ukarana. Na początku była 
krnąbrna i zawzięta, bez śladu pokory. Później nieco uznała, że jest słusznie ukarana. 
Mówiono jej, że jest karana za to, że znieważyła i zlekceważyła Mszę świętą i  święte 
ceremonie, a nie jest karana za ucieczkę, lecz za to, że tak szybko pędziła do szatana”110. 

Później jednak, stawiając na dobrowolność, Maria Karłowska nie pozwalała po-
dejmować pościgu za uciekinierką111. 

Prostytutki był to ogólnie „trudny materiał do obróbki” w procesie resocjali-
zacji. Doktor Paweł Gantkowski, profesor Uniwersytetu Poznańskiego w swym 
podręczniku do medycyny pastoralnej wskazał na cztery podstawowe, według 
niego, cechy charakteryzujące prostytutki. Były to: kłamliwość, wstręt do pracy, 
strojenie się oraz wybryki i przestępstwa112.

Lektura Kroniki potwierdza w znacznym stopniu powyższą teorię. Doskona-
łym przykładem postawy opartej na kłamstwie jest postać jednej z podopiecznych 
„Domu Dobrego Pasterza”. Dziewczynie na imię było Bernarda. Prosząc o przyjęcie 
do placówki, przedstawiła się jako sierota nieposiadająca żadnej rodziny. K. Jawor-
ska relacjonuje, że Matka Maria miała przeczucie, że dziewczyna nie mówi prawdy, 
że próbuje coś zataić. To przypuszczenie potwierdziło się kilka dni później, kiedy 

109 Tamże, s. 77.
110 Kronika Domu Dobrego Pasterza 1892-1900, s. 68, msp. w archiwum Zgromadzenia (sygn. 
MK 49/4).
111 J. Stabińska, Bardzo…, s. 77.
112 P. Gantkowski, Medycyna pastoralna oraz podstawy higjeny codziennego życia w stosunku do 
duszpasterza i parafji, Poznań 1927, s. 214-215.
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pod bramą zakładu stanęła kobieta przedstawiająca się jako matka Bernardy i  pro-
sząc o jej wydanie. Okazało się, że Bernarda dopuściła się oszustwa, co bardzo zmar-
twiło jej matkę. Postanowiła ona jednak pozostawić córkę w zakładzie. 

Matka mając tak jasne dowody kłamstwa wyżej wymienionej Pokutnicy Bernardy, 
postanowiła jak najprędzej wziąć się do pracy nad nią i zobaczyć, czy szatan długo 
jeszcze będzie ją trzymał w tej niewoli. Została więc przyprowadzona przez Siostrę 
na konferencję. Matka zaczęła ją badać co do jej rodziny i stosunków, sądząc, że tym 
razem przyzna się do winy. Ale tak nie było. (…) Owszem, tak jak dawniej, tak i teraz 
mówiła to samo, nie przyznając się do żadnej rodziny113.

Z kolei upodobanie do pięknych i błyszczących strojów potwierdza następująca 
relacja:

W tym czasie Matka Przełożona odprawiała rekolekcje z Pokutnicą Wandą. Była to 
osoba z lepszym wychowaniem, ale tym większa grzesznica. Złota w jej stroju nie 
brakowało. Po pewnym czasie, kiedy ją przebierano z pięknych sukienek, szalała 
wprost, że miała się z nimi pożegnać, chociaż już od paru miesięcy chodziła do Matki 
Marii, aby przyjęła ją do Dobrego Pasterza. Mówiła: - Jaka ja jestem nieszczęśliwa, że 
tą Matuchnę poznałam! – Narzekała, że przychodziła co niedzielę, a teraz Matuchna 
zabiera jej złoty zegarek i te piękne pierścienie, i te trefione włosy, z którymi musi się 
pożegnać!114.

Dziewczętom oddanym pod opiekę „Dobrego Pasterza” przychodziły do gło-
wy przeróżne pomysły, które można zakwalifikować jako wybryki, czyli czwar-
tą przypadłość prostytutek wymienianą przez P. Gantkowskiego. K. Jaworska 
w swojej Kronice opisuje między innymi takie zdarzenie: 

(…) Marta z Bronisławą nie pomyślały nawet o posłuszeństwie. Na środku dziedzińca 
był ogromny stóg równający się wysokością ze stodołą, ułożony z witek, które nie 
nadawały się do wyrabiania koszy, lecz zostały przeznaczone na opał. Szatan podszep-
nął im, aby udały się na tę ogromną stertę chrustu. Z wielką radością wykonały swój 
zamiar. W jednej chwili były już na jej wierzchołku i postanowiły tam pozostać przez 
całą noc. Stamtąd mogli je widzieć wszyscy przechodnie, mieszkańcy Winiar. Był to 
okropny widok patrzeć na te Dusze pokutujące, pełne ironii i szyderstwa z Sióstr, że 
teraz będą musiały pilnować je przez całą noc. Nie zachowały się tam spokojnie, ale 
zaczepiały przechodniów swymi nawoływaniami i krzykami. (…) Rano było trudniej, 
aniżeli poprzedniego dnia, bo nie wyspane i głodne stały się bardziej rozbestwione, 
a w czasie rannej rekreacji zaczęły zaczepiać spokojne Dusze i buntować je. (…) Około 
południa zaczął padać deszcz. Lecz i to nie pomogło, aby zeszły na dół i tak, całe zmoczone, 
pozostały w swym uporze”115.

113 Kronika…, s. 136-138.
114 Tamże, s. 93.
115 Tamże, s. 130-131.
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Matce udało się wybrnąć z kłopotu, co świadczy o jej dużej intuicji pedagogicz-
nej, mimo braku przygotowania pod kątem merytorycznym i empirycznym. Tego 
ostatniego nabierała, pracując nad resocjalizacją prostytutek. We wspomnianym 
powyżej przypadku M. Karłowska 

postanowiła użyć środka, aby Pokutnice sprowadzić ze sterty, gdyż nie można było 
dłużej pozwalać na skandal, gdyż one postanowiły pozostać tam przez niedzielę, aby 
mieć więcej sposobności przedstawić się publiczności. (…) Matka Maria (…) podała 
im sposób, w jaki mogą je stamtąd sprowadzić. Miały one wejść na górę i rozrzucić ją 
po dziedzińcu przynajmniej do połowy, aby poprzez zniżenie tamte dwie nie mogły 
być widziane przez płot. Pełne ducha postanowiły rzucić się na tą pracę116.

Początek działalności na Winiarach wiązał się również z faktem powołania do 
życia Zgromadzenia zakonnego. Karłowska pragnęła w ten sposób zachować cią-
głość swojego apostolatu. Pierwsze siostry, wśród nich Karłowska, złożyły śluby 
zakonne 20 czerwca 1902 r., dając tym samym początek Zgromadzeniu Sióstr Pa-
sterek od Opatrzności Bożej. W siedem lat później Zgromadzenie uzyskało za-
twierdzenie na poziomie diecezjalnym, a jeszcze za życia Karłowskiej, w 1928 r. 
zatwierdzono również jego reguły117.

Z krótkiego sprawozdania z roku 1938 wynika, że w latach 1933-1937 w zakła-
dzie winiarskim przebywało łącznie 331 kobiet, z których 222 uważano za zreso-
cjalizowane. O pozostałych nie było informacji118.

W 1906 roku siostry pasterki objęły placówkę w Lublinie, w folwarku zwanym 
Wiktoryn. Zostały one zaproszone do pracy w przytułku św. Antoniego założonym 
w 1895 roku przez ks. Ignacego Kłopotowskiego. W momencie przejęcia placów-
ki w zakładzie przebywało około 40 kobiet i gromadka starców. Trzeba przy tym 
zauważyć, że przytułek był własnością Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności119.

Zakład znajdował się w Lublinie – Wiktorynie przy ul. Lubartowskiej 85 i mógł 
przyjąć 65 pensjonariuszek (w pewnym okresie działalności tylko 50). Jak wynika ze 
sprawozdań, większość wychowanek przed trafieniem do przytułku nie wykonywała 
żadnego zawodu. Równie duża liczba podopiecznych pełniła obowiązki służących120.

Przybycie sióstr pasterek do Lublina i przejęcie przez nie przytułku wspomina 
jedna z wychowanek przebywających ówcześnie w zakładzie: 

Nie wiedziałyśmy co się z nami stanie – z trwogą oczekujemy przez całą noc. Odważ-
niejsze z nas siedziały gotowe w każdym razie tak do obrony, jak do walki. (…) nie 
my nie pójdziemy spać, aż te osoby przyjadą – bo my musimy wiedzieć, co to za jedne 

116 Tamże, s. 131.
117 B. Łoziński, Leksykon…, s. 307-308.
118 AAN, MOS, sygn. 196.
119 S. Narzymska, Dzieje Zgromadzenia Sióstr…, s. 190-110.
120 Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski, sygn. 167 (dalej: APL, 
UWL).
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te Panie i kto to taki będzie. W czyje znów ręce rzuci nas los szczęścia? (…) Co to za 
jedne, może nas będą bić – może to są Magdaleny z Warszawy – no i te rozmaite przy-
puszczenia121. 

Siostry pasterki przyjechały do Lublina w nocy z czwartku na piątek, jednakże 
według wspomnień dopiero w niedzielę spotkały się z wychowankami Przytułku 
św. Antoniego, a pracę w placówce rozpoczęły po zaakceptowaniu ich obecności 
przez przebywające w zakładzie kobiety122.

Po tym fakcie siostry wprowadziły swoje zasady życia w przytułku, które nie 
bez oporów zostały przyjęte przez podopieczne. Wspomina o nich jedna z wycho-
wanek: 

Pierwszy obiad w refektarzu podług Ustaw. Siostra nas poustawiała pojedynczo i pro-
wadzi do refektarza. (…) oj nie podobało nam się, że my plecami mamy siedzieć jedna 
do drugiej. Ja nie będę siedziała do drugiej plecami – no i zaczynamy się żgać widel-
cami po plecach. (…) teraz idziemy na sypialnię. Siostra chodzi od jednej do drugiej 
i poucza jak się rozbierać - to my wszystkie wybuchamy w śmiech – aż się kulamy. 
Siostra mówi, halkę z majtkami trzeba na dół spuścić – to jedna na psotę halkę zrzuciła 
i w majtkach na łóżko (…). A co to było hałasu, jak siostra zamknęła na klucz sypial-
nię123.

Funkcjonowanie zakładu, obowiązki wychowanek oraz personelu określał 
szczegółowo regulamin. W pierwszym jego punkcie określony został cel zakładu, 
czyli poprawa 

moralnie upadłych dziewcząt, skierowanie ich na drogę uczciwego życia, nauczenie 
pożytecznej pracy a następnie oddanie ich do służby, do pracowni lub pod opiekę 
rodziny124. 

Do zakładu przyjmowano kobiety w wieku do lat trzydziestu. Musiały one 
spełnić dwa podstawowe warunki: być chrześcijankami i zamieszkiwać na terenie 
miasta Lublina. Pobyt w zakładzie nie był przymusowy, każda pełnoletnia kobie-
ta mogła go opuścić, informując o tym zarząd; nieletnie za zgodą rodziców bądź 
opiekunów. Pobyt w zakładzie był ograniczony czasowo, a podopieczne mogły 
w nim przebywać maksymalnie 5 lat125. 

Wychowankom przysługiwały oczywiście pewne prawa związane z pobytem 
w zakładzie, jak również spoczywały na nich określone obowiązki. Miały więc 

121 Archiwum Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, sygn. MK 23/10 (dalej: 
AZSPOB).
122 Tamże.
123 Tamże.
124 AZSPOB, sygn. MK 23/7.
125 Tamże.
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możliwość ustnego i pisemnego porozumiewania się z rodziną. Mogły również 
wychodzić poza obręb zakładu, jednakże tylko za zgodą przełożonej i pod opie-
ką. W przypadku choroby korzystały z pomocy lekarskiej i lekarstw. Zakład dbał 
również o ich ubiór i wyżywienie. Na dziewczętach przebywających w przytuł-
ku spoczywały dwa podstawowe obowiązki: praca w miejscu, do którego zostały 
skierowane oraz posłuszeństwo wobec przełożonej126.

W kwietniu 1938 roku wojewoda lubelski zatwierdził nowy regulamin „Przy-
tułku św. Antoniego dla dziewcząt”. Był on bardziej szczegółowy od poprzednie-
go, zatwierdzonego osiem lat wcześniej. Zmianie uległy również pewne zapisy. 
Określono dolną granicę wieku przyjmowanych kobiet, która wynosiła 16 lat; gór-
na (30 lat) się nie zmieniła. Każda z kandydatek po zapoznaniu się i zaakceptowa-
niu regulaminu podpisywała deklarację następującej treści:

Przyrzekam:
a) szanować „Przytułek św. Antoniego dla dziewcząt” i zachowywać się w nim przy-
zwoicie oraz stosować się do przepisów regulaminu i nie zakłócać spokoju,
b) współżyć zgodnie z pensjonariuszkami i nie ubliżać żadnej, 
c) wykonywać sumiennie i uczciwie powierzone obowiązki,
d) i opuścić Przytułek na żądanie Przełożonej127.

Określono również maksymalny czas pobytu w zakładzie i ograniczono go do 
trzech lat. Mógł on być zarówno skrócony, jak i wydłużony. Skrócenie pobytu 
mogło być uzasadnione:

- odejściem z własnej woli,
- usunięciem za naganne zachowanie,
- znalezieniem pracy,
- uznaniem pensjonariuszki za zdolną podjąć pracę zawodową.

Wydłużenie okresu pobytu odnosiło się przeważnie do dziewcząt niepełnoletnich128.
Nowością było określenie przepisów dyscyplinarnych w Przytułku. I tak, za 

pierwsze przewinienie pensjonariuszka otrzymywała upomnienie, drugie koń-
czyło się ostrzeżeniem, a trzecie naganą; czwarte niosło za sobą konsekwencję 
usunięcia z zakładu. Każda pensjonariuszka posiadała osobistą kartę stosunków, 
w której te środki dyscyplinujące były odnotowywane. Oczywiście decyzja o ich 
zastosowaniu należała bezpośrednio do przełożonej zakładu. Niedopuszczalne 
było stosowanie represji wobec podopiecznych polegających na pozbawianiu snu 
czy posiłku129.

Innym novum, które pojawiło się w regulaminie, to wynagrodzenie, jakie 
pensjonariuszki miały otrzymywać za swoją pracę w zakładzie. Wypłacano je 
kobietom opuszczającym Przytułek „jako podstawę do uruchomienia samo-
126 Tamże.
127 APL, UWL, sygn. 167.
128 Tamże.
129 Tamże.
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dzielnych źródeł utrzymania”. Jego wysokość uzależniona była od umiejętno-
ści i zaangażowania w pracę i wynosiła od 3 do 5 zł za każdy miesiąc. Tak więc 
podopieczna przebywająca w zakładzie trzy lata mogła, wychodząc z niego, 
otrzymać od 72 do 120 zł. Wynagrodzenie naliczano od drugiego roku pobytu 
w zakładzie130.

Z działalności pasterek w Lublinie zachowało się kilka sprawozdań. W 1925 
roku przez zakład przewinęły się 64 dziewczęta. Większość z nich kierowana była 
do przytułku przez rodziców i opiekunów. Zdarzały się również kierowania ko-
biet do zakładu przez policję państwową. Z tej liczby 12 lutego 1925 roku w przy-
tułku przebywało 27 dziewcząt131.

Tabela 40. Działalność resocjalizacyjna pasterek w Lublinie (dane z roku 1925).

w zakładzie 27
odeszło na służbę 13

wróciło do rodziny 16
odesłano do innych zakładów 3

odesłano do domu misyjnego w Topolnie 1
umarło 1
uciekło 3

Z kolei w roku 1928 w zakładzie przebywało 30 podopiecznych. W czasie po-
bytu uczyły się prac dziewiarskich (szycia, haftów, trykotarstwa, tkactwa), ogrod-
niczych i domowych. Oprócz tego przewidziana była dla nich rekreacja: śpiewy, 
spacery i gry. Wyniki pracy w tym roku określano jako zadowalające132.

Tabela 41. Stan placówki w roku 1928.

przybyło 26
ubyło 25

wróciło do rodzin 16
poszło na służbę 5

skierowano do szpitala 4

Ze statystyki sporządzonej w roku 1937, obejmującej pięć lat działalności wyni-
ka, że w okresie tym przez zakład przeszło około 430 kobiet133.

130 Tamże.
131 AZSPOB, sygn. MK 23/18.
132 AZSPOB, sygn. MK 23/13.
133 Tamże.
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Tabela 42. Statystyka ruchu kobiet w Przytułku św. Antoniego w latach 1933-
1937.

okres przybyło ubyło
1.04.1932-31.03.1933 98 52
1.04.1933-31.03.1934 71 31
1.04.1934-31.03.1935 71 27
1.04.1935-31.03.1936 79 25
1.04.1936-31.03.1937 113 50

Powyższa statystyka jest bardzo ogólna i nie pozwala stwierdzić, z jakich powo-
dów kobiety opuszczały Przytułek św. Antoniego, co uniemożliwia określenie liczby 
kobiet, które faktycznie zostały poddane procesowi resocjalizacji z wynikiem pozy-
tywnym. Jednakże kolejna jest już nieco bardziej szczegółowa. Pozwala ona prześle-
dzić liczbę pensjonariuszek przybywających i opuszczających Przytułek w Lublinie.

Tabela 43. Ruch pensjonariuszek w Przytułku św. Antoniego w latach 1934-1938134.

1934/35 1935/36 1936/37 1937/38

z początkiem roku było 40 44 53 62
w ciągu okresu przybyło 31 35 53 43

przybyło z innych zakładów - - 7 2
odesłano do innych zakładów 3 - - -
opuściło zakład dobrowolnie 24 26 50 34

zmarło - - 1 -
usunięto - - 1 -

pozostaje w zakładzie 44 53 62 73

Praca wśród kobiet moralnie zaniedbanych może przynieść efekty głównie przy 
poparciu całego społeczeństwa. O takie zabiegali przyjaciele zakładu. W maju 
1929 roku na łamach lokalnej prasy ukazał się artykuł, w którym opisano sytuację 
Przytułku i proszono społeczeństwo o pomoc. Autor pisał między innymi: 

Tu trzeba pomocy całego społeczeństwa, a wtedy z groszowych składek zbiorą się 
sumy, które umożliwią kierowniczkom zakładu normalną pracę, a wielu nieszczęśli-
wym wykolejonym dziewczętom pozwolą powrócić do społeczeństwa, poza nawias 
którego zostały wyrzucone może i nie z własnej winy135.

134 APL, UWL, sygn. 167.
135 W. Bartkowicz, Ku uwadze społeczeństwa. Zakład, któremu należy przyjść z pomocą, „Głos 
Lubelski” 1929, nr 128, s. 4.
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Miesiąc później ten sam dziennik ponownie informował lubelskie społeczeń-
stwo o Przytułku św. Antoniego na Wiktorynie, o jego trudnej sytuacji material-
nej i misji, czyli resocjalizacji kobiet moralnie zaniedbanych. W artykule tym wi-
doczne są pewne sprzeczności. Otóż autor tego artykułu pisze o zainteresowaniu 
społeczeństwa działalnością placówki. Z kolei w zamieszczonym na końcu tekstu 
sprostowaniu W. Bartkowicz – autor wspominanego wcześniej artykułu – pisze: 

z przykrością muszę stwierdzić, że społeczeństwo lubelskie losem zakładu na Wikto-
rynie wcale się nie interesuje i wbrew memu przewidywaniu – nie wpłynęły na ten cel 
najdrobniejsze nawet ofiary136.

Artykuł wywołał jedynie reakcję Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności, któ-
re poczuło się urażone pominięciem w tekście informacji o Towarzystwie. 28 czerwca 
1929 roku prezes Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności zwrócił się z prośbą do 
Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Matki M. Karłowskiej o uzupełnienie w re-
dakcji dziennika pewnych informacji, które nie zostały uwzględnione w artykule137.

W roku 1922 pasterki otrzymały od bpa Wincentego Tymienieckiego zaprosze-
nie do objęcia szpitala dla kobiet wenerycznie chorych w Łodzi. Z braku sióstr 
musiały jednakże odmówić, wyrażając gotowość do tej posługi w późniejszym 
czasie. Po pięciu latach udało się doprowadzić sprawę do końca i 1 sierpnia 1927 
Zgromadzenie podjęło posługę w łódzkim szpitalu św. Marii Magdaleny. Atmos-
fera przejęcia zarządu nad placówką nie była jednak przyjazna: 

Ustępujący personel był tak wrogo nastawiony do zakonnic i tak skutecznie podbu-
rzał przeciw nim pacjentki, że omal nie doszło do ekscesów138. 

Równie negatywnie nastawione było społeczeństwo łódzkie do faktu przejęcia 
szpitala przez zakonnice. Nastroje te podsycała miejscowa prasa, szczególnie ta 
o zabarwieniu socjalistycznym, czego przykładem może być artykuł opublikowa-
ny w „Łodzianinie”, organie prasowym PPS, w którym napisano: 

Wprowadzone do szpitala Marii Magdaleny zakonnice poza szykanowaniem pozostałego 
personelu świeckiego, poza agitowaniem chorych przeciwko wszystkiemu, co tchnie socja-
lizmem, poza pomawianiem byłego personelu o działanie na szkodę chorych jak i pozo-
stałych świeckich pracownic do brania czynnego udziału w codziennych nabożeństwach, 
przypuściły szturm do Wydziału Zdrowotności Publicznej, żądając daleko idących udogod-
nień dla swoich osobistych korzyści… Niezależnie od tego zakonnice dla wskazania swojej 
przychylności dla chorych, własnym sumptem karmią je wędlinami i ciastkami nadsyła-
nymi przez biskupa, twierdząc, że poprzedni świecki personel te smakołyki zjadał sam139.

136 W. Dobrzyński, Pożyteczna placówka, „Głos Lubelski” 1929, nr 163, s. 2-3.
137 AZSPOB, sygn. MK 23/21.
138 AZSPOB, sygn. I, 1/182.
139 W obronie godności człowieka, „Łodzianin” 1927, nr 43.
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Specyfika szpitala nie pozwalała prowadzić pracy resocjalizacyjnej podobnej do 
tej, jaka miała miejsce w domach misyjnych tam, gdzie można było całkowicie 
poświęcić czas na „nawracanie” pokutnic. W liście do Polskiego Komitetu Walki 
z Handlem Kobietami i Dziećmi kanclerz łódzkiej kurii biskupiej napisał:

Szpital Św. Marii Magdaleny przedstawia znacznie trudniejsze warunki pracy rehabi-
litacyjnej. – Jest to mianowicie zakład leczniczy dla chorych, które tu przebywają około 
miesiąca. Siostry przez ten czas starają się wpływać umoralniająco na pacjentki, dzięki 
czemu około 5 procent można umieścić w Romanowie w Domu Misyjnym, około zaś 
20 procent może znaleźć pracę zarobkową; - reszta, niestety, wobec trudności w otrzy-
maniu pracy, wiedzie dalej swój nędzny tryb życia140.

Według ówczesnych danych w ciągu pięciu lat z leczenia w tym szpitalu sko-
rzystało 6237 kobiet. Sumując procent tych kobiet, które trafiały do placówki reso-
cjalizacyjnej i tych, które znajdowały pracę, wynika, że tylko około 25% z tej dużej 
liczby mogło liczyć na poprawę swojego losu.

Większość kobiet z tego szpitala trafiła do założonego dwa lata wcześniej 
Zakładu Dobrego Pasterza w podłódzkiej Radogoszczy. Placówka ta powstała 
19 marca 1925 r. z inicjatywy Katolickiego Towarzystwa Ochrony Kobiet w Łodzi. 
Przy przychylnym poparciu bpa Tymienieckiego i magistratu miasta Łodzi sio-
stry otrzymały willę wynajętą przez p. Grajnerta141.

Z zestawienia statystycznego za półtora roku działalności, czyli od czerwca 
1925 do 1 marca 1927 roku wynika, że przez zakład w Łodzi-Radogoszczy prze-
szło 67 kobiet, z tego 35 opuściło zakład z różnych przyczyn, a 32 pozostawały 
jeszcze w zakładzie.

Tabela 44. Statystyka za okres 1925-1927142.

odeszło na posadę 20
wróciło do rodziny 10

wyszło za mąż 1
odesłano do szpitala 2

odesłano do więzienia 2
wychowanki czasowe 15

pragnące pozostać na stałe 17

Skomplikowane zapisy prawne umowy, szczególnie te odnoszące się do kwestii 
finansowych, doprowadziły do nieporozumień, w wyniku których Dom w Rado-
goszczy zamknięto. Inicjatorem bowiem sprowadzenia sióstr było Towarzystwo 

140 AAN, MOS, sygn. 196.
141 Ruszczyńska, Historia Zgromadzenia…, s. 105.
142 AZSPOB, sygn. MK 36/4.
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Ochrony Kobiet, dzierżawę płacił magistrat, a siostry utrzymywały wychowan-
ki, nie otrzymując żadnego wsparcia od Towarzystwa. Dodatkowo przewodni-
cząca Towarzystwa podjęła pieniądze od magistratu przeznaczone na dzierżawę 
i nie przekazała jej właścicielowi willi, co poskutkowało wymówieniem najmu. 
Władze Łodzi, nie chcąc tracić zakładu tak potrzebnego miastu, przekazały sio-
strom dom w Romanowie pod Łodzią, który w perspektywie okazał się lepszy 
od poprzedniego, mógł bowiem pomieścić więcej wychowanek143. Dalej trafiały 
tam dziewczęta i kobiety z łódzkiego szpitala św. Marii Magdaleny. W romanow-
skiej placówce w okresie pięciu lat, tj. od 1933 do 1937, procesowi resocjalizacji 
poddano 379 wychowane. Z tej dość dużej liczby 109 kobiet wróciło do swoich 
rodzin, a 210 znalazło zatrudnienie. Władze diecezjalne szacowały na podstawie 
tych danych, że pozytywne skutki procesu przywracania pokutnic społeczeństwu 
optują na poziomie 95%. Biorąc pod uwagę różne inne okoliczności, wydaje się, że 
są to szacunki mocno przesadzone lub też dane nie do końca potwierdzają fakty144.

Zakład w Pniewitem rozpoczął działalność 12 grudnia 1925 roku. Niemal w każ-
dym roku przebywało w zakładzie od około 40 do 55 kobiet, w wieku od 14 do 40 lat. 
Podopieczne zajmowały się jak niemal w każdym zakładzie prowadzonym przez 
pasterki pracą w ogrodzie, w gospodarstwie rolnym, pracami dziewiarskimi oraz 
domowymi. Personel obsługi liczył pięć osób w pionach: administracyjnym (1 oso-
ba), wychowawczym (2 osoby), instruktorskim (1 osoba) i pielęgniarskim (1 osoba)145.

Tabela 45. Statystyka przepływu wychowanek w Domu Misyjnym w Pniewitem w la-
tach 1931-1935146.

1931-1932 1932-1933 1933-1934 1934-1935

było na początku roku 
sprawozdawczego

50 54 49 43

przybyło 10 9 12 13
ubyło - 2 1 -
odesłano do innych zakładów 2 4 9 4
opuściło zakład dobrowolnie 3 12 10 6
usunięto - - - -
zmarło 1 - - 1

Z nieco odmiennym charakterem pracy, aczkolwiek zgodnym z charyzmatem 
przyszło się siostrom pasterkom zmierzyć w szpitalu dla wenerycznie chorych ko-
143 Ruszczyńska, Historia Zgromadzenia…, s. 106; A. Narzymska, Dzieje Zgromadzenia…,  
s. 117.
144 AAN, MOS, sygn. 196.
145 AZSPOB, sygn. MK 31/7.
146 Tamże.
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biet w Toruniu. Według zapisów statutowych w szpitalu pracowało 25 sióstr, jed-
nakże ich liczb mogła być zwiększana w zależności od potrzeb. Szpital był jednostką 
prywatną, pozostając własnością Zgromadzenia, jednak posiadał charakter ogólno-
publiczny. Przeznaczony był specjalnie i wyłącznie do leczenia chorych wenerycznie 
kobiet, w szczególności prostytutek, lecz nie tylko. Głównym zadaniem szpitala była 

walka z chorobami wenerycznymi oraz umoralnienie, przyuczenie do pracy i wpły-
wanie na pacjentki w kierunku skłonienia ich do wejścia na drogę życia prawidłowego 
i moralnego147.

Szpital nie był duży, liczył zaledwie 70 łóżek, w tym 40 dla kobiet chorych na 
kiłę (15 łóżek dla kontrolnych i 25 dla niekontrolnych) i 30 dla chorych na rzeżącz-
kę (10 dla kontrolnych i 20 dla niekontrolnych)148. Czas trwania kuracji pacjentki 
chorej na rzeżączkę normalnie trwał pięć tygodni. Dla pielęgnacji tych pacjentek 
przygotowano szczegółowy plan dzienny. Pod nadzorem sióstr rano pacjentki 
musiały się umyć, następnie udać na opatrunki. W planie opisano dokładnie po-
szczególne zabiegi i ich ilość, zasady sterylizacji materiałów opatrunkowych, na-
rzędzi i igieł. Oto przykład opisu jednego z zabiegów: 

Płukanie ust: pacjentki, które się leczą na przymiot są zobowiązane dwa do trzech razy 
dziennie płukać w ustach. Płucząc ciepłą wodą, dolewa się do niej octanu glinkowego. 
Po wypłukaniu w ustach dostaje pacjentka pędzelek umoczony w chromie, aby nim 
dobrze dziąsła wypędzlować149.

Pomysłodawcą sprowadzenia sióstr pasterek do Torunia był doktor Otton Ste-
inborn150. Motywując swoją decyzję, wskazał na dwa ważne elementy. Pierwszym 
z nich była zmiana sposobu postępowania z prostytutkami: 

w prostytutce chociażby najwięcej zepsutej, tkwi iskra ludzkości i zarazem kobiecości. 
(…) sposób umoralniania za pomocą przepisów policyjnych zupełnie zawiódł (…). 
Po głębokim namyśle postanowiłem porozumieć się z S.S. Pasterkami w tym celu, 
żeby leczeniem cielesnym i duchowym zajęły się tylko kobiety151. 

Drugi, to sposób pracy pasterek z prostytutkami, które unikały przymusu, 
nie stosowały kar, nie pogardzały kobietami oddanymi pod ich opiekę. Dodatni 
wpływ wywierały: 

147 AZSPOB, sygn. MK 25/4.
148 Tamże.
149 AZSPOB, sygn. MK 25/14.
150 W. Rozynkowski, Sprowadzenie Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej do Toru-
nia w 1920 roku w świetle dokumentów, „Rocznik Toruński” 2000, t. 27, s. 159-166; tenże, Po-
czątki Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Toruniu we wspomnieniach dr Heleny 
Steinbronowej, „Studia Pelplińskie” 2000, t. 30, s. 273-277.
151 AZSPOB, sygn. MK 31/6.
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stałą cierpliwością, łagodnością, wyrozumieniem i zajęciem ich pracą, rozumiejąc do-
brze, że to są istoty wykolejone z najrozmaitszych przyczyn a mianowicie z nędzy, 
a którym dopomóc można jedynie w sposób ludzki i siostrzany152.

Mimo iż siostry nie stosowały kar w swoich placówkach, w toruńskim szpitalu 
pacjentki mogły się ich spodziewać. Kary miały charakter administracyjny, a lista 
wykroczeń, które tejże karze podlegały, opracowana została przez władze miasta 
Torunia i podana do wiadomości jako Regulamin urzędowy dla Lecznicy Wojewódz-
kiej „Dobrego Pasterza”. Lista ewentualnych „występków” była długa i zawierała 
30 pozycji, podzielonych na trzy kategorie i trzy grupy. Pierwszą stanowiły wy-
kroczenia przeciwko przepisom sanitarnym, druga odnosiła się do spraw porząd-
ku i obyczajności (i tu lista wykroczeń była najdłuższa), ostatnia, trzecia to zagad-
nienia związane z bezpieczeństwem oraz ochroną własności szpitala. Regulamin 
przewidywał kary między innymi za:

- nieposłuszeństwo względem kierownictwa i sióstr,
- leżenie w ubraniu na łóżku,
- klątwy i bluźnierstwa,
- opieranie się w przyjęciu kuracji,
- obnażanie się w sposób gorszący,
- czyn niemoralny z kim bądź,
- palenie tytoniu,
- spożywanie alkoholu,
- ucieczkę z zakładu153.

Statystyki pokazują, że w ciągu dziewięciu lat, w okresie od 1921 do 1929 roku, 
w szpitalu „Dobrego Pasterza” leczono prawie 3500 kobiet.

Tabela 46. Ogólna ilość chorych leczonych w szpitalu w latach 1921-1929154.

rok liczba pacjentek
1921 32
1922 497
1923 437
1924 429
1925 469
1926 385
1927 423
1928 422
1929 394

152 Tamże.
153 AZSPOB, sygn. MK 25/4.
154 K. Kozłowski, Szpital Dobrego Pasterza w Toruniu. Jego dzieje, zadania i stan obecny, Toruń 
1930, s. 22.
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Stanisław Szerzeniewski, lekarz powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim, czy-
nił starania o sprowadzenie sióstr pasterek do szpitala powiatowego. Świadczy 
o tym pismo skierowane przez przełożoną generalną do biskupa diecezji włocław-
skiej. W liście czytamy, że Zgromadzenie jest gotowe objąć swą opieką oddział dla 
wenerycznie chorych, o ile biskup na to przyzwoli. Objęcie placówki nie doszło 
do skutku z przyczyn finansowych. Komisja Oszczędnościowa Sejmiku Nieszaw-
skiego zamknęła oddział dla wenerycznie chorych ze względu na braku funduszy. 
Pojawiła się również inna przeszkoda: na oddziale tym przebywały osoby chore 
wenerycznie obojga płci. Praca wśród mężczyzn moralnie zdeprawowanych kłó-
ciła się z regułą zakonną155.

155 AZSPOB, sygn. MK 40/17.
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 3.2. Metody wychowawcze

Maria Karłowska swój system wychowawczy wobec prostytutek oparła na kil-
ku wzorcach. Pierwszym z nich były pisma Jadwigi Zamoyskiej, która w 1882 roku 
otworzyła w Kórniku Prywatną Szkołę Domowej Pracy dla Kobiet. W swoim pro-
gramie wychowawczym generałowa J. Zamoyska pragnęła zaszczepić wszystkie 
„cnoty przeciwstawne polskim wadom narodowym”. W prowadzonej szkole zasto-
sowała surowy regulamin, określany jako półwojskowy i półklasztorny. Oparty był 
na milczeniu, ładzie, pracy fizycznej, nauce katechizmu itp. W pracy z prostytutkami 
M. Karłowska wykorzystała tylko aspekty pedagogiczne tego systemu156. Drugim 
źródłem inspiracji były zasady wychowawcze stosowane w domach sióstr Matki Bo-
żej Miłosierdzia. Ogólnie mówiąc, system ten polegał na stałej obecności sióstr z pod-
opiecznymi. Te zasady stosowały siostry pasterki w swoich zakładach, przynajmniej 
w początkowym okresie funkcjonowania157.

W 1910 roku spod pióra M. Karłowskiej wyszło dziełko, w którym dała kil-
ka wskazań do pracy z podopiecznymi Domów Misyjnych „Dobrego Pasterza”. 
Wśród tych zasad ogólnych znalazła się ważna myśl: 

Ktokolwiek chce wpływać na ludzi, musi im przyświecać przykładnym życiem, a kto 
chce skutecznie przedstawić jakąś cnotę, musi ją sam w sposób doskonały praktykować158. 

M. Karłowska zdawała sobie również sprawę, że dla osiągnięcia pozytywnych efek-
tów wychowawczych i resocjalizacyjnych nie bez znaczenia była lokalizacja zakładu: 

zakład wychowawczy winien być usytuowany jak najdalej od zgiełku miasta. W ciszy 
wychowanka lepiej wnika w siebie. Piękno przyrody wnosi spokój do duszy i usposa-
bia do uczuć religijnych159.

Takie założenie podyktowane było wcześniejszym doświadczeniem związa-
nym szczególnie z funkcjonowaniem zakładu w Poznaniu przy ul. Naumanna. 
Dom nie posiadał własnego podwórka, a wychodzenie na mszę św. narażało pod-
opieczne za zaczepki dawnych klientów, którzy niejednokrotnie kręcili się wokół 
domu. Również abp Florian Stablewski był zdania, że zakłady tego typu powinny 
się mieścić w osobnych budynkach, najlepiej wyposażonych w ogród160.

Celem pracy pasterek wśród prostytutek było 

doprowadzenie ich do tego, by z własnego przekonania porzuciły życie rozwiązłe, 
a zdecydowanie weszły na drogę pobożnego życia chrześcijańskiego. 

156 Narzymska, Dzieje Zgromadzenia, s. 75-76.
157 Tamże, s. 77-78.
158 M. Karłowska, Duch Pasterek w powołaniu apostolskim, Poznań 1910, s. 229.
159 Narzymska, Dzieje Zgromadzenia…, s. 80.
160 Tamże, s. 78-79.
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Oprócz tego starano się im wpoić zasady moralne i nauczyć pracy zawodo-
wej,  która miała im zapewnić po opuszczeniu zakładu uczciwe egzystowanie 
w środowisku161.

W każdym negatywnym działaniu swoich podopiecznych siostry wskazywały 
na ingerencję szatana, co zrozumiałe przy wysunięciu na plan pierwszy czynnika 
religijnego w procesie resocjalizacji. Według zapisów kronikarskich w zbuntowa-
nych pokutnicach rozpoznawano trzy typy szatanów: polityki, cichego i słodkiego. 

Szatan polityki jest najgorszy i najniebezpieczniejszy, bo dla pozorów i względów 
ludzkich czyni to co dobre, ukrywając we wnętrzu złe skłonności. Szatan cichy nur-
tuje wszystko złe w sobie, nie okazując na zewnątrz tego zła, co znajduje się w duszy 
grzesznej, a wewnątrz buntuje się w najokropniejszy sposób. Szatan słodki chciałby 
swoimi słodkimi słówkami odwieźć od dobrych zamierzeń, a szczególnie od Boga tą 
duszę, która oddała się prawdziwej i szczerej pokucie162.

Najbardziej powszechnymi technikami stosowanymi w zakładzie były konfe-
rencje, rozważania ewangeliczne oraz rekolekcje. Te pierwsze Matka Karłowska 
przeprowadzała z pokutnicami indywidualnie i grupowo. Tak konferencje w swej 
Kronice opisywała Klementyna Jaworska: 

Konferencje Matki Marii miały wielki wpływ na Pokutnice. Pomimo zaburzeń, jakie 
rozpoczęły, całe piekło ucichło. Matka postępowała w tej pracy z wielkim spokojem, 
miała niezwykłą cierpliwość dla Dusz wzburzonych bez powodu. Widząc tyle cierpli-
wości w swej Matce, nawracały się163.

Ważnym elementem pracy pasterek była nauka płynąca z Ewangelii, a do-
kładniej mówiąc – postawa Jezusa wobec jawnogrzesznicy, której nie pozwolił 
ukamienować i sam jej przebaczył. Wątki ewangeliczne były wykorzystywane 
często przez samą Karłowską, a także i duchownych wspierających jej działal-
ność resocjalizacyjną. Taką naukę opartą na Ewangelii przeprowadził dla pokut-
nic między innymi ks. E. Dalbor:

Wczorajszy wykład Ewangelii przez Czcigodnego Ks. Dalbora wywarł ogromne wra-
żenie. Dziś stan pokutnic jest jak najlepszy, wszystkie zupełnie spokojne. Ewangelia 
była o niewdzięcznej Jerozolimie, a w nauce rozważane były dwa punkty: niewdzięcz-
ność względem Pana Boga i względem swych Przełożonych, a drugi – co to znaczy być 
gorszycielką drugich, ile odpowiedzialności ma taka Dusza gorsząca i ile grzechów 
cudzych ma na sumieniu. Widać było, że słowo Boże zostało przyjęte, bo to jest pierw-
szy dzień spokojny po wszystkich burzach, które zachodziły164.

161 Tamże, s. 80.
162 Kronika…, s. 108.
163 Tamże, s. 91.
164 Tamże, s. 135.
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Niekwestionowanym wzorem nawróconej pokutnicy była św. Maria Magda-
lena. W tradycji chrześcijańskiej identyfikowano z nią trzy Marie. Pierwszą miała 
być siostra Łazarza, drugą pokutująca grzesznica, która zawędrowała pod krzyż 
na Golgotę i wreszcie trzecia – bezimienna grzesznica, która w domu faryzeusza 
Szymona obmyła nogi Chrystusowi, a ten odpuścił jej grzechy165. Z tą drugą – po-
kutującą grzesznicą – utożsamia się często cudzołożnicę, którą przyłapano na „go-
rącym uczynku” i przyprowadzono do Jezusa, aby wydał na nią wyrok. Wówczas 
Jezus wypowiedział znamienne słowa: 

Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem166.

W lipcu 1898 roku Maria Karłowska wykorzystała przykład Marii Magdale-
ny. Na dziewięć dni przed uroczystością poświęconą tej świętej rozpoczęła się 
nowenna przygotowująca pokutnice do tego święta. Codziennie odbywały się 
specjalnie skonstruowane nauki. W pierwszym dniu konferencji M. Karłowska 
poruszała kwestię nawrócenia św. Marii Magdaleny, które dokonało się w domu 
faryzeusza. Mówiła o porzuceniu przez nią wygodnego życia i wytrwaniu w łasce 
nawrócenia. Drugiego dnia uzmysłowiła pokutnicom, że są dopiero na początku 
drogi nawrócenia i poprawy: 

Tu dowiedziały się prawdy, jak są jeszcze daleko na drodze pokuty. Matka stwier-
dziła, że u nich do pokuty jest tak daleko, jak od nieba do ziemi i dodała, że nie myśli 
wcale zachęcać ich do pokuty, tylko do miłości Pana Boga, a wtedy jeżeli prawdziwie 
kochać będą, zrozumieją i pokochają pokutę167. 

W dalszych konferencjach podejmowano temat wytrwałości na drodze poku-
ty. Niestety nie wszystkie podopieczne przyjmowały te słowa do siebie. Niektóre 
podrażnione słowami Marii Karłowskiej zaczęły się buntować i podburzać inne. 
Efektem tego była krótka modlitwa w dzień świętej Marii Magdaleny zamiast uro-
czystego nabożeństwa, kończącego nowennę168.

Wymownym przykładem o charakterze religijnym, a zarazem świadectwem 
była uroczystość Wielkiego Czwartku. Wzorem ostatniej wieczerzy Matka Maria 
umywała podopiecznym nogi. K. Jaworska opisała to również w swojej Kronice: 

W Wielki Czwartek nastąpiło umywanie nóg. Jedynie Matka Maria umywała i cało-
wała nogę każdej Pokutnicy, posuwając się na klęczkach od jednej do drugiej. Pokut-
nice drżały z przerażenia, wołając: - Najukochańsza Matuchno, nie czyń tego, bo już 
nie wytrzymamy, tak nas parzy Twój pocałunek na naszym grzesznym ciele! – Jedna 
z nich miała nawet ugniłe palce u jednej nogi i tę to nogę zażądała Matka do umycia 

165 W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Warszawa 1997, s. 412-413.
166 J 8,3-11.
167 Kronika…, s. 121.
168 Tamże, s. 123-125.
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i ucałowania. Zanosiły się więc od płaczu i mówiły: - Ta nasza Matka tak się dla nas 
poświęca, a gdy Pan Jezus nas zapyta, jak korzystałyśmy z tego? – I każda wypowia-
dała swe zdanie. Piękne były skutki w takim kierownictwie. Przez długi czas widać 
było skruchę, a wiele Pokutniczek nawróciło się169.

Rolą i zadaniem sióstr było ciągłe czuwanie nad podopiecznymi i ustrzeżenie 
ich przed popełnieniem zła. Siostry powinny przewidywać błędy, które wycho-
wanki mogłyby popełnić i zapobiegać takim sytuacjom170. Matka M. Karłowska 
próbowała nauczyć siostry pasterki: 

by nie upominały ostro wychowanek, lecz gdy dostrzegą ich złe postępowanie starały 
się podejść do nich w sposób pełen dobroci i delikatności, pobudzając je do zreflekto-
wania się nad sobą. Skuteczniejsza od upomnienia jest zachęta do dobrego, ponieważ 
nie zraża, lecz podpiera słabą wolę i pobudza do podejmowania wysiłków w pracy 
nad sobą. Siostry winny czuwać nad wychowankami i z wielkim taktem i delikat-
nością, by nie rozdrażniać dziewcząt i nie dać im odczuć, że się je dozoruje. Siostry 
wychowawczynie nie mogą być policjantkami, ale matkami, lekarkami ciała i duszy, 
aniołami opiekuńczymi swych podopiecznych171.

Opieka i dopilnowanie podopiecznych wyrażało się w przebywaniu z nimi, 
ale nie w charakterze stróża, lecz we wspólnym spełnianiu obowiązków, np. we 
wspólnej pracy. Należało każdej z wychowanek poświęcić czas poprzez poin-
struowanie, jak daną pracę zrealizować, poprzez wykonanie jej z dziewczętami 
i wreszcie poprzez samą obecność172.

Mimo iż zakład prowadzony był przez zgromadzenie zakonne i dążyło się 
w nim do wychowania religijnego, nigdy nie zmuszano dziewcząt do żadnych 
praktyk religijnych. Siostry starały się do nich zachęcać i umożliwiać ich speł-
nianie173.

Do zakładów prowadzonych przez siostry pasterki trafiały prostytutki o różnym 
usposobieniu i w różnym wieku. Wobec nieletnich, często bardzo zalęknionych 
siostry starały się odnosić ze spokojem, tworząc wokół nich atmosferę, w której 
czułyby się bezpiecznie. Wychowanki apatyczne i nieco opóźnione umysłowo 
starano się zachęcać do pracy poprzez lekcje pamięciowe, rozrywki, urozmaica-
nie zajęć. Wobec nadpobudliwych płciowo stosowano pewne środki zaradcze, 
jak gimnastyka, kąpiele czy odpowiednio skonstruowana dieta. Obojętnością re-
agowały siostry na histerie, w które wpadały wychowanki. Swą nieustępliwością 
zmuszały histeryczki do skruchy i prośby o przebaczenie174.

169 Tamże, s. 71.
170 A. Narzymska, Dzieje Zgromadzenia…, s. 80.
171 Tamże, s. 80.
172 Tamże, s. 81.
173 M. Karłowska, Duch…, s. 272-273.
174 Narzymska, Dzieje Zgromadzenia…, s. 82.
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Ważnym czynnikiem w resocjalizacji prostytutek stosowanym w zakładach 
sióstr pasterek była praca:

Matka uważała pracę jako podwalinę dla uświęcenia wszystkich, także Pokutnic. Oka-
zało się, że te, które mają ducha pracy, można prędzej czy później doprowadzić do 
normalnego życia175.

I w tym względzie jednak obowiązywały określone zasady. Przede wszystkim 
pracę rozdzielano według zdolności i predyspozycji. Założycielka Zgromadzenia 
uważała bowiem, że zamiłowanie do pracy wiąże się z wrodzonymi umiejętno-
ściami, i że zmuszanie do niej wbrew predyspozycjom przynosi efekty negatyw-
ne. Wśród wychowanek zdarzały się również jednostki leniwe. Wobec nich zale-
cano stanowczość w połączeniu z cierpliwością i wyrozumiałością. Podopieczna, 
która porzuciła swoją pracę, nie dostawała innego zatrudnienia176. 

Póki wychowanka leniwa nie nabędzie pracowitości, znak to iż nie została jeszcze 
umoralniona i nie wolno zwalniać jej z zakładu177. 

Wychowanki, które nie potrafiły utrzymać dyscypliny w pracowni, kierowano 
do cięższych prac, np. na roli. Praca ta była cięższa, a brak przyzwyczajenia powo-
dował natychmiastową chęć powrotu do lżejszych zajęć178.

W systemie wychowawczym sióstr pasterek każda czynność miała charakter 
resocjalizacyjny. Nie inaczej było również w przypadku rekreacji. Siostry potra-
fiły się zniżyć do poziomu dziewcząt, aby bawiąc się z nimi, wyzwolić pewną 
swobodę, dziecięcą swobodę. Musiały także czuwać, aby wychowanki o ponurym 
charakterze nie zrażały do zabawy pozostałych dziewcząt179.

W domach misyjnych pasterek nie stosowano kar, ale także nie nagradzano. 
Siostry wychodziły z założenia, że pochwały stają się przyczyną zazdrości, a za-
razem zniechęcenia dla tych wychowanek, które miały trudności w czerpaniu 
z dobrych przykładów. Poprzez umieszczanie dobrych i spokojnych wychowanek 
wśród tych słabszych, starano się doprowadzić do sytuacji, w której dziewczęta 
same zauważą wśród siebie dobry przykład i podejmą próbę naśladowania180.

W jednej z wypowiedzi M. Karłowska nadmieniła, że dzięki pracy resocjaliza-
cyjnej prowadzonej przez pasterki udało się przywrócić społeczeństwu około 80% 
kobiet. Czy jest to liczba adekwatna i faktyczna, trudno dziś ocenić. Wiele kobiet po 
opuszczeniu zakładu wychodziło za mąż, wracało do samodzielnego życia, praco-
wało uczciwie. Większość z nich utrzymywała dalsze lub bliższe kontakty z siostra-
mi. Często to podkreślała prasa, szczególnie łódzka i poznańska. Było jednakże rów-

175 Kronika…, s. 98-99.
176 M. Karłowska, Duch…, s. 273.
177 Narzymska, Dzieje Zgromadzenia…, s. 82.
178 Tamże, s. 83.
179 Tamże, s. 83.
180 Tamże, s. 83.
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nież grono kobiet, które nie chciały opuścić Zakładów Dobrego Pasterza. Niechęć ta 
wynikała z kilku przyczyn. Jedną z nich stało się przyzwyczajenie do regularnego 
trybu życia, inną fakt, że 

dziewczyna uświadomiwszy sobie ohydę uprawianej niegdyś prostytucji, czuła się 
niegodną zawrzeć z kimkolwiek małżeństwo i przyjmowała dozgonną czystość jako 
dobrowolną pokutę za dawne grzechy181.

Ponieważ nie chciały one opuścić zakładu, nie mogły również wstąpić do zgro-
madzenia. M. Karłowska utworzyła dla nich Stowarzyszenie Sióstr Magdalen, które 
funkcjonowało obok Zgromadzenia według własnego statutu. Kobiety z tego Stowa-
rzyszenia ubrane były w długie, popielate suknie i biały welon. Na pierwszy rzut oka 
odróżniały się już strojem od wychowanek, które ubierały się w popielate munduro-
we sukienki i białe czepki. Składały specjalne przyrzeczenie, w którym zobowiązy-
wały się do prowadzenia 

życia prawdziwie pokutnego za grzechy własne i grzechy całego świata, wypełniając 
doskonale święte przykazania Boże i kościelne i zachowując sumiennie wszystkie 
ustawy Stowarzyszenia, aby przez to świecić dobrym przykładem wychowankom 
w domach Zgromadzenia Sióstr Pasterek182.

„Magdaleny” przebywały w Pniewitem pod czujnym okiem Karłowskiej, która 
do końca swojego życia poświęcała im dużo uwagi. Kobiety chcące wstąpić do 
Stowarzyszenia ściągała ona do Pniewitego ze wszystkich placówek. Dużo z nimi 
rozmawiała, utwierdzając je w wyborze drogi, którą obrały.

181 Tamże, s. 95.
182 AZSPOB, Ustawy i regulaminy, sygn. I, 68/1.
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4. Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza

Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza powstało jako kolejne dzie-
ło ojca Honorata Koźmińskiego, jednakże jego kontakty ze Zgromadzeniem były 
krótkotrwałe. Ograniczały się przede wszystkim do korespondencji, co wpłynęło 
ujemnie na duchowość Zgromadzenia. Brak wskazań duchowych ojca Honorata 
sprawił, że nowo powstałe zgromadzenie musiało samo wypracować sobie za-
sady duchowe, opierając się o ówczesną naukę Kościoła oraz duchowość innych 
honorackich zgromadzeń183. Siostry jednakże nie miały problemu z obraniem cha-
ryzmatu i drogi realizacji swojego posłannictwa. Charyzmat i powołanie oraz cel 
zgromadzenia bardzo dobitnie określiła Maria Bułharowska w liście do księdza 
biskupa Teodora Kubiny: 

– zadaniem [Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza] jest wyszukiwanie 
dziewcząt błądzących, przywodzenie ich do poprawy i zaprawienie do życia poboż-
nego, moralnego i uczciwego184.

Swoje powstanie Zgromadzenie zawdzięcza hrabinie Ludwice Moriconi, która 
poruszona nędzą materialną, a szczególnie duchową kobiet zajmujących się pro-
stytucją postanowiła poświęcić się dla nich, aby poprzez działania resocjalizacyjne 
przywrócić je społeczeństwu, ale przede wszystkim polepszyć ich sytuację życio-
wą. Po uzyskaniu zgody o. Honorata Koźmińskiego rozpoczęła prace organizacyj-
ne, których celem było powołanie do życia nowego Zgromadzenia, występujące-
go pierwotnie pod nazwą „Siostry Pokutnice św. Małgorzaty”185.

Warto na chwilę zatrzymać się przy patronce Zgromadzenia, której pokutny 
żywot Zgromadzenie wzięło jako wzór i charyzmat swojej działalności. Zostało 
ono oddane w opiekę św. Małgorzacie z Kortony. Małgorzata urodziła się w 1247 
r. w Toskanii w rodzinie ubogich ziemian. Jako nastolatka i młoda kobieta wyróż-
niała się nieprzeciętną urodą, zyskując w ten sposób grono kandydatów ubiega-
jących się o jej rękę. Jednym z jej adoratorów był bogaty pan imieniem Arseniusz, 
który ściągnął ją na swój dwór. Wykorzystując naiwność i niedoświadczenie mło-
dej dziewczyny, prowadził z nią rozpustne życie, gorsząc tym samym mieszkań-
ców miasta. Po dziesięciu latach takiego życia Małgorzata znalazła ciało swojego 
zamordowanego kochanka na polu, toczone przez robaki. To wydarzenie stało 
się przełomem w jej życiu: rozpoczęła trzyletnią pokutę pod okiem dwóch pań 
w Kortonie, wstąpiła do III zakonu św. Franciszka, nawołując innych do pokuty. 

183 D. Wielgat, Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza w latach 1895-1970, Lublin 1993,  
s. 29.
184 Archiwum Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza w Piasecznie, sygn. SD II- 
T. 1,1-2 (dalej: AZSMDP).
185 D. Wielgat, Zgromadzenie…, s. 29.
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Zmarła w roku 1297, w wieku pięćdziesięciu lat. Nadano jej miano „Magdaleny 
zakonu franciszkańskiego”. Jej życie było wypełnieniem słów Chrystusa:

Odpuszczone są jej liczne grzechy, bo wielce umiłowała186. 

Jej ciało spoczęło w kościele bernardyńskim w Kortonie. Na ołtarze została wy-
niesiona przez papieża Benedykta XIV, w 1728 roku187.

Zanim jednak Ludwika Moriconi podjęła się dzieła powołania do życia nowe-
go zgromadzenia nastawionego na ratowanie „upadłych kobiet”, szukała swe-
go powołania w kilku innych zgromadzeniach. W wieku dwudziestu pięciu lat 
została penitentką o. Honorata Koźmińskiego, za namową którego wstąpiła do 
Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca Maryi. Potem jednakże odbyła postulat 
w Zgromadzeniu Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi. Nowicjat odbywała 
w Krakowie, u sióstr felicjanek. Po powrocie do Zakroczymia, decyzją o. Honorata 
została przełożoną Zgromadzenia Córek Niepokalanej Maryi, którego głównym 
charyzmatem było uświęcanie mieszkańców miast i miasteczek oraz nawracanie 
niemoralnych kobiet188.

Ludwika Moriconi czuła jednakże potrzebę pracy wśród kobiet nierządnych. 
Wynikało to nie tylko z jej potrzeb wewnętrznych, ale również z faktu zaangażo-
wania się w działalność różnych instytucji społecznych, których zadaniem było 
np. przeciwdziałanie prostytucji. Była między innymi członkinią Chrześcijańskie-
go Towarzystwa Ochrony Kobiet w Warszawie. Na różnych spotkaniach naświe-
tlała problemy związane z istnieniem prostytucji, aby w ten sposób uczulić na tę 
kwestię społeczeństwo189.

Niemal równocześnie z tworzeniem nowego zgromadzenia podjęto działania, 
których głównym celem była praca resocjalizacyjna wśród nierządnic. Początki tej 
pracy zauważono i opisano na łamach czasopisma „Czystość”. Autor krótkiego 
artykułu napisał wówczas między innymi: 

Ruch żywy w przytułku, ciągłe przepełnienie, na miejsce wychodzących przybywają 
nowe i wciąż czeka cały zastęp proszących o przyjęcie kandydatek. Oto np. w ciągu 
1901 r. wyszło z przytułku na służbę 19, oddano rodzicom 4, wyszło za mąż 2. Praca 
przy gospodarce domowej i wiejskiej, przy hafcie i szyciu. Wolne chwile spędzane na 
modlitwie, pogadankach, pouczeniach i rozrywkach domowych. Atmosfera rodzinna, 
ciepła, domowa, nastrój jędrny, zdrowy, odświeżający dusze i serca. Dziewczęta lubią 
przytułek, kochają swe przełożone, i co najważniejsze, dają się prowadzić na dobrą 

186 Łk 7,47
187 K. Radoński, Święci i błogosławieni Kościoła katolickiego. Encyklopedia hagiograficzna, War-
szawa – Poznań – Lublin, 1947, s. 310-311; W. Zaleski, Święci…, s. 102-103.
188 D. Wielgat, Zgromadzenie…, s. 39.
189 T. Męczkowska, Ruch kobiecy, Warszawa 1907, s. 2-3; Sprawozdanie z Czynności Warszaw-
skiego  Chrześcijańskiego Towarzystwa Ochrony Kobiet w Warszawie za rok 1904, Warszawa 1905,  
s. 19-21.
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drogę na której, gdzieś daleko na służbie już niejedna wytrwała, stawszy się pożytecz-
nym członkiem społeczeństwa190.

W tym krótkim fragmencie między innymi wymienione zostały sposoby reso-
cjalizacji kobiet w „Domu św. Małgorzaty”. Była to przede wszystkim praca po-
łączona z modlitwą. Z zapisu wynika również, że siostry starały się wyszukiwać 
posadę dla swoich podopiecznych. Jeśli uznać podane w artykule dane za wiary-
godne, to wynika z nich, że skuteczność metod resocjalizacyjnych stosowanych 
w tym zakładzie sięgała około 40%. Z załączonej do artykułu fotografii wynika 
też, że wszystkie podopieczne zakładu nosiły takie same stroje, czyli szare suknie, 
białe fartuchy i białe kapelusze.

Na początku XX wieku siostry pasterzanki za pośrednictwem Ludwiki Morico-
ni zwróciły się do pasterek z prośbą o przejęcie „Zakładu św. Małgorzaty”. Paste-
rzanki nie radziły sobie z placówką przede wszystkim ze względów finansowych. 
Doszło nawet do spotkania pomiędzy Marią Karłowską a Ludwiką Moriconi. 
Karłowska była zainteresowana przejęciem placówki, tym bardziej, że na terenie 
Królestwa Polskiego prowadziła już jedną w podlubelskim Wiktorynie191. Paster-
ki otrzymały również akceptację władzy biskupiej na objęcie zakładu. Postawiły 
jednak swoje warunki, na których mogłyby dokonać jego przejęcia. Oprócz zgody 
władz zaborczych, pasterki chciały, aby po przejęciu zakładu w Piasecznie mo-
gły realizować swój program wychowawczy, który wynikał w pewnym stopniu 
z charyzmatu zgromadzenia192.

Do przejęcia jednak nie doszło. Niestety, z zachowanej korespondencji pomię-
dzy Marią Karłowską a Ludwiką Moriconi nie jest możliwe ustalenie przyczyn 
nienawiązania współpracy. W konsekwencji zakład w Piasecznie został zamknię-
ty193.

Sytuacja ta wynikła między innymi z postawy samej Ludwiki Moriconi. Po 
pierwsze, angażowała się ona na zbyt wielu polach działalności społecznej, co po-
wodowało, że sprawy Zgromadzenia schodziły na drugi plan. Po drugie, Ludwi-
ka Moriconi porzuciła ostatecznie życie zakonne i wyszła za mąż za lekarza – Ju-
liana Gawrońskiego. Lekarz ten leczył za pomocą hipnozy podopieczne zakładu. 
W momencie odejścia Moriconi zgromadzenie przez nią założone i prowadzone 
liczyło 60 sióstr zakonnych pracujących w 5 placówkach na terenie Królestwa194.

Wydarzenia te wymogły pewne zmiany organizacyjne. Zgromadzenie od 5 lu-
tego 1908 roku działało pod nazwą „Towarzystwo Schronienia św. Małgorzaty”. 
Po roku 1923 nastąpiła zmiana nazwy i odtąd występowało ono pod szyldem To-
190 Warszawski Dom schronienia św. Małgorzaty, „Czystość” 1905, nr 6, s. 1.
191 P. Gołdyn, Resocjalizacja prostytutek w „Zakładzie św. Antoniego” w Lublinie-Wiktorynie pro-
wadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej (1906-1939), [w:] Religia w 
procesie resocjalizacji, red. P. Gołdyn, Konin 2010, s. 279-288.
192 AZSPOB, sygn. MK 40/5.
193 D. Wielgat, Zgromadzenie…, s. 90-92.
194 Tamże, s. 42-43.
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warzystwo „Pomoc”. Co ciekawe, pod tą nazwą występowało oficjalnie wobec 
władz świeckich - państwowych i samorządowych, natomiast wobec władz ko-
ścielnych występowało pod nazwą Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego 
Pasterza. Zarząd Towarzystwa i zarząd zgromadzenia były ze sobą tożsame. Było 
to możliwe między innymi dzięki temu, że zgromadzenie to było bezhabitowe195.

195 Tamże, s. 61.
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4.1. Organizacja pracy resocjalizacyjnej

W latach dwudziestych XX wieku następuje powolny i trudny rozwój Zgro-
madzenia. Powstają nowe placówki, w których siostry podejmują się działalności 
resocjalizacyjnej wśród prostytutek. Niektóre z sióstr realizują swoje powołanie 
także w szpitalach, na oddziałach dla wenerycznie chorych, namawiając przeby-
wające tam kobiety do powrotu na uczciwą drogę. Pod koniec lat trzydziestych 
widać pewną zmianę profilu zgromadzenia, które częściowo odchodzi od pracy 
resocjalizacyjnej na rzecz działalności profilaktycznej. Jednakże oba te obszary 
przenikają się w całej aktywności Zgromadzenia.

Decyzja o założeniu schroniska dla kobiet moralnie zaniedbanych w Białymstoku 
zapadła na posiedzeniu Towarzystwa „Pomoc”, które odbyło się 3 lutego 1923 roku 
w Warszawie. W tym celu podjęto starania u starosty o uzyskanie pozwolenia na 
prowadzenie placówki196. Równocześnie rozpoczęto poszukiwania odpowiedniego 
lokalu na działalność schroniska. Pierwsze trzy miesiące starań pokazały jednak, że 
nie jest to sprawą tak łatwą, jak by się na początku mogło wydawać.

Po ponad roku poszukiwań udało się znaleźć w końcu odpowiednią posiadłość 
do założenia schroniska. Składała się ona z dwóch parterowych domów, z czego 
jeden był drewniany, a drugi murowany. Przy każdym z domów usytuowany był 
ogród owocowy. Całość obejmowała około piętnastu arów ziemi197. Towarzystwo 
podjęło decyzję o zakupie działki wraz z budynkami. Ostatecznie akt notarialny 
został podpisany dopiero 7 kwietnia 1925 roku198.

Zakupiona nieruchomość przysporzyła jednak Zgromadzeniu pewnych trud-
ności. Razem bowiem z budynkami „nabyci” zostali lokatorzy, którzy nie chcieli 
opuścić swoich mieszkań. W związku z powyższym Towarzystwo „Pomoc” zło-
żyło na ręce M. Holder-Eggerowej prośbę, aby Polski Komitet Walki z Handlem Ko-
bietami i Dziećmi dopomógł usunąć lokatorów z budynku. Komitet obiecał zająć się 
sprawą199. Za zgodą Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego Towarzystwo 
„Pomoc” uruchomiło 12 września 1928 roku w Białymstoku dla swoich wychowa-
nek kursy kroju i szycia200.

W 1923 roku Wiktoria Rogucka na prośbę Chrześcijańskiego Towarzystwa 
Ochrony Kobiet w Warszawie objęła kierownictwo przystani dla moralnie zanie-
dbanych dziewcząt, która mieściła się w Otrębusach. Znajdowało się tam wów-
czas osiem podopiecznych, których głównym zajęciem była praca w ogrodzie 
i szycie bielizny201.

196 AZP, sygn. SB III-T. 1,3.
197 Według zapisów w księdze protokołów było to 700 sążni. Biorąc pod uwagę, że sążeń 
rosyjski miał 2,1336 m, daje to dokładny wynik 1493,52 m kw.
198 AZP, sygn. SB III-T. 1,3.
199 Tamże.
200 Tamże.
201 Tamże.
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Pierwszą placówką Zgromadzenia był „Dom Schronienia św. Małgorzaty” w Pia-
secznie. Zgromadzenie działające wówczas pod nazwą „Towarzystwa Schronienia 
św. Małgorzaty” utraciło zakład z kilku powodów. Pierwszym była odmowna de-
cyzja sióstr pasterek, którym zaproponowano przejęcie placówki; drugim – odejście 
ze zgromadzenia Ludwiki Moriconi. Siostry nie tylko utraciły zakład, w którym 
prowadziły działalność resocjalizacyjną, ale pozbawione zostały również domu.

W tym samym roku, co w Otrębusach nastąpiło przejęcie od Chrześcijańskiego 
Towarzystwa Ochrony Kobiet domu dla nieletnich zaniedbanych moralnie dziew-
cząt zlokalizowanego w Piasecznie. Jeszcze przed I wojną światową siostry paste-
rzanki prowadziły w tym mieście wspomniany wcześniej zakład św. Małgorzaty202.

Ruch wychowanek w pierwszym roku działalności zakładu w Piasecznie 
przedstawiał się następująco. Stan liczebny na pierwszy dzień stycznia 1924 roku 
wynosił 32 wychowanki. W ciągu roku zakład opuściło 15 podopiecznych, a przy-
było 13 wychowanek. Spośród opuszczających zakład cztery wróciły do rodziny, 
jedna podjęła samodzielną pracę, jedna zmarła, dwie uciekły i jedną odesłano do 
zakładu poprawczego. Jedną podopieczną skierowano do innego ośrodka wycho-
wawczego, a sześć chorych na jaglicę odesłano do szpitala203. Rok później w zakła-
dzie znalazło się 30 dziewcząt. W tym okresie przybyło ich trzynaście, a odeszło 
jedenaście, na kolejny rok pozostały w zakładzie 32 podopieczne. W zakładzie 
przechodziły kurs szkoły powszechnej; uczyły się także różnych rzemiosł, na 
przykład haftu i szycia, a w okresie letnim z kolei prac ogrodniczych204.

W kolejnym roku w zakładzie znalazły się trzydzieści dwie dziewczyny. 
W okresie tym pojawiło się 11 nowych wychowanek. Zakład opuściło 16 dziew-
cząt. Powody odejścia z zakładu przedstawiały się następująco:

- ukończyła szkołę i rozpoczęła pracę  - 1
- wysłana do szkoły gospodarczej   - 1
- oddana rodzinie    - 5
- skierowana do zakładu poprawczego - 5
- skierowana do ośrodka wychowawczego - 2
- umieszczona w szpitalu    - 1
- uciekła     - 1
Oprócz wcześniejszych zajęć rzemieślniczych doszły jeszcze nowe: szycie i re-

paracja bielizny. Pod dozorem wychowawczyń podopieczne przygotowały pięć 
razy przedstawienia teatralne, trzy razy uczestniczyły w wycieczkach i pięć razy 
brały udział w charakterze widzów w sztukach teatralnych205.

Placówka w Piasecznie jest przykładem przechodzenia od działalności resocja-
lizacyjnej do profilaktycznej. Świadczy o tym chociażby fakt otwarcia w 1937 roku 
szkoły krawiecko-bieliźniarskiej.

202 Tamże.
203 Tamże.
204 Tamże.
205 Tamże.
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Do Wilna pasterzanki przybyły dzięki staraniom Marii Iwaszkiewiczowej, rad-
nej miasta. Wynikało to przede wszystkim z potrzeby zajęcia się kobietami prze-
bywającymi na oddziale chorób wenerycznych (sytuacja analogiczna jak w przy-
padku sióstr pasterek w Toruniu i Łodzi). 

Chodzi więc o to, że kobiety te w szpitalach nic nie robią, czasem przebywają na kura-
cji po parę miesięcy, a nie ma nikogo ktoby zechciał się nimi zająć. Potrzebna jest więc 
osoba inteligentna, mająca pewną praktykę w tego rodzaju pracy206. 

Radnej udało się wystarać u władz miasta dwa etaty dla zgromadzenia i nieste-
ty jedną pensję. Zależało jej również na szybkim objęciu proponowanej przez nią 
placówki, gdyż podejrzewała magistrat o wycofanie się z projektu wobec zwłoki 
w podjęciu decyzji przez zgromadzenie207.

Siostry w wileńskim szpitalu Sawicz pracowały niecałe cztery lata. W kwiet-
niu 1932 roku w wyniku redukcji zwolniona została s. Wiktoria Rogucka, która 
pracowała jako wychowawczyni przy prostytutkach. Jej pracę magistrat ocenił 
następująco: 

wykazała się jako pracownica sumienna i pracowita, wkładając do swej pracy dużo 
zapału i energji co przyczyniło się do dobrych wyników powierzonej jej pracy208.

Decyzję o objęciu szpitala dla wenerycznie chorych kobiet w Częstochowie 
podjęto 4 sierpnia 1930 roku. Na posiedzeniu zarządu Towarzystwa w dniu 
9 listopada 1930 powstał pomysł założenia również w tym mieście przystani 
dla upadłych dziewcząt. Do przystani miały być przyjmowane przede wszyst-
kim kobiety, które opuszczały szpital. Schronisko rozpoczęło działalność 
15  stycznia 1931 roku. Z powodów finansowych w domu mogło przebywać 
około 10 kobiet. Fundusze na utrzymanie schroniska czerpano z datków pu-
blicznych i środków wypracowanych przez członkinie Towarzystwa w posłu-
dze w szpitalu209.

3 marca 1931 roku Maria Bułharowska – przełożona Zgromadzenia wystosowa-
ła do biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny list z prośbą o wyrażenie zgody 
na otwarcie w Częstochowie 

Domu Pracy dla moralnie upadłych dziewcząt, w którymby siostry (…) zgromadzenia 
pracowały nad umoralnieniem owych dziewcząt, dały im czasowy przytułek, utrzyma-
nie, uczyły je pracy i rzemiosł, by samodzielnie i uczciwie mogły zarabiać na życie210. 

206 AZP, sygn. SD XI- T. 1,2.
207 Tamże.
208 AZP, sygn. SD XI-T. 1,2.
209 AZP, sygn. SB III-T. 1,3.
210 APZ, sygn. SD II-T. 1,1-2.
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Biskup przychylił się do prośby, szczególnie bowiem zależało mu na ducho-
wym oddziaływaniu na pacjentki szpitala wenerycznego w Częstochowie oraz na 
ich moralnej poprawie211. W rzeczywistości dziewczęta nie tylko uczyły się zawo-
du, ale swoimi wyrobami zarabiały na swoje utrzymanie. Wykonywały między 
innymi prace trykotarskie oraz kleiły torebki papierowe przeznaczone dla fabryki 
cukierków212.

Pracę w szpitalu dla wenerycznie chorych kobiet w Częstochowie siostry paste-
rzanki zakończyły 18 lutego 1933 roku. Jako bezpośrednią przyczynę opuszczenia 
szpitala podano nieporozumienia, 

jakie zachodziły pomiędzy naszemi członkiniami pracującemi w szpitalu dla wene-
rycznie chorych dziewcząt, doktorem i miejscowym personelem213. 

Pomimo zaprzestania pracy w szpitalu, Towarzystwo „Pomoc” nadal pro-
wadziło działalność na terenie Częstochowy. W „Domu Pracy” w roku 1934 
przebywało około 15 wychowanek. Czas pobytu wynosił przeważnie kilka mie-
sięcy. We wspomnianym okresie spośród wymienionych dwie odeszły na służbę, 
jedna wróciła do rodziny, a dwie odesłano do zakładu Sióstr Miłosierdzia214.

Działalność placówki w Częstochowie borykała się z wieloma trudnościami. Jed-
ną z nich były pieniądze, a w zasadzie ich brak. Inną ciągła zmiana lokalizacji domu. 
W ciągu kilku lat siostry przenosiły placówkę aż sześciokrotnie. Brak odpowiednich 
warunków zdecydowanie utrudniał prowadzenie działalności resocjalizacyjnej. 
Trzeba pamiętać, że placówkę w Częstochowie założono między innymi ze wzglę-
du na pracę sióstr w szpitalu z wenerycznie chorymi kobietami, które po kuracji 
medycznej siostry namawiały na „kurację” duchowo-moralną w swojej placówce215.

Mimo tych trudności odnotowano, że w latach 1931-1936 przez zakład przeszło 
78 wychowanek. Widomo było także, że 44 z nich wróciły na drogę uczciwego 
życia216.

211 Tamże.
212 D. Wielgat, Zgromadzenie…, s. 99.
213 AZP, sygn. SB III-T. 1,3.
214 Tamże.
215 D. Wialgat, Zgromadzenie…, s. 88.
216 AAN, MOS, sygn. 224.
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4.2. Metody wychowawcze

Na temat metod wychowawczych stosowanych w placówkach sióstr paste-
rzanek zachowało się niewiele informacji. Wiadomym jest, że w Warszawie przy 
ulicy Śniadeckich prowadzono pralnię, w której byłe prostytutki pobierały nauki 
i  doskonaliły swoje umiejętności w praniu i prasowaniu217 – co może świadczyć 
o wykorzystaniu pracy jako jednego z podstawowych elementów w działalności 
resocjalizacyjnej.

W prowadzonej pracy nad „naprawieniem” kobiet moralnie zaniedbanych pa-
sterzanki wykorzystywały przede wszystkim dwa czynniki – religię i pracę. Oba 
już stosowane były w „Domu Schronienia św. Małgorzaty”.

Praca była tym środkiem resocjalizacji, na który siostry kładły największy na-
cisk. Wychodziły bowiem z założenia, że jej brak był jedną z podstawowych przy-
czyn prostytucji. Oczywiście brak pracy wynikał w wielu powodów, np. z bra-
ku odpowiednich kwalifikacji czy też z wrodzonej niechęci do pracy. Siostry 
pasterzanki stawiały sobie za cel wyrobienie wśród swoich podopiecznych za-
miłowania do pracy. Traktowały to jako jedno z głównych działań i zadań wy-
chowawczych. Praca była również narzędziem pośrednim w zdobywaniu innych 
umiejętności, w tym umiejętności o charakterze społecznym. Dzięki odpowiednio 
dobranym zajęciom dziewczęta wyrabiały w sobie takie cechy, jak odpowiedzial-
ność czy koleżeńskość i umiejętność pracy zespołowej. Uczyły się również cierpli-
wości, wytrwałości i porządku. Zajmowały się gospodarstwem, przyuczały się do 
wykonywania różnego rodzaju prac ręcznych. Chciano w ten sposób przygotować 
dziewczęta do „życia samodzielnego i niezależnego”218.

Należy również zwrócić uwagę, że nie zaniedbywano rozrywek kulturalnych, 
takich jak przedstawienia czy akademie. Podopieczne śpiewały pieśni, najczęściej 
o tematyce religijnej, ale także świeckiej. Wiele organizowanych przez siostry 
i podopieczne imprez związanych było z kościelnym rokiem liturgicznym. Nie 
zapominano również o zajęciach na świeżym powietrzu, które miały pozytywny 
wpływ na zdrowie wychowanek219.

W zakładach prowadzonych przez pasterzanki obowiązywał specjalny regula-
min, którego stosowanie było podstawą pobytu w zakładzie. Regulamin określał 
między innymi zasady przyjmowania i zwalniania bądź usuwania podopiecznych 
z zakładu. Podstawowym warunkiem przyjęcia była dobrowolność: 

Do zakładu przyjęta może być każda kobieta zabłąkana, która wyrazi życzenie powro-
tu na drogę uczciwej pracy220.

217 AZP, sygn. SB III-T. 1,3.
218 D. Wilgat, Zgromadzenie…, s. 204.
219 Tamże, s. 204.
220 AZP, Regulamin dla dziewcząt, § 1.
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Dalej regulamin określał zasady szacunku dla obsługi zakładu oraz utrzymania 
porządku. W ciągu dnia pensjonariuszkom wolno było przebywać w pracowniach, 
natomiast bezwzględnie zakazywano im przebywania w sypialniach. Obowiązy-
wała punktualność, zatem nie można się było spóźniać na posiłki i modlitwy. Je-
den z punktów regulaminu podkreślał wyraźnie jego religijny charakter, bowiem 
w punkcie 14 zapisano obowiązek uczestnictwa w praktykach religijnych, takich 
jak msze św. i nabożeństwa. Co więcej, następny 15 punkt był sformułowany rów-
nie radykalnie: 

Nie wolno samowolnie opuszczać lekcji, czytania lub pisania katechizmu”221.

W zakładach sióstr pasterzanek obowiązywał porządek dnia, w którym 
określono godziny pobudki i spoczynku, godziny posiłków, modlitw, zajęć 
edukacyjnych i pracy. W regulaminie oprócz wspomnianego porządku dnia 
umieszczony został także punkt dotyczący „przechadzek na miasto i odwie-
dzin”. Według tych zapisów nie wolno było wychowankom samodzielnie 
opuszczać zakładu. Mogły wyjść, ale w towarzystwie wychowawczyń bądź in-
nych upoważnionych osób. Kobietom wolno było przyjmować gości. Do tego 
przeznaczony był specjalny pokój. Wszelka korespondencja, przychodząca i wy-
chodząca, poddawana była kontroli zarządzającej zakładem222.

Pobyt trwał 3 lata, jednakże w każdym momencie wychowanki na własne żąda-
nie mogły opuścić placówkę, szczególnie zaś wtedy, kiedy nie chciały się zastoso-
wać do regulaminu i zasad panujących w zakładzie. Nie każdej bowiem z kobiet 
odpowiadał tak radykalnie religijny charakter. Podopieczną można było również 
wydalić za niestosowanie się do przepisów regulaminowych. Było to już ostatecz-
ne posunięcie, szczególnie wobec kobiet, które niemal notorycznie łamały zasady 
życia i współżycia w zakładzie. Stosowano bowiem system upominania: 

W razie wykroczenia, pensjonarka przestrzeganą będzie na osobności, następnie dru-
gie ostrzeżenie otrzyma wobec koleżanek, wreszcie gdy te środki nie pomogą, niepo-
prawna usuniętą zostanie na skutek porozumienia się Kierowniczki Zakładu z Radą 
Opiekuńczą223. 

Rada Opiekuńcza zastrzegała sobie również prawo wydalania podopiecznych po 
wykroczeniach przeciwko moralności czy prawu.

W zakładzie w Piasecznie wprowadzony został grupowy system wycho-
wania oparty po części na funkcjonującym w wielu innych zakładach wy-
chowawczych systemie rodzinkowym. Wprowadzono zwyczaj opiekowania 
się młodszymi dziewczętami przez starsze podopieczne zakładu. Starano się 

221 Tamże, § 4-14.
222 Tamże, § 17-21.
223 Tamże, § 25.
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w  ten sposób uchronić dziewczęta przed syndromem dłuższego i stadnego ży-
cia w zakładzie. Wychowanki dzielono na cztery grupy, z których każda liczy-
ła po około trzydzieści dziewcząt. Każda z grup miała również swoją nazwę. 
Grupę, którą stanowiły najmłodsze dziewczęta, nazwano „róża”. Starsze grupy 
nazywano „lilia” i „konwalia”. Najstarszej grupie nadano miano „niezapomi-
najka”. Grupa najstarsza była zarazem najtrudniejsza wychowawczo. Cały czas 
dziewczętom towarzyszyły siostry. Na czele każdej grupy stała wychowaw-
czyni, co miało ułatwiać proces wychowawczo-resocjalizacyjny. Dziewczęta 
nazywały swoje wychowawczynie bardzo ciepło i zdrobniale, używając 
określeń „mamusia” czy „ciocia”. Grupa posiadała również swój samorząd, na 
którego czele stała jedna z wychowanek wybrana przez pozostałe podopieczne. 
Zadaniem samorządu było wspomaganie wychowawczyń w zadaniach porząd-
kowo-organizacyjnych. Co miesiąc odbywały się spotkania, podczas których 
dziewczęta pod nadzorem wychowawczyni omawiały swoje zachowanie i roz-
dzielały nagrody. W skrajnych przypadkach udzielały sobie również upomnień 
lub nakładały kary224.

W pracy resocjalizacyjnej siostry miały wsparcie również w duchowieństwie, 
które często prowadziło dla podopiecznych zakładów rekolekcje czy konferencje. 
Ponieważ zgromadzenie przywiązywało dużą uwagę do religijnego charakteru 
zakładu, praktykowano w placówkach resocjalizacyjnych między innymi pierw-
sze piątki miesiąca. W zakładowej kaplicy wychowanki mogły więc skorzystać 
z sakramentu pokuty225.

Siostry nie zapominały o potrzebie edukowania dziewcząt i kobiet przebywają-
cych w zakładach resocjalizacyjnych. Te, wobec których nie było obawy o ich pro-
ces resocjalizacji, wysyłano na zajęcia do szkół zawodowych. W samym zakładzie 
uczono dziewcząt prac domowych. Począwszy od prania, poprzez gotowanie, aż 
do prac ogrodniczych. Od roku 1937 w zakładzie w Piasecznie siostry zyskały 
jeszcze jedno narzędzie wspomagające proces resocjalizacji: przy domu Zgroma-
dzenia otwarto szkołę krawiecko-bieliźniarską. Dziewczęta uczyły się w niej ra-
zem z dziewczętami dochodzącymi z zewnątrz. Te ostatnie wyróżniające się wyż-
szym poziomem moralnym miały pozytywny wpływ na dziewczęta z zakładu226.

Trudno określić, jaka była skuteczność działań resocjalizacyjnych prowadzo-
nych przez siostry pasterzanki. Zachowało się na ten temat bardzo mało wia-
domości. Jedyne pewne informacje pochodziły z „Domu Pracy” prowadzonego 
przez zgromadzenie w Częstochowie. Dane te obejmują lata 1931-1937. W tym 
okresie przez zakład przewinęły się 103 kobiety, a ściślej mówiąc – tylko o tych 
kobietach zachowały się dane i krótkie życiorysy.

224 D. Wielgat, Zgromadzenie…, s. 192-193.
225 Tamże, s. 193.
226 Tamże, s. 193-194.
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Tabela 47. Skuteczność oddziaływania resocjalizacyjnego w „Domu Pracy” w Częstocho-
wie227.

samowolne opuszczenie zakładu 8%
skierowanie do pracy 20%

skierowanie do innych zakładów 16%
powrót do rodzin 32%

powrót do prostytucji 6%
brak danych 18%

Co do pozostałych zakładów brak jest danych, które w sposób wiarygodny 
dałyby obraz skuteczności metod resocjalizacyjnych stosowanych przez siostry 
pasterzanki. 

227 Wartości danych podane z zaokrągleniem do jedności.
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Zakończenie

Organizacja państwa polskiego po ponad stuletniej niewoli nie należała do 
rzeczy prostych. Abstrahując od powszechnych sporów natury politycznej, 
można skonstatować, że władze miały do czynienia z trzema systemami ad-
ministracyjnymi, prawnymi czy nawet oświatowymi. To wszystko trzeba było 
ujednolicić. Oprócz wielu ważnych dla odradzającego się państwa czynników, 
takich jak: granice, gospodarka, administracja, oświata, był jeszcze jeden – pro-
stytucja. Wydawać by się mogło, że był to znikomy problem w obliczu innych, 
ważniejszych problemów. A jednak okazał się na tyle ważny, że w niespełna 
miesiąc po odzyskaniu niepodległości podjęto pierwsze działania w celu ograni-
czenia zakresu tej społecznej plagi. Trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę na to, 
że o ile w różnych sferach życia odrodzone państwo miało do czynienia z trzema 
różnymi systemami, tak w przypadku prostytucji w każdym państwie zabor-
czym, a tym samym na ziemiach polskich, nadzór nad prostytucją oparty był na 
systemie reglamentacyjnym, a więc funkcjonowaniu domów publicznych.

Już w grudniu 1918 r. zastąpiono nadzór policyjny nadzorem lekarskim, a w kon-
sekwencji zniesiono domy publiczne (ostatnie w 1922 r.). W konsekwencji przystą-
piono także do ratyfikowania międzynarodowych konwencji o zwalczaniu handlu 
kobietami i dziećmi. Prezydent wydał zarządzenie, w którym określone zostały 
kary za ten proceder (1927 r.). Również poszczególne ministerstwa wydały różnego 
rodzaju dokumenty, które miały wspomagać przede wszystkim działalność 
profilaktyczną. Bez tego zaangażowania ze strony rządu i poszczególnych mini-
strów praca na tym polu nie tylko byłaby utrudniona, ale w pewnych aspektach 
nawet niemożliwa do realizacji.

Niemały był również wkład Kościoła, i to zarówno wspólnoty katolickiej, jak 
i ewangelickiej. Po części również aktywni w tym zakresie byli przedstawicie-
le wspólnot żydowskich, choć nie ma na tyle dużo informacji, żeby jednoznacz-
nie określić poziom tego zaangażowania. W przypadku chrześcijan możemy 
mówić o dużym zaangażowaniu i to zarówno w aspekcie pracy profilaktycznej, 
jak i resocjalizacyjnej. Ewangelicy prowadzili Towarzystwo Ochrony Kobiet w 
Warszawie, w Łodzi działała Ewangelicka Misja Dworcowa, a w bydgoskim Czyż-
kówku zakład resocjalizacyjny. Z kolei Kościół katolicki wiódł prym w ilości za-
kładów resocjalizacyjnych, które prowadzone były przez zgromadzenia zakonne. 
Również przymiotnik „katolicki” pojawiał się jako człon nazwy towarzystw ochro-
ny kobiet, czy później opieki nad dziewczętami. Duchowni angażowali się także w 
pomoc kobietom zagrożonym nierządem. Przykładem mogą być księża Maksymi-
lian Wojtas w Katowicach czy Stanisław Budaszewski w Poznaniu. Polski Komi-
tet Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi wykorzystywał ambony, szczególnie w 
małych wiejskich kościółkach, aby za pomocą miejscowych duchownych ostrzegać 
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dziewczęta przed niebezpieczeństwami, jakie mogą im grozić podczas wyjazdów 
do miast w poszukiwaniu pracy, której zresztą tam nie było. Kardynał August 
Hlond objął patronat nad obradami VIII Międzynarodowego Kongresu Komite-
tów Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi, który odbył się w Warszawie w 1930 r.

Mimo sporego wysiłku wkładanego w organizację działalności tych instytucji 
profilaktycznych i resocjalizacyjnych, nie wszyscy pozytywnie oceniali ich aktyw-
ność, a nawet często w sposób krytyczny wypowiadali się o ich pracy:

Któż bowiem ma walczyć z tym złem? Czy Katolickie Tow. opieki nad dziewczętami 
(t. zw. dawniej Tow. Ochrony Kobiet) skrzypiąca, zardzewiała machina z przeszłe-
go stulecia, opiekująca się temi dziewczętami, które opieki nie potrzebują, a z histe-
rycznym grymasem odwracająca się od tych nieletnich, którym opieka i pomoc jest 
niezbędna?… Czy „Polski Komitet do walki z handlem kobietami i dziećmi”, tonący 
w międzynarodowych kongresach, a który nie umiał zorganizować się na terenie Pań-
stwa i dotychczas realnej pracy nie podjął? Czy Misje Dworcowe, zależne od jednej 
i drugiej z wyż. wymienionych instytucji, kompromitowane dziś i ośmieszane, a win-
ne co najmniej karygodnego niedbalstwa i braku ideowej gorliwości?1.

Po części nie można odmówić słuszności powyższej refleksji, ale zgodzić się 
z nią do końca także nie można. Faktem jest, że w latach 1923-1925 w Polsce uru-
chomiono dużą liczbę Misji Dworcowych, nawet w tych miastach, w których wcze-
śniej, przed I wojną światową ich nie było. Misje te otwierano także w miastach, 
w których ich działanie nie było uzasadnione, np. ze względu na nikły ruch. Do-
chodziło również do pewnych nadużyć, wynikających z nadgorliwości delegatek 
pełniących dyżury na dworcach kolejowych czy autobusowych. Misje były jed-
nym z obszarów działalności towarzystw ochrony kobiet. Trzeba zauważyć, że we 
wspomnianym wcześniej okresie dwóch lat szczególnego rozwoju i towarzystw, 
i Misji Dworcowych widoczne jest duże zaangażowanie czynnika społecznego. 
Z upływem czasu to zaangażowanie spadało, liczba aktywnych członkiń stowa-
rzyszenia z roku na rok malała. Aktywność wykazywały najczęściej kobiety już 
w dojrzałym wieku, niemające wsparcia młodszego pokolenia. Często były to 
żony lekarzy, urzędników miejskich, które odczuwały potrzebę niesienia pomocy, 
w tym przypadku kobietom moralnie zagrożonym. Poza tym osoby, które spra-
wowały opiekę czy na dworcach czy w schroniskach, nie były przygotowane do 
tego zadania ani merytorycznie, ani metodycznie. Stąd też w wielu przypadkach 
nietrudno było o zaniedbania czy nadużycia.

To samo tyczy się Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dzieć-
mi. W grupie założycielskiej znalazło się wiele znakomitych osobistości środo-
wiska lekarskiego czy politycznego. Obok prezesa Witolda Chodźko znaleźli się 
tam również Stanisław Posner, Leon Wernic czy Maria Holder-Eggerowa i wielu 
innych. W przeciągu tych kilkunastu lat działalności Komitet stracił, z różnych 

1 H. Ceysingerówna, Nierząd nieletnich, „Praca Obywatelska” 1931, nr 10, s. 3-7.
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powodów, swoich czołowych działaczy. Odszedł L. Wernic, skupiając się na dzia-
łalności w Polskim Towarzystwie Eugenicznym. W roku 1930 zmarł S. Posner, 
aktywnie uczestniczący we wszystkich przedsięwzięciach związanych z walką 
z prostytucją i handlem kobietami i dziećmi. Odeszła też M. Holder-Eggerowa. 
Swoją pracę w Komitecie zakończyła w momencie, kiedy wygasł jej mandat posel-
ski. Z zamiarem rezygnacji nosił się także Witold Chodźko, jednakże ostatecznie 
przewodniczył Komitetowi do wybuchu II wojny światowej.

Trudno sobie jednakże wyobrazić, czy gdyby nie było zaangażowania osób sku-
pionych w towarzystwach ochrony kobiet i Polskim Komitecie Walki z Handlem 
Kobietami i Dziećmi, działoby się cokolwiek w zakresie profilaktyki i szeroko po-
jętej edukacji osób – szczególnie dziewcząt i kobiet – zagrożonych prostytucją. 
Po stronie państwa odnotować można jedynie utworzenie międzynarodowego 
biura dla zwalczania handlu ludźmi. Dla polskiego rządu funkcjonowanie tego 
typu instytucji jak towarzystwa i Komitet było sprawą bardzo dogodną. Czynnik 
społeczny realizował zadania nałożone na państwo przez międzynarodowe kon-
wencje, do których Polska przystąpiła. Państwo przekazywało na tę działalność 
subwencje, które dzielił Polski Komitet Walki z Handlem Kobietami, a których 
ciągle brakowało na rozwinięcie działalności.

Nie można odebrać także Komitetowi pewnych zasług, które położył w zakre-
sie omawianej tematyki. Tu na pierwsze miejsce wysuwa się powołanie policji 
kobiecej i zwołanie w Warszawie VIII Międzynarodowego Kongresu Komitetów 
Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi. Za porażkę można uznać fakt, że nie udało 
się powołać w miastach powiatowych oddziałów Komitetu (wyjątek stanowi Gru-
dziądz) i to, że nie przeszły przez parlament ustawy przygotowane przez Komi-
tet, które miały stanowić najprostszą drogę do wprowadzenia w Polsce systemu 
abolicjonistycznego.

Podobnie sytuacja ma się z placówkami resocjalizacji prostytutek. Niemal 
wszystkie prowadzone były przez zgromadzenia zakonne. Ich organizacja wy-
nikała z potrzeby serca, odpowiedzi na konieczność okazywania miłosierdzia. 
Podstawą biblijną dla tego typu działalności jest scena, w której do Chrystusa 
przyprowadzają jawnogrzesznicę pochwyconą na cudzołóstwie. Tłum chce uka-
mienowania kobiety, zaś Chrystus wypowiada wówczas pamiętne zdanie: „kto 
jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem”. Nikt tego nie zrobił, wszyscy 
się rozeszli. Jezus nie potępił kobiety, ale przykazał jej, aby zmieniła swoje życie. 
Jezus nie odrzucił nierządnic, okazywał im swoje miłosierdzie – tę zasadę reali-
zowano też w domach i zakładach prowadzonych przez chrześcijańskie zgroma-
dzenia. Nic więc również dziwnego, że resocjalizacja oparta była tam na religii 
i bardziej chyba zwracano uwagę na nawrócenie duchowe niż na resocjalizację 
w rozumieniu współczesnym.

Ani państwo, ani samorządy nie prowadziły tego typu placówek. Wręcz prze-
ciwnie – zabiegały usilnie, jak w przypadku województwa śląskiego, o sprowa-
dzenie zgromadzenia zakonnego, które by mogło taki zakład wychowawczy po-
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prowadzić. Oczywiście działalność taka spotykała się także z niezrozumieniem, 
ze stwierdzeniami, że „naprawianie” prostytutek nie ma najmniejszego sensu 
i jest tylko stratą czasu i energii. Głosy takie docierały z różnych stron i środowisk. 

O bezsensowności resocjalizacji prostytutek pisał między innymi lekarz Paweł 
Gantkowski, który twierdził, że:

Ratowanie upadłych kobiet przez związki i zrzeszenia charytatywne na ogół się nie 
udaje, bo prostytutki dzięki (…) im właściwym cechom, wyzyskują, co prawda dla 
swej korzyści wszelką pomoc konkretną, a procederu swego hańbiącego wyzbyć się 
nie potrafią2.

Z kolei B. Koreywo był zdania, że kobiety upadłe należy resocjalizować, jednak-
że w zakładach innego typu niż te funkcjonujące w Polsce. Nie pochwalał zasad 
stosowanych w tych placówkach.

Tak samo nie mogę zachwycać się systemem, praktykowanym w stosunku do kobiet 
upadłych w zakładach SS. Dobrego Pasterza. Całodzienne milczenie i praca bez prze-
rwy w lokalu zakratowanym, w zakładzie o rygorze więziennym, zakaz czytania ksią-
żek, częste nużące po żmudnej pracy praktyki religijne być może są nader stosowne 
dla pokutnic i  siostrzyczek, które na zawsze wyrzekły się wszelkich powabów życia 
doczesnego i pragną poświęcić się ascezie, lecz w ten sposób nie można i nie da się 
uzdrowić wykolejonych duszyczek dziewcząt upadłych. Rygor taki nie uświadomi 
przymusowych pokutnic co do niebezpieczeństwa, jaki im grozić może, jeśli powrócą 
znów na pochyłą drogę nierządu, nie nauczy ich umiłowania uczciwej pracy, wręcz 
przeciwnie – omierzi im pracę w ogóle i każe im myśleć o niedawnem pełnem ohydy 
i brudu życiu ulicznicy, jako utraconym raju, do którego będą spieszyły niebawem po-
wrócić bodaj w drodze ucieczki z pilnie strzeżonego przez siostrę-furtiankę zakładu3.

Za wzór stawiał zakład założony w 1854 r. w Paryżu pod nazwą „Przytułku 
św. Anny”, gdzie rygor i zamknięcie zastąpione było rekreacją na świeżym powie-
trzu. Resocjalizacja prowadzona była w warunkach półotwartych z wykorzysta-
niem warunków przyrodniczych4.

Po części trudno zgodzić się z powyższą opinią. Faktem jest, że w zakładach 
prowadzonych przez zgromadzenia zakonne większy nacisk kładziono na nawró-
cenie w wymiarze duchowym niż na resocjalizację. Może inaczej, resocjalizację 
utożsamiano z nawróceniem duchowym. Wszystkie te zakłady działały według 
określonych reguł wypracowanych przez założycielki zakonów. Te z kolei układa-
ły zasady wychowania resocjalizacyjnego nie w oparciu o wiedzę merytoryczną, 
o doświadczenie wychowawcze, ale w oparciu o własną intuicję, o zasady życia 

2 P. Gantkowski, Medycyna pastoralna oraz podstawy higjeny codziennego życia w stosunku do 
duszpasterza i parafji, Poznań – Warszawa – Wilno – Lublin 1927, s. 216.
3 B. Koreywo, Dwie moralności a walka z nierządem, Poznań 1925, s. 21.
4 Tamże, s. 21-22.
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religijnego wskazane w Piśmie Świętym, ale i żywotach świętych, jak choćby Ma-
rii Magdaleny. Święta ta była chyba najlepszym przykładem i motorem działań 
podejmowanych w celu rehabilitacji, jak to wówczas określano, nierządnic.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestią. Oczywi-
ście metody stosowane w tych zakładach nie były może najlepsze w opinii wielu. 
Ale – jak zauważyła H. Siemieńska – w 1933 r. w Polsce działały 32 zakłady reso-
cjalizacyjne, które zajmowały się prostytutkami. Tylko jeden w tej grupie był za-
kładem świeckim i był to dom pracy przymusowej w Bojanowie. Pozostałe zakła-
dy prowadzone były przez zgromadzenia zakonne i instytucje religijne. Zwróciła 
ona uwagę na zasady funkcjonowania i pracy resocjalizacyjnej w tych zakładach.

Wszystkie te zakłady są zamknięte, obowiązujące w nich regulaminy są zbyt surowe 
(niektóre z nich pochodzą z XIX wieku), praca dziewcząt jest wyłącznym zyskiem za-
kładu, a nauka prowadzona po dyletancku nie daje żadnego zakończonego wykształ-
cenia zawodowego. Nie zwraca się też wcale uwagi na wyrobienie w wychowankach 
tak ważnego w życiu czynnika zaradności. W rezultacie po długoletnim pobycie w za-
kładzie dziewczyna nie jest wcale przygotowana do podjęcia i wygrania walki o byt5.

Trudno się nie zgodzić z powyższą refleksją. Jednakże zgromadzenia te nie mia-
ły wsparcia w postaci systemów resocjalizacyjnych wypracowanych przez zawo-
dowych pedagogów, stąd to permanentne działanie oparte na intuicji. Siemieńska 
sama zauważyła, że na 32 zakłady aż 31 prowadziły zgromadzenia zakonne. Gdy-
by zatem zakony nie podjęły się działań na tym polu społecznym, całe zadanie 
spadłoby na państwo, a trudno sobie wyobrazić, czy przy ówczesnym kryzysie 
ekonomicznym byłoby to do udźwignięcia. Poza tym, jak pokazał przykład woje-
wództwa śląskiego, władze robiły wszystko, żeby uruchomić zakład i powierzyć 
go zgromadzeniu zakonnemu.

W tej pracy resocjalizacyjnej wskazać można na pewno kilka zasadniczych 
mankamentów. Pierwszym z nich był brak przygotowania merytorycznego 
i metodycznego zakonnic, które pracowały w tych placówkach. Polegały ona 
na swojej intuicji, jakimś wrodzonym instynkcie i metodach wypracowanych 
przez założycielki, które to również oparte były na intuicji. Drugim problemem, 
który można wskazać, a który podnoszony był niejednokrotnie przez przeciw-
ników tego typu placówek, były zbyt surowe zasady obowiązujące w procesie 
resocjalizacji. Niekiedy zakłady te, niestety, nie monitorowały losów dziewcząt 
i kobiet, które opuszczały placówkę po przejściu całego procesu naprawczego. 
Wydaje się, że brak takiego zainteresowania, brak wsparcia w warunkach życia 
pozazakładowego mógł być – i w rzeczywistości często bywał – przyczyną powro-
tu kobiet na drogę nierządu. Dla prowadzących zakłady poprawy proces resocjali-
zacji kończył się, niestety, w momencie opuszczenia przez podopieczną placówki.

Są wszakże również pozytywne aspekty funkcjonowania tych placówek. 

5 H. Siemieńska, Stan walki z nierządem, Warszawa 1933, s. 14.
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Po pierwsze, podobnie jak w przypadku instytucji profilaktycznych, nikt w za-
sadzie poza zakonnicami nie prowadził tego typu działalności. Po drugie, zgła-
szało się jednak sporo kobiet, które chciały zmienić swoje życie, i szacowano, że 
udawało się zresocjalizować od 50 do 70 procent kobiet. Ważnym elementem było 
także to, że te podopieczne, które bały się wracać na łono społeczeństwa, mogły 
pozostać w zakonie, wspomagać resocjalizację, pomagać w gospodarstwie itp. Dla 
nich specjalnie tworzono coś w rodzaju stowarzyszeń magdaleńskich.

Poruszona w tej publikacji tematyka nie traci na swej aktualności. Problem pro-
stytucji istnieje nadal. Dalej aktywni są handlarze ludźmi – chociaż aspekt wy-
korzystania seksualnego jest dziś jednym z wielu, bowiem obecnie handluje się 
ludźmi np. w celu nabycia taniej siły roboczej czy wykorzystania ludzkich orga-
nów wewnętrznych.

Współcześnie podobną rolę do tej, którą pełnił Polski Komitet Walki z Han-
dlem Kobietami i Dziećmi, pełni Fundacja La Strada. Jej głównym zadaniem jest 
przeciwdziałanie handlowi ludźmi, a działalność obejmuje przede wszystkim 
Wschodnią Europę, w tym również Polskę.

Do swoich pierwotnych charyzmatów wracają także zgromadzenia zakonne, 
które w okresie PRL-u nie mogły się zajmować resocjalizacją nierządnic, a wszak 
dla tego celu zostały założone. Prostytuującymi się dziewczętami zajmują się 
przede wszystkim pasterki i pasterzanki. Siostry popularnie zwane mariankami, 
działające w okresie międzywojennym na terenie Wrocławia i innych miast nie-
mieckich, również wracają do pracy wśród kobiet „upadłych”. Dziś taki dom re-
socjalizacji prowadzi w okolicach Katowic siostra Anna Bałchan, która twierdzi, 
podobnie jak uważano przed wojną, że „kobieta nie jest grzechem”6.

6 Kobieta nie jest grzechem. Z siostrą Anną Bałchan SMI o problemie prostytucji (i nie tylko) roz-
mawia Katarzyna Wiśniewska, Kraków 2007.
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Pезюме

Презрение к профессии, сочувствие к человеку

Общественно-просветительские формы деятельности 
в отношении женщин, находящихся под угрозой 

проституции в Польше (1918-1939)

Проституция – это явление, которое сопровождает человечество с мо-
мента его вступления на путь цивилизации. Проституция стала также 
темой, затрагиваемой в различного рода дискуссиях экономического, 
административного, этнического или общественного характера. Прости- 
туции сопутствовали и другие явления, такие как венерические болезни или 
торговля людьми. 

Цель работы – анализ и описание деятельности, осуществляемой в период 
межвоенного двадцатилетия в области профилактики, просвещения 
и ресоциализации в отношении девушек и женщин, находящихся под 
угрозой проституции, венерических болезней и торговли «живым товаром». 
Важность темы обусловлена тем, что до сих пор ей не было уделено нужного 
внимания, освящены были лишь некоторые проблемы. Второй важной 
причиной является увеличение этих явлений в настоящее время.

Хронологически работа охватывает т.н. межвоенное двадцатилетие, 
т.е. 1918-1939 гг. Учреждения, занимающиеся как профилактикой, так 
и ресоциализацией, начинали свою деятельность намного раньше, в XIX или 
в начале XX века. В связи с этим, необходимо обратиться к более раннему 
периоду, указать генезис, а в случае конгрегаций и причины появления 
и начала этой трудной кампании.

Территориально работа охватывает, в основном, территорию II Речи 
Посполитой. В связи с этим, весь груз исследований охватывает 
Восточную и Центральную Польшу. В Восточной Польше, ввиду меньшего 
урбанистического развития и преобладания православия, проституция имела 
место спорадически. Большие сосредоточения проституток наблюдались 
в больших промышленных городах, таких как Варшава, Лодзь, Познань, 
Краков, Вильнюс или Львов. В случае хронологического обхвата, как и в случае 
территориального, появились определенные отступления. Одно касается 
города Гданьск, лежащего за пределами Польши, где активно действовала 
Польская портовая миссия, опекающая выплывающих и приплывающих 
молодых девушек и одиноких женщин. Второе отступление небольшое, но 
особенно существенное, и касается оно Аргентины. Согласно царящему в те 
времена взгляду, большинство проституток имело аргентинский паспорт. 
В связи с этим, в данной работе, особенно в теме торговли женщинами 
и детьми, появилась также аргентинская нить.
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Представлено несколько важных вопросов, задачей которых является вве-
дение в основные исследования. На основе описания истории проституции 
в Польше до 1918 г. представлено было явление проституции в 1918-1939 гг. 
Были также приняты во внимание родственные явления, т.е. венерические 
болезни и торговля «живым товаром». Были упомянуты формы и способы 
борьбы с этими явлениями. Были оговорены также системы надзора над 
проституцией и стремление Польши к введению аболиционизма.

Были описаны главные предприятия, связанные с профилактическим 
и просветительским влиянием на женщин, которые каким-либо образом 
были подвержены проституции. Основную работу в этом направлении 
осуществляли общества охраны женщин. На территории Польши тоже 
действовали подобные общества, сохраняя свой и национальный, и 
религиозный характер. Наряду с Католическим обществом охраны женщин, 
наиболее многочисленным и структурально расширенным, действовали 
также Евангелистское общество охраны женщин и Еврейское общество 
охраны женщин. Деятельность всех этих обществ «скреплял» и координировал 
созданный в 1923 г. Польский комитет по борьбе с торговлей женщинами и 
детьми. Описание деятельности этого учреждения замыкает второй раздел.

Был проанализирован процесс ресоциализационного воспитания, осуще- 
ствляемый в то время преимущественно учреждениями религиозного 
характера, в том числе в большинстве своем конгрегациями. Главную 
роль сыграли четыре конгрегации, которым уделено здесь особое вни-
мание: Конгрегация Матери Божьей Милосердия, Конгрегация Сестер 
Божественного Провидения, Конгрегация Сестер-пастерок от Провидения 
Божьего и Конгрегация Сестер Матери Доброго Пастыря.

Затронутая в этой публикации тематика не теряет свою актуальность. 
Проблема проституции по-прежнему существует. Как и раньше, активны 
торговцы людьми – хотя аспект сексуального насилия является на 
сегодняшний день одним из множества, так как в настоящее время торгу-
ют людьми, например, с целью приобретения дешевой рабочей силы или 
использования внутренних органов человека.

В наше время роль, подобную той, которую исполнял Польский комитет 
по борьбе с торговлей женщинами и детьми, осуществляет Фонд Ла Страда. 
Его главная задача – это противодействие торговле людьми, а ее деятельность 
охватывает, прежде всего, Восточную Европу, в том числе Польшу.

К своим первоначальным харизматам возвращаются также конгрегации, 
которые в период ПНР не могли заниматься ресоциализацией проституток, 
а ведь именно с этой целью они были созданы. Промышляющими 
проституцией девушками занимаются, прежде всего, пастерки и пастеранки. 
Сестры, которых привычно называют марианками, ведущие свою деятельность 
в межвоенный период на территории Вроцлава и других немецких городов, 
тоже возвращаются к работе среди «падших» женщин. Сегодня такой дом 
ресоциализации содержит в окрестностях Катовиц сестра Анна Балхан, 
которая, как и считали до войны, утверждает, что «женщина – это не грех».
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Summary

Contempt for the profession, compassion for a man

Socio-educational forms of activity 
for the women at a risk of prostitution in Poland (1918-1939)

Prostitution is a phenomenon, which accompanies humanity from the moment 
it moved into the way of civilization. Prostitution became the subject of many eco-
nomic, administrative, ethical and social discourses. Harlotry was associated with 
venereal diseases and human trafficking. 

The aim of this work is analysis and description of preventive operations, edu-
cation and resocialization undertaken during the interwar period for the girls and 
women at a risk of prostitution, venereal diseases and the trade in human being. 
The theme is important and up to now was not studied enough, some problems 
were only indicated. The second significant issue is intensification of these prob-
lems nowadays.

Chronologically, the work closes in the interwar period, between the years 
1918-1939. Due to the fact that both, institutions taking care of prevention, and 
institutions engaged in resocialization initiated their activity much more earlier, 
in  the XIX or at the beginning of the XX century, it was indispensable to search the 
earlier period, to show the genesis, and to look into circumstances and causes of 
emerging such a difficult activity.

Territorially, the work concerns the Second Polish Republic. That is why all the 
considerations apply to Eastern and Central Poland. In the Eastern Poland prostitu-
tion occurred occasionally, due to lower urban development and dominance of Ortho-
doxy. Numerous groups of harlots appeared in big, industrial agglomerations, such 
as: Warsaw, Lodz, Poznan, Cracow, Vilnius or Lvov. Similarly, like in chronological 
sphere, in territorial scope there are some derogations. One of them is connected with 
Gdansk, lying beyond Polish boarders, where Polish Port Mission actively worked, 
that took care for arriving and leaving girls and women. The second apostasy is not 
huge, but significant and it concerns Argentina. According to prevailing view at that 
time, many prostitutes had Polish passports. Therefore, especially to field of women 
and children trade, Argentinean thread appeared in this work.  

Several important issues, which are to introduce into essential deliberation 
were presented.  Starting with the description of the history of prostitution in Po-
land from 1918, a phenomenon of prostitution between the years 1918-1939 are 
referred. Related problems such as venereal diseases and human trafficking are 
also performed. Different ways of coping with these problems are mentioned, as 
well. Supervising prostitution and Polish operations undertaken to introduce ab-
olitionism are also discussed. 
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The main projects connected with preventive and educational influence on 
women at a risk of harlotry are described. Majority of these actions were focused 
on societies protecting women. There were such societies in Poland, they had na-
tional and religious nature. Next to the Catholic Society for the Protection of Wom-
en, which was the largest one, there were also Evangelical Society for Protection 
of Women and Jewish Societies for the Women Protection. Actions of all these 
societies were coordinated by the Polish Committee Against Women and Children 
Traficking. Description of the actions of this institution closes second chapter in 
this work.

The process of resocialization realized at that time mainly by religious insti-
tutions, including particularly religious congregations is analyzed. Major roles 
played four congregations, to which special space is devoted in this chapter. These 
were: Congregation of the Sisters of Our Lady of Mercy, Congregation of the 
Sisters of Divine Providence, Congregation of the Sisters Shepherdess of Divine 
Providence, Congregation of the Sisters of the Mother of the the Good Shepherd.

 Themes touched in this publication do not lose their timeliness. The problem of 
the prostitution is still of the moment. Traffickers are still active - sexual abuse is 
one of many problems, because human trafficking is connected also with slavery, 
or forced, cheap labor, or even for the extraction of organs or tissues.

Nowadays La Strada International Association fulfills similar role to the role 
played by the Polish Committee Against Women and Children Trafficking. Its pri-
mary task is mainly to counteract trafficking in human beings in Europe, also in 
Poland.

Religious congregations regain their primal charisms, which during the time 
of PRL could not lead resocialization of harlots, while it was the aim of their 
existence.  Mainly shepherdesses take care for the prostitutes. Sisters common-
ly known as marianki, who were active during the interwar period in Wroclaw 
and other German cities, are coming back to the work with harlots. At present the 
house of resocialization is led near Katowice by sister Anna Balchan, who claims 
similarly to the believes from the time  before war, that  ‘a woman is not a sin’.

 


