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W stęp

Sytuacja Kościoła katolickiego w  zaborze rosyjskim po upad
ku powsthania styczniowego stawała się z roku na rok coraz trud
niejsza. Szczególnie dotkliwym  ciosem była likwidacja życia za
konnego w  1864 r., która objęła wszystkie zakony znajdujące się  
na terenie zaboru rosyjskiego. Życie zakonne na tym  terenie prak
tycznie przestało istnieć. Powstała sytuacja była szczególnie dra
matyczna dla tych zakonów, które w całości prowadziły swoją  
pracę na terenie zaboru rosyjskiego.

W celu zaradzenia zaistniałej sytuacji o. Ii. Koźmiński, kapu
cyn, rozpoczął tworzenie tzw. ukrytyęh zgromadzeń zakonnych1. 
Zakony powstałe z jego inicjatyw y prowadziły ożywioną działal
ność nie tylko religijną, ale i społeczną wśród różnych grup za
wodowych.

Jednym z takich zgromadzeń było Zgromadzenie Sióstr Imienia 
Jezus, powołane do życia w  1887 r. N iew iasty w  nim zrzeszone 
stawiały sobie za cel uświęcenie osobiste oraz. pracę wśród ręko- 
dzielniczek.

Należy zaznaczyć, że przełom wieku X IX  i XX to okres dyna
micznego rozwoju przemysłu, który rodził w iele problemów na
tury nie tylko gospodarczej, ale także społecznej i moralnej. Dla
tego też siostry ze Zgromadzenia Imienia Jezus starały się w yjść  
naprzeciw tym problemom.

1 M. W e r n e r ,  O. Honorat Koźmiński kapucyn 1829—191<>, Poznań— 
—Warszawa 1972.
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Siostry nie m ogły prowadzić pracy pod własnym  zakonnym, 
szyldem, gdyż obowiązywał zakaz działania wszystkich zakonów. 
Z tej racji, korzystając z ogłoszonego przez cara Mikołaja II 
w  dniu 30 X  1905 r. manifestu, który zapowiadał erę konstytu
cyjną, przystąpiono do organizowania związków robotniczych dzia
łających legalnie. Jednym  z nich był powołany do życia w 1906 r. 
związek zawodowy „Dźwignia”. Powstał on z inicjatyw y Sióstr 
Imienia Jezus i był niejako realizacją celów zgromadzenia, k tó 
re na pierwszym  miejscu stawiało sobie pracę wśród proleta
riatu.

Działalność tego związku stanowi ogniwo szerszej akcji, jaką 
prowadził Kościół wśród robotników. Impulsem do większego za
angażowania się w  tzw. kw estię robotniczą była encyklika papieża 
Leona XIII Rerum  novarum  z r. 1891.

Praca związku jest świadectwem  włączania się Kościoła kato
lickiego w  .działalność społeczną wśród robotników i z tego w zglę
du zasługuje na uwagę. Powszechnie bowiem znany jest fakt, że 
w  niektórych środowiskach praca społeczna Kościoła, a w tym  
zajęcie się tzw. kwestią robotniczą jest poddawane ostrej krytyce 
i oceniane w  całości negatyw nie 2 .

Podjęcie i opracowanie tego problemu interesującym wydaje się 
również z punktu widzenia historii prawa kościelnego. Statuty 
omawianego chrześcijańskiego związku zawodowego „Dźwignia” 
b yły  jednymi z pierwszych statutów tego typu na ziemiach pol
skich.

Problem powstania związku „Dźwignia”, prawne podstawy jego 
działalności oraz łączność, 'jaka istniała ze Zgromadzeniem Sióstr 
Imienia Jezus, nie zostały jeszcze przebadane i opracowane. Za
sługują więc ze wszech, miar na to, aby się nim i zająć.

Przy opracowaniu tego zagadnienia wykorzystano m ateriały 
znajdujące się w  Archiwum Państwowym  miasta W arszawy i w o
jewództwa warszawskiego, Archiwum Głównym Akt Dawnych 
w Warszawie oraz w  Archiwum Zgromadzenia Sióstr Imienia Je
zus. Pomocne okazały się także dokumenty z Archiwum Diece
zjalnego w Sandomierzu oraz Archiwum W icepostulatora w  War
szawie.

Materiały archiwalne dotyczące związku „Dźwignia” nie były  
nigdzie publikowane i są trudno dostępne, dlatego też uważano 
za konieczne, by zamieścić je w aneksach. Dotyczy to dwóch sta
tutów — z r. 1906 i 1922, które były ustawami zasadniczymi dla 
związku.

* J. C h a m  o t ,  Walka kleru katolickiego z radykalizacją mas ro
botniczych w Wielkopolsce w latach 1905—1907, Euchem er, Przegląd  
R eligioznaw czy, Z eszyty H istoryczne 1 (1959), s. 74—89.
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I. U w arunkow ania społeczne, pow stanie i  podstaw y praw ne  
działalności zw iązku „Dźwignia”

1. Sytuacja społeczno-gospodarcza w  K rólestw ie Polskim  
na przełom ie X IX  i X X  w.

Wiek X IX  przeszedł do historii jako okres bardzo intensywnego  
rozwoju przemysłu. Postępujące doskonalenie maszyn i u rząd zeń  
oraz wynalazki w płynęły na przekształcenie struktur gospodar
czych i społecznych. Dotychczasowy, utrwalony przez wieki zw ią
zek człowieka z ziemią jako miejscem pracy uległ rozluźnieniu. 
Olbrzymia i ciągle narastająca fala ludzi znajdowała zatrudnienie 
w  przemyśle. Szczególnie duże zapotrzebowanie na pracę ludzką 
następuje w  drugiej połowie X IX  i początkach X X  wieku. Wtedy 
właśnie powstaje nowa grupa ludzi, która w  nauce okraślana jest 
jako klasa robotnicza. W ogromnej większości jej członkowie re
krutowali się ze wsi, a rozwój przemysłu był dla nich wielką  
szansą znalezienia pracy 3.

W zacofanym gospodarczo Imperium Rosyjskim ziemie polskie 
w  XIX w. były jednym z najbardziej uprzemysłowionych obsza
rów. Dynamiczny postęp ekonomiczny spowodował także tutaj szyb
ki przyrost ludności. O ile w  roku 1872 Królestwo Polskie liczyło  
6,5- min mieszkańców, to w  r. 1913 liczba ta osiągnęła 13,2 min 
mieszkańców. Jednocześnie nastąpił szybki wzrost ludności m iej
skiej np, w 1900 r. Warszawę zamieszkiwało 594 tys. osób, a 
Łódź 315 tys. Postępująca urbanizacja przekształcała w iele osad 
w  ośrodki typu m iejskiego 4.

Patrząc na dramatyczną wegetację mas robotniczych, wielu  
ludzi starało się na swój sposób zaradzić temu. W roku 1848 Ka
rol Marks ogłosił w  Londynie M anifest kom unistyczny. Autor 
M anifestu  przeprowadzał analizę rozwoju społecznego, nakreślił 
obraz sprawiedliwego ustroju i drogi, jakimi należy do niego 
dążyć. Ruch socjalistyczny rozwinął się na zachodzie Europy, 
a z czasem ogarnął pozostałe jej części. Socjaliści akcentowali swój 
ścisły związek z szerokimi rzeszami ludzi pracy i rzeczywiście 
wśród robotników znajdowali duże poparcie5.

Problem sprawiedliwości społecznej nie zatrzymuje się jedynie 
na płaszczyźnie politycznej czy gospodarczej, lecz jest przede w szy
stkim  problemem natury moralnej-. Z tego tytułu Kościół (począt
kowo jego pojedynczy reprezentanci, a później oficjalnie (jako 
instytucja) zajmował się kwiestią robotniczą. N iekiedy odmawia

3 J. B u s z k o ,  Historia Polski 1864—1948, s. 25.
4 Cz. K o z ł o w s k i ,  Zarys dziejów polskiego ruchu robotniczego do 

r. 1948, W arszawa 1980, s. 69.
5 A.  W ó y c i c k i ,  Dzieje robotników przemysłowych w Polsce, War

szaw a 1929, s. 216.

15 — P ra w o  K anon iczne
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no Kościołowi prawa do zajmowania się sprawami robotników  
uważając, że jest to domena wyłącznie władz świeckich. Zbyt ogól
nikowym  i nieprzemyślanym do końca wydaje' się zarzut, że pra
ca społeczna Kościoła wśród robotników była prowadzona w celu 
paraliżowania aktywności klasy robotniczej w jej walce z bur- 
żuazją6. Kościół w ybierał i proponował do obrony robotnika 
przed nadmiernym wyzyskiem  środki etyczne. Takie ujęcie pro
blemu pozwalało sprawiedliwie spojrzeć na ludzi znajdujących się  
zarówno z jednej, jak i ź* drugiej strony barykady, pozwalało, w i
dzieć człowieka w  personalistycznym. wymierze, było wreszcie w y
razem w ielkiej w iary w  moc prawa i sprawiedliwości społecznej.

Pomimo prób rozwiązywania kw estii robotniczej brak było szer
szego zorganizowanego działania w  tym  kierunku. Dotychczaso
wą działalność prowadzono raczej na płaszczyźnie religijno-do- 
broczynnej, starając się doraźnie zaradzić nabrzmiałym proble
mom. Przełomową datą w  dziejach chrześcijańskiego ruchu ro
botniczego jest 15 maja 1891 r., a więc data ogłoszenia przez pa
pieża Leona XIII encykliki Rerum  novarum , która autorytatyw
nie traktuje o sprawie robotniczej 7.

W encyklice papież uzasadnia potrzebę innego niż dotąd spoj
rzenia na kw estię robotniczą, .wskazuje sposoby jej rozwiązania, 
a przede wszystkim  zaleca w  tym celu organizowanie zawodowych  
zrzeszeń robotniczych, opartych ’ na podstawie chrześcijańskiej. 
Papież Ukazuje w  słowach zdecydowanych i mocnych okropną do
lę robotnika. W ielką zasługą encykliki jest to, że przenosi kw e
stię robotniczą z płaszczyzny miłosierdzia, na której dotąd była 
rozpatrywana, na pole sprawiedliwości społecznej i na tym  polu 
przedstawia główne sposoby jej rozwiązania 8.

Do głównych spraw poruszonych przez papieża należą:
1. Obrona robotników przed wyzyskiem  pracodawcy;
2 . otoczenie opieką pracy kobiet i dzieci;
3. ustalenie potrzebnego odpoczynku dla pracujących;
4. ochrona słusznej płacy za pracę;
5. wyznaczenie sprawiedliwych podatków;
6 . czuwanie nad przyczynami bezrobocia;
7. prawo robotników do tworzenia stowarzyszeń zaw odow ych9.

2. Powstanie S tow arzyszen ia  R obotników Chrześcijańskich

Na terenie Królestwa głównym  inicjatorem realizowania w ska
zań społecznych encykliki R.erum novarum  — i to od pierwszych

6 W. M y s ł e k ,  Kościół katolicki w  Polsce, Warszawa 1966, s. 331.
7 L e o n  XIII, Rerum novarum, tłum. ks. J. P i w o w a r c z y k ,  wyd. 

2, Kraków 1933.
8 Tamże, s. 5.
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dni po jej ogłoszeniu — był ks. Marceli Godlewski. Przykład  
wielkopolskich inicjatyw społecznych w  sprawie robotniczej, któ
rym sprzyjało duchowieństwo, zachęcił go w  1891 roku do pod
jęcia aktywnych działań w  tym  kierunku 10.

Skupionym wokół siebie grupom robotniczym nadał nazwę Straż. 
Stowarzyszenie to nie było zalegalizowane, prowadziło działal
ność tajną. Statut w  ośmiu punktach zakładał m iędzy innymi: 
zwalczanie haseł i teorii niezgodnych z duchem chrześcijańskim  
oraz narodowym, zapobieganie bezrobociu, strajkom, zachowanie 
sprawiedliwości i m iłości pomiędzy pracującym a pracodawcą, 
popieranie przemysłu i handlu swojskiego, szerzenie oświaty w  
duchu chrześcijańskim i polskim, zakładanie ze składek pono
szonych przez robotników kas sam opom ocy11. Zrzeszenie było  
nielegalne do 1905 r. i dopiero korzystając z ogłoszonego 30 X  
1905 r. m anifestu cara Mikołaja II zapowiadającego erę konstytu
cyjną ks. Godlewski przekształcił Straż w  legalne Towarzystwo 
Świętego Józefa. Zgłosił je do władz stosownie do uchwały Ko
misji Pracy Społecznej Episkopatu Królestwa, która zaleciła stw o
rzenie dla robotników Stowarzyszenia w  celu podniesienia ich re
ligijności. Tylko taki cel działalności mógł wówczas uzyskać zgodę 
ustawodawcy państwowego 12.

Ks. Godlewskiemu szło jednak o coś więcej. Ówczesne warun
ki sprawiły, że nędza tak moralna, jak i materialna w  środowi
sku robotniczym stale się potęgowały. Godlewski nie zamierzał 
więc poprzestać na celach etyczno-kulturalnych Towarzystwa. Kró- 1 
lestwo i imperium carskie były w  ogniu rewolucji robotniczej; 
robotnicy występow ali o należne im prawa socjalne. W ysuwali 
żądania ekonomiczne i polityczne. W tym  klimacie zrozumiałe 
się staje, że robotnicy skupieni wokół kościoła św. Krzyża w  War
szawie po jednym z kazań ks. Godlewskiego zwrócili się do n ie
go, by założył stowarzyszenie robotnicze 13.

W niedzielę 16 XI 1905 r. rektor kościoła św. Marcina przy 
ul. Piwnej 11, ks. M. Godlewski, oznajmił licznie przybyłym ro' 
botnikom, członkom Towarzystwa Świętego Józefa, że powołuje 
Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich. Oprócz tworzenia 
jego kół terenowych z inicjatyw y ks. Godlewskiego powstawać

8 Tamże, s. 5—20.
10 Zob. S. G a j e w s k i ,  Społeczna działalność kleru w Królestwie

Polskim 1905—1914, maszynopis, Biblioteka Instytutu Historii UW,
nr 122.

11 A. W ó y c i c k i ,  Chrześcijański ruch robotniczy w Polsce, War
szawa—Poznań 1921, s. 81.

12 Nie można ustalić daty, por. R. B e n d e r ,  Stowarzyszenie Robotni
ków Chrześcijańskich w Królestwie Polskim, Chrześcijanin w  świecie
55 (1977), s. 44.

18 A. W ó y c i c k i ,  Chrześcijański ruch..., dz. cyt., s. 158.
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zaczęły także bractwa zawodowe skupiające robotników zatrud
nionych w  jednym zawodzie 14.

Pierwszy ślad oficjalnych zabiegów ks. Godlewskiego u władz 
rządowych o powołanie do życia stowarzyszenia robotniczego znaj
dujem y w  jego piśmie z 12 I 1906- r. do oberpolicmajstra Warsza
w y 15: Dowiadujemy się z tego dokumentu, że już 5 I 1906 r. ge- 
nerał-gubernator warszawski na wcześniejszą prośbę ks. Godlew
skiego, a więc przynajmniej z końca 1905 r., wyraził zgodę na 
utworzenie stowarzyszeń, w  których można byłoby gromadzić się 
w  celu pogłębienia umiejętności zawodowych. W tym piśmie na
tomiast ks. Godlewski informował, że za pozwoleniem arcybiskupa 
warszawskiego i w  porozumieniu z innym i duchownymi, w opar
ciu o manifest carski z 30 X 1905 r., utworzył Stowarzyszenie 
Robotników Chrześcijańskich. Zgłoszenie to generał-gubernator 
warszawski przyjął do wiadomości 11 VI 1906 r. i potwierdził fakt 
istnienia Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich utworzone
go przez ks. M. Godlewskiego 16. Opracowano statut Stowarzysze
nia Robotników Chrześcijańskich, którego autorem był ks. Jerzy 
Matulewicz 17.

3. Powołanie do życia D źw igni jako realizacja  
celów Zgrom adzenia Imienia Jezus

W stałym kontakcie z ks. M. Godlewskim i J. Matulewiczem  
pozostawały siostry Helena Gałecka i Ludwika Kolasińska dzia
łającego jeszcze w ukryciu Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus. 
Zgromadzenie powołane do życia przez o. H. Koźmińskiego w  
1888 roku stawiało sobie za zadanie pracę, apostolską wśród kobiet 
zatrudnionych w rękodzielnictwie 1S.

Konstytucja tegoż Zgromadzenia z 1901 r. w rozdz. I § 2  mówi: 
„Celem drugorzędnym, czyli zadaniem Zgromadzenia, jest pod
niesienie i uświęcenie niew iast ze stanu rękodzielniczego, wycho
wanie biednych dziewcząt w  szkołach średnich, w zakładach 
rękodzielniczych i ochronach, podniesienie pracy w duchu chrześ
cijańskim, przeciwdziałanie błędnym i zgubnym zasadom, jakie

14 Tamże.
15 R. B e n d e r ,  dz. cyt., s. 45—46.
16 Archiwum Główne Kat Dawnych w Warszawie, w dalszym tekście 

bedzie używany skrót AGAD, Kancelaria generał-gubernatora, sygn. 
104423, pismo generał-gubernatora z 14 VI 1906 r.

17 Archiwum Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus w Warszawie, w dal
szym tekście będzie używany skrót AZSIJ, syng. II b 8, Wspomnienia 
o „Dźwigni” Julii Jarmułowicz, s. 1.

18 AZSIJ, sygn. I A-l-13, Konstytucje Sióstr Imienia Jezus z 1901 r., 
rozdz. I § 2.
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się dzisiaj szerzą pomiędzy klasą rękodzielniczą, oraz ciche i ukry
te apostolstwo m odlitwy, pracy i dobrego przykładu” i®.

Aby zrealizować te cele, Konstytucje wskazują, jakich środków  
należy użyć. W rozdz. XVI § 155 ww. Konstytucji jest mowa, że  
siostry spełniać będą swoje zadanie przez:

,,a) zakładanie lub obejmowanie ochronek dla dzieci ze stanu  
rękodzielniczego;

b) zakładanie szwalni dla starszych dziewcząt uczących się szy
cia;

c) otwieranie szkół rękodzielniczych wszelkiego rodzaju i za
kładów wychowawczych mających na celu rozpoznanie zdolności 
dziecka i kształcenie go w  odpowiednim fachu;

d) otwieranie pracowni sukien, haftów i innych robót oraz przyj
m owanie do nich dziewcząt świeckich dla w pływ u nad nimi;

e) urządzanie miejsc odpoczynku letniego dla osłabionych f i
zycznie pracownic; -

f) umieszczanie ich w  tym  celu u osób prywatnych na dobrych 
warunkach dla ich zdrowia i moralności;

g) pośrednictwo w  poszukiwaniu pracy i pracujących;
h) pośrednictwo w  zbywaniu robót gotowych;
i) kasy pomocy, kasy oszczędnościowe;
j) zapewnienie pomocy lekarskiej i opieki na czas choroby;
k) zakładanie schronisk dla szukających pracy;
1) zakładanie wspólnych mieszkań dla pracownic nie mających 

bliskiej rodziny;
ł) otwieranie przytułków dla starych lub niedołężnych z po

wodu kalectwa lub choroby;
m) urządzanie pogadanek, czytań, zabaw wieczornych lub św ią

tecznych dla dziewcząt z tej klasy, zwłaszcza dla szwaczek;
n) odprawianie rekolekcji, przygotowanie do spowiedzi, urzą

dzanie Kółek Żywego Różańca;
o) otaczanie opieką moralną wszystkich osób tej klasy, nawet 

błądzących lub chwiejących się na drodze moralności” 20.
Cele i zadania, jakie stawiało sobie Zgromadzenie, nie mogły  

być w  pełni realizowane ze względu na jego ukryty charakter i  
brak perspektyw na legalizację ze strony władz cywilnych 21.

Warunki sprzyjające realizacji zadań powstały po ogłoszonym  
przez Mikołaja II w  dn. 30 X 1905 r. m anifeście oraz po w yda
niu tymczasowych przepisów o stowarzyszeniach i związkach z dn.

18 Tamże.
*® Tamże, rozdz. XVI § 155.
81 Por. Ukaz najwyższy o klasztorach rzymsko-katolickich w Króle

stwie Polskim i dodatkowe do tego ukazu przepisy z dn. 17 paździer
nika (8 listopada) 1964 r., Dziennik Praw, t. 62, s. 407—447.
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4 III 1906 r. 22 Rozporządzenia te um ożliwiały na drodze prawnej 
w  istniejącej ówcześnie sytuacji politycznej tworzenie stowarzy
szeń o celach społecznych i charytatywnych na terenie Królestwa 
Kongresowego. Do tej pory w  zaborze rosyjskim było to prawnie 
niem ożliwe 23,

Z inicjatyw y Ludwiki Kolasińskiej i H eleny Gałeckiej, sióstr 
ze Zgromadzenia Imienia Jezus, w  dn. 24 V  1906 r. przy ul. Żu
rawiej 20 w  Warszawie odbyło się pierwsze organizacyjne zebra
nie chrześcijańskiego związku rękodzielniczek Dźwignia. Miejscem  
zebrania było mieszkanie w łasne inicjatorek. Wśród obecnych byli 
ks. M. Godlewski i ks. J. M atulewicz 24,

Na zebraniu inicjującym now y związek postanowiono zwrócić 
się do władz cywilnych o jego rejestrację. Warszawski Guber- 
nialny Urząd do Spraw Towarzystw działający przy M inister
stw ie Spraw W ewnętrznych w  dn. 7 lipca 1906 r. wpisał do re
jestru towarzystw i związków guberni warszawskiej organizację 
pod nazwą Chrześcijański Związek Rękodzielniczek D źw ign ia25. 
B ył to pierwszy podstawowy akt prawny um ożliwiający rozpo
częcie działalności związku.

A. S t a t u t  Z w i ą z k u  z 1906 r.

Kolejnym  etapem było uzyskanie zatwierdzenia statutu (regula
minu) wcześniej opracowanego. W tym celu w  dn. 13 lipca 1906 r. 
złożono do Urzędu Gubernatora w  Warszawie przepisane prawem  
dwa egzemplarze Regulaminu Związku 28.

Podstawowym  celem statutowym  Związku był rozwój wśród 
rękodzielniczek oświaty, zasad etyki chrześcijańskiej oraz troska 
o zapewnienie w łaściwych warunków m aterialnych osobom na
leżącym. do Związku, a także udziału w  życiu kulturalnym. Aby 
osiągnąć te cele, należało sięgnąć po odpowiednie środki. Dlatego 
Regulamin w  § 2 postanawia, aby organizować wykłady oświato
w e z wykluczeniem  rozpatrywania spraw politycznych czy też pro
blem ów religijnych, zakładać instytucje np. kasy zapomogowe lub 
pożyczkowe, celem troski o dobro materialne członków zwią
zku 27.

82 S. G o d l e w s k i ,  Reforma konstytucyjna w państwie rosyjskim,
Warszawa 1906, s. 59—60,

28 J. B u s z k o ,  dz. cyt., s. 55.
AZSIJ, sygn. II b, s. 3.

25 AGAD, sygn. 104423, Kancelaria warszawskiego generał-guberna-
tora.

26 Archiwum Państwowe Miasta Warszawy i woj. warszawskiego, w  
dalszym tekście będzie używany skrót APMW, sygn. 838, Zarząd Obej- 
policmajstra Warszawskiego 1838—1918.

27 APMW, sygn. 66. Warszawski Gubernialny Urząd do Spraw Sto
warzyszeń 1906—1917, Statut Związku z 1906 r. § 3.
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Związek zapewnia swoim członkom pomoc lekarską, opiekę nad 
starymi lub niedołężnym i poprzez zakładanie schronisk, przytuł
ków, ochron. Sprawy podnoszenia kwalifikacji zawodowych znala
zły swój oddźwięk w  statucie, który m ówi o zakładaniu szkół za
wodowych. Zapewniano także dostęp do książki poprzez utrzym y
wanie bibliotek i czytelni, z których mogłoby korzystać grono 
chętnych. Miejsc pracy m iały dostarczyć zakładane przedsiębior
stwa społeczne i warsztaty 28.

Członkiem Związku mogła zostać każda rękodzielniczka, chrześ
cijanka, która ukończyła 16 lat, po uprzedniej osobistej prośbie 
z rekomendacją dwóch członków Związku a9.

Zarząd Związku pochodzi z wyboru dokonanego przez walne 
zebranie na okres 1 roku i składa się z 7 osób. Zebrania człon
ków są trojakiego rodzaju: zwykłe, walne i nadzwyczajne.

W szystkie zebranie zwołuje zarząd Związku, a uchwały na nich  
podjęte obowiązują wszystkich członków i są przyjmowane w ięk
szością głosów 30.

Przeprowadzając analizę Regulaminu Chrześcijańskiego Związku 
Rękodzielniczek Dźwignia z 8 lipca 1906 r. trzeba stwierdzić, że 
odnajdujemy miejsca paralelne ze Statutem Stowarzyszenia Ro
botników Chrześcijańskich założonego przez ks. M. Godlewskiego, 
o którym już była mowa 31.

W edług Statutu celem Stowarzyszenia Robotników Chrześcijań
skich jest podniesienie stanu robotniczego pod względem  religijno- 
-morainym, um ysłowym , m aterialnym i zawodowym. Środkami 
do niego prowadzącymi m iały być zebrania ogólne, branżowe, dzia
ły  zawodowe tworzone w  ramach Stowarzyszenia Robotników  
Chrześcijańskich, biura pośrednictwa pracy, instytucje samopomo
cy i kooperacyjne, a wśród nich sklepy spółkowe, kasy zapomo
gowe i oszczędnościowo-pożyczkowe, szkoły, domy robotnicze, i 
czytelnie oraz ap tek i32. W opracowywaniu Statutu Stowarzysze
nia Robotników Chrześcijańskich m iał duży udział ks. Jerzy Matu- 
lewicz, który był obecny na zebraniu i poniekąd należał do gru
py inicjującej działalność Chrześcijańskiego Związku Rękodziel
niczek Dźwignia. Należy przypuszczać, biorąc pod uwagę ścisłe 
związki łączące inicjatorki Dźwigni z ks. J. M atulewiczem, że 
zwróciły się one do niego, aby opracował regulamin dla tworzo
nego przez nie związku. Ogromna zbieżność środków realizacji 
celu w  statucie Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich i sta-

28 Tamże.
*• Tamże.
30 Tamże, § 6.
81 AZSIJ, sygn, II b 8, Wspomnienie o „Dźwigni” Julii Jarmułowicz, 

s. 1.
82 R. B e n d e r ,  Społeczne inicjatywy chrześcijańskie w Królestwie 

Polskim 1905—1918, Lublin 1978, s. 7i2l
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tucie Dźwigni wskazuje, że obydwa dokumenty pochodzą od jed
nego autora. Wspomnienia siostry Julii Jarmołowicz, byłej sekre
tarki Zgromadzenia, potwierdzają te przypuszczenia. Ks. Jerzy 
Matulewicz nie tylko był autorem Statutu. Przyjęto także jego 
propozycję dotyczącą nazwy związku — Chrześcijański Związek 
Rękodzielniczek Dźwignia 33.

B. C e l e  i z a d a n i a  Z w i ą z k u  w  ś w i e t l e  s t a t u t u
z 1922 r.

Statut z 8 lipca 1906 r. był dokumentem normującym działal
ność Dźwigni na w iele lat. W odrodzonej Polsce Związek zostaje 
zapisany do rejestru Głównęgo Inspektora Pracy pod numerem  
285 w  dn. 22 III 1922 r. Ten sam akt prawny zatwierdza statut 
organizacji, która w ystępuje od tej pory pod nazwą Chrześcijań
ski Związek Zawodowy Rękodzielniczek Przemysłu Konfekcyjne
go i Pokrewnego Dźwignia34.

Zmodyfikowany Statut Dźwigni dostosowany został do nowych  
przepisów prawnych Państwa Polskiego, a szczególnie do dekre
tu z 8 lutego 1919 r. o tymczasowych przepisach pracowniczych  
związków zawodowych 3S.

Odnowiony statut jest pod względem formy bardziej rozbudo
wany od poprzedniego. O ile Statut z 1906 r. liczył tylko 8 para
grafów, to obecny .zawiera ich aż 59, jest bardziej szczegółowy  
i daje możliwość szerszej działalności Związku. Istotny cel Zwią
zku pozostaje jednak ten sam — podniesienie wśród członkiń ety 
ki chrześcijańskiej oraz poprawa ich bytu materialnego. W sta
tucie z 1922 r. w  sposób bardz-iej jasny i zdecydowany sformu
łowany jest punkt o obronie interesów zawodowych i ekonomicz
nych oraz o poprawie warunków pracy zawodowej, co nie ozna
cza, że statut z 1906 r. przemilczał ten problem 3®.

Dokument podaje bogatą gamę środków, których należy użyć, 
aby osiągnąć statutowy cel. Zgodnie z postanowieniami Związek 
ma prawo:

1) utrzym ywać biuro pośrednictwa pracy;
2) udzielać stowarzyszonym zapomóg i pożyczek;
3) ułatwiać kształcenie zawodowe oraz zakładanie kursów i 

szkół odnośnych;
4) urządzać odczyty, wykłady i dyskusje w  sprawach zawodo

wych i ogólnych;
5) utrzymywać biblioteki i czytelnie;

88 AZSIJ, sygn. II b 8, Wspomnienie o „Dźwigni”..., dz. cyt., s. 1.
84 AZSIJ, sygn. II b 1
85 Dziennik Praw Państwa Polskiego-, nr 13, poz. 209.
86 APMW, sygn. 66, Statut Związku z 1906 r. § 21.
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6) zakładać kasy przezorności i pomocy koleżeńskiej, kasy na 
wypadek choroby, nieszczęśliwych wypadków, niezdolności do pra
cy;

7) organizować pomoc lekarską i prawną dla stowarzyszonych;
8) urządzać dla swych członków tanie mieszkania, wypoczynek  

letni, schroniska dla niezdolnych do pracy;
9) zakładać sklepy, pracownie, przedsiębiorstwa;
10) prowadzić działalność wydawniczą, wydawać broszury i p i

sma związkowe;
11) rozwijać życie towarzyskie wśród członków, chóry śpiew a

cze, kółka gimnastyczne, dramatyczne, przedstawienia amatorskie, 
koncerty, zabawy taneczne 37.

W m yśl Statutu rozdz. I § 3 Związek jest osobą prawną po
siadającą majątek ruchomy i nieruchomy. Ma prawo tworzyć 
kapitały, przyjmować darowizny i zapisy, nabywać i  sprzeda
wać majątek ruchomy i nieruchomy, zawierać umowy i transak
cje hipoteczne, zaciągać zobowiązania. Działalność Związku roz
ciąga się na teren całego Państwa Polskiego z prawem otwierania 
oddziałów prowincjonalnych.

Rozdział II §§ 7— 16 mówią o występowaniu, ustępowaniu i w y
kluczeniu ze Związku. Rozróżnia się członków rzeczywistych, po
pierających i honorowych. Członkowie popierający nie posiadają 
czynnego i biernego prawa wyborczego. Najwyższą władzą Związku 
jest zebranie ogólne, które może być zwyczajne lub nadzwyczaj
ne, rozstrzygające wszystkie sprawy, jak również przedstawiają
ce wnioski 88.

Zebranie ogólne jest prawomocne przy obecności 2/3 ogólnej 
liczby stowarzyszonych. Jeśli w  pierwszym terminie zebranie nie  
dojdzie do skutku z braku wymaganej liczby, ma być zwołane w  
drugim terminie i jest prawomocne i ważne bez względu na ilość 
osób obecnych. Zebrania nadzwyczajne zwoływane są w sprawach 
pilnych na skutek decyzji zarządu, na wniosek Komisji R ew izyj
nej lub na pisemny wniosek 1/5 ogólnej liczby członkiń złożony  
zarządow i89.

Zebranie ogólne nadzwyczajne jest uprawnione do:
a) wprowadzenia zmian w  statucie;
b) zatwierdzenia regulam inów zebrań ogólnych zwyczajnych;
c) wykluczenia osób spośród członkiń Związku;
d) rozwiązania i likwidacji Z w iązku40.
Uchwały zebrań ogólnych zapadają zwykłą większością głosów,

87 AZSIJ, sygn. II b 1, Statut Związku „Dźwignia" z 22 lutego 1922: 
r. rozdz. I § 2.

38 Tamże, rozdz. II §§ 7—16.
89 Tamże, rozdz. IV § 22.
40 Tamże, § 23.



'234 Ks. Zb. Badow ski [12]

a każda z członkiń uczestnicząca w  zebraniu ma prawo jednego 
głosu. Sprawy bieżące są załatwiane na zebraniach plenarnych, 
Tctóre mają się odbywać raz w  miesiącu 41.

Zarząd Związku, o którym traktuje rozdz. V Statutu, pochodzi 
-z wyborów dokonanych przez zebranie ogólne. W skład zarządu 
wchodzi prezeska Związku, dwie wiceprezeski, 6 członkiń oraz 
3 zastępczynie. Kadencja zarządu trwa 3 lata. Zarząd koordynuje 
działalność wszystkich wydziałów sekcji i komisji, czuwa nad 
bezpieczeństwem  kasy i majątku, przedstawia zebraniu ogólnemu  
kandydatki na członkinie honorowe, wprowadza i wykonuje decy
zje zebrań ogólnych, przedstawia sprawozdania roczne z działal
ności oraz stan m ajątkowy Związku, zwołuje zebrania ogólne i 
plenarne, udziela pełnom ocnictw osobom trzecim, udziela zapomóg 
członkiniom Związku

Zarząd Związku odbywa posiedzenia raz na tydzień. Przewod
niczącą zarządu jest każdorazowo prezeska Związku. Komisja Re
wizyjna składa się z trzech członkiń i trzech zastępczyń wybra
nych na rok przez zebranie ogólne. Komisja ta zbiera się 4 razy 
do roku w  celu przejrzenia rachunków i ksiąg Związku, sprawo
zdań, bilansów 43.

Zarząd • ma prawo powoływać odpowiednie sekcje, które przy
czyniłyby się do pełniejszej realizacji zadań Związku. Statut po
wołuje w  związku oddzielną instytucję, jaką jest sąd koleżeński, 
którego orzeczeniom mają się poddać wszystkie członkinie Zwią
zku. Sąd koleżeński działa na zasadzie specjalnego . regulaminu i i .

Końcowe fragm enty statutu (rozdz. XI § 56 i 57) mówią o ma
jątku i funduszach Związku oraz (§§ 58 i 59) o rozwiązaniu i li
kwidacji Związku. W skład funduszu Związku według Statutu 
wchodzą: fundusz obrotowy, zasobowy, żelazny, nieruchomości 
własnej oraz fundusz o celach specjalnych zgodnych z przepisa
mi prawa.

Związek jako osoba prawna może nabywać i posiadać. Statut w  
§ 56 mówi, że na majątek organizacji składają się ruchomości w e
dług inwentarza, biblioteki oraz fundusze — żelazny, nieruchomo
ści własnej i specjalny.

Zmian w  statucie może dokonać, tylko zebranie ogólne. Roz
wiązanie i likwidacja Związku mogą nastąpić na dwóch następu
jących po sobie zebraniach ogólnych, zwołanych w  6-tygodnio- 
wym  odstępie. Na mocy uchwał pierwszego z nich działalność 
Związku zostaje zawieszona i ogranicza się do likwidacji spraw, 
które prowadzi Komisja Likwidacyjna. Drugie zebranie ogólne 
uchwała likwidację Związku. W razie likwidacji majątek Związ

41 Tamże, § 28.
42 Tamże, §§ 32—35.
4S Tamże, §§ 36—37.
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ku, po zaspokojeniu w szystkich zobowiązań i wypłat, zostaje prze
kazany na cele określone przez uchwałę podjętą na drugim ze
braniu ogólnym. Fundusze mające specjalne przeznaczenie winny  
być spożytkowane zgodnie z n im 45.

Jak już wspomniano wyżej, in icjatyw y powołania do życia zw ią
zku zawodowego Dźwignia wyszła od sióstr ze Zgromadzenia 
Imienia Jezus. Bezpośrednie starania u władz carskich rozpoczęły 
Ludwika Kołasińska (imię zakonne — s. Honorata) i Helena Ga
łecka (imię zakonne — s. Leontyna) 46.

Ludwika Kołasińska, ur. 19 lipca 1864 r. w Słupi w  gub. kielec
kiej, córka Antoniego i Tekli z Sotkiewiczów, siostrzenica ks. 
Antoniego Sotkiewicza, późniejszego biskupa w Sandomierzu,, uczę
szczała do gimnazjum Sióstr W izytek w  Krakowie, a następnie 
sióstr Urszulanek w  Wiedniu. Po ukończeniu nauki ppdjęła pracę 
nauczycielską w  gimnazjum w  Tarnowie. Do Zgromadzenia ’ Sióstr 
Imienia Jezus wstąpiła 6 sierpnia 1893 r.- W r. 1898 objęła k ie
rownictwo Zakładu Wychowawczego' w  Rydze. W czasie w ypeł
niania odpowiedzialnych zadań dała się poznać jako kobieta o 
szczególnym zacięciu pedagogicznym. Szeroko włączyła się w  pra
cę Społeczną wśród Polaków i Łotyszów w  Rydze. W latach 
.1905— 1920 pełniła funkcję przełożonej generalnej Sióstr Imienia 
Jezus 47.

Należy sprostować informację podaną przez Polską Akademię 
Um iejętności w Słowniku Biograficznym, który podaje, że założy
cielką Dźwigni była Lucyna Kotarbińska. Dokumenty archiwalne 
niezbicie wskazują na Ludwikę Kolasińską i Helenę Gałecką ja
ko na inicjatorki i założycielki Związku. Lucyna Kotarbińska, dłu
goletnia prezeska Dźwigni, bardzo ofiarnie i owocnie prowadziła 
pracę związkową, jednak nie należała do grona inicjującego4S.

W spółzałożycielka Dźwigni, Helena Gałecka, ur. 17 stycznia 
1869 r. w  Warszawie, była córką Teodora i Franciszki ze Starzy- 
mowskich. Pochodziła z rodziny inteligenckiej. Do Zgromadzenia 
Sióstr Imienia Jezus wstąpiła 8 XII 1890 r. Prowadziła pracę 
nauczycielki kroju i szycia w  szkołach zawodowych na terenie 
W arszawy a także była członkinią cechu rzemieślniczego w War
szawie. W latach 1910— 1912 pełniła w  Zgromadzeniu funkcję m i
strzyni nowicjatu, a od roku 1920 do 1932 ■— przełożonej gene
ralnej. Jest autorką Historii Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus. 
Jej udział w  redakcji Konstytucji Zgromadzenia z r. 1927 był 
duży 49.

44 Tamże,, §§ 48—49.
45 Taimże, § 55. ,
48 APMW, sygn. 838, Zarząd Oberpolicmajstra..., dz. cyt.
47 AZSIJ, sygn. I J - 6 ,  Wspomnienie o zmarłych siostrach, s. 4.
48 J. C z e c h o w s k a ,  Kotarbińska z Klewańskich Lucyna, Polski 

Słownik Biograficzny, Kraków 1935, t. XIV, s. 454.
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Podpisy Heleny Gałeckiej i Ludwiki Kolasińskiej złożone zostały  
na podaniu do Gubernatora W arszawy z dn. 13 lipca , 1906 r.
0 zatwierdzenie pierwszego Statutu Związku i zezwolenie na roz
poczęcie działalności. Przed nazwiskami jest dodatkowy napis 
Organizatorzy Dźwigni. Autentyczność podpisów potwierdza do
datkowo notariusz 50.

Pierwszą przezeską Chrześcijańskiego Związku Rękodzielniczek 
Dźwignia została wybrana 24 V 1906 r. Ludwika Kolasińska, któ
ra pełniła kierownictwo do 1 listopada 1907 r. Była siłą sprawczą
1 nadała kierunek organizacji, która później owocnie prowadziła 
swoją działalność. Krótki okres bezpośredniego kierownictwa w y
nikał z faktu, że L. Kolasińska była jednocześnie przełożoną g e 
neralną Sióstr Imienia Jezus i musiała prowadzić sprawy Zgro
madzenia zakonnego. Jednak jej udział w pracy Dźwigni jest w i
doczny i później. W następnych latach pełni bądź funkcję za
stępcy przewodniczącej (prezeski) — tak jest w roku 1911 i 1912 —  
bądź wchodzi w  skład zarządu jako członek (w r. 1907, 1908, 
1910) «i.

Po odejściu L. Kolasińskiej kierownictwo Dźwigni w dalszym  
ciągu było powierzane Siostrom Imienia Jezus. Następną prze
wodniczącą zostaje wybrana Helena Gałecka (s. Leontyna) z tegoż 
Zgromadzenia. Funkcję przewodniczącej pełniła od 1 XI 1907 do 
14 XI 1910 r., a później nadal wchodziła w skład zarządu Zwią
zku jako zastępczyni przewodniczącej lub jako członnek zarządu. 
W latach 1910— 1914 przewodnictwo Związku pełniła Aleksandra 
Grabowska, siostra ze Zgromadzenia Imienia Jezus 52.

Przez pierwszych osiem lat działalności Związek działa w bez
pośredniej, personalnej łączności ze Zgromadzeniem, które pełni
ło kierowniczą rolę w  Związku.; Była to sytuacja naturalna, gdyż 
poprzez Dźwignię realizowano cel Zgromadzenia w sposób jedy
nie m ożliwy w ówczesnych warunkach politycznych. Od roku 1914 
rozpoczyna się proces powolnego odsuwania się Zgromadzenia od 
kierowniczej roli w  Dźwigni. Przyczyny tego tkwią zarówno w  
braku odpowiednio przygotowanych do pracy związkowej łudzi, 
jak i w  tym, że dla Zgromadzenia otwierają się nowe możliwości 
realizowania swojego celu, szczególnie po r. 1918, w Polsce m ię-1 
dzy wojennej.

Zgromadzenie zwraca swoją aktywność w  kierunku intensyw 
nie rozwijającego się szkolnictwa zawodowego. W okresie m iędzy

49 AZSIJ, sygm. I E-l, Księga Główna, s. 10.
60 APMW, sygn. 66, Warszawski Gubernialny Urząd do Spraw Sto

warzyszeń 1906—1917.
51 Tamże,.
52 APMW, sygn. 838, Zarząd Ober policmajstra Warszawskiego 1838—

—1918.
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wojennym  siostry mogą prowadzić jawną działalność w ychow aw 
czą i oświatową. Zakładają szkoły zawodowe dla dziewcząt na te
renie całej Polski 53.

II. Organizacja i struktura personalna Związku

1. Naczelne w ładze Zwiaizku

Aby Związek mógł owocnie prowadzić swoją działalność, m u
siał być odpowiednio zorganizowany i zarządzany. Struktura orga
nizacyjna, jak również sposób zarządzania determinowały działal
ność i rozwpj związku rękodzielniczek Dźwignia. Dlatego orga
nizatorzy w statutach poświęcili tej sprawie dość- obszerne roz
działy.

Statut z 1908 roku mówi na temat organizacji i zarządu dość 
niew iele, a to dlatego, że cały jest skonstruowany w  sposób n ie
zmiernie ' skrótowy i zwarty, ma charakter raczej ogólny. N ie
mniej jednak statut ten stanowi w  § 5 pkt. Zarząd Związku, 
że naczelne władze pochodzą z wyborów, których dokonuje walne 
zebranie. W skład zarządu wchodzi 7 osób, a mianowicie: prze
wodnicząca, zastępca przewodniczącej, sekretarz, skarbnik oraz 3 
członków zarządu.

Kadencja zarządu trwa jeden rok, po upływ ie którego doko
nuje się ponownych wyborów. Osoby zajmujące stanowiska w  za
rządzie mogą ponownie kandydować i być wybrane bez żadnego 
ograniczenia czasowego 54.

Zarząd kieruje pracą Związku, zwołuje zebrania wszelkich ty 
pów (zwykle, walne, nadzwyczajne). Uchwały podejmowane są 
większością głosów i obowiązują wszystkich członków Związku.

Zebranie walne, oprócz wyboru zarządu, wybiera również K o
m isję Rewizyjną składającą się z trzech członków. Do kompeten
cji Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie kasy oraz działalności 
zarządu 55.

Z zachowanych materiałów archiwalnych wynika, że członkowie 
Związku zbierali się corocznie na walne zebranie, aby dokonać 
podsumowania działalności oraz wybrać zarząd zgodnie z prawem  
zawartym w  Statucie. W yniki tych zebrań przesyłano następnie 
do Oberpolicmajstra miasta W arszaw y5®.

Statut z 22 marca 1922 r. w sposób szerszy i bardziej szczegó

55 Szkoła zawodowa kroju i szycia w Warszawie, Częstochowie, Su
chedniowie.

64 APMW, sygn. 66, Statut z 1906 r., § 5.
55 Tamże, § 6.
66 Zachowały się sprawozdania z roku 1908, 1910, 1911, 1912, 1913

informujące władze policyjne o dokonanych wyborach w Związku, z 
imiennym wyszczególnieniem obejmowanych funkcji.
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łow y m ówi w  rozdz. IV o władzach Związku. Rozdział ten skła
da się z 3 tytułów  oraz 18 paragrafów (od § 21 do 39).

W § 21 stwierdzono, że sprawami i interesami Związku zarzą
dzają: .zebranie ogólne, zebranie plenarne, zarząd, Komisja Bało- 
tująca oraz Komisja Rewizyjna. Statut przyznaje najwyższą w ła
dzę w  Związku zebraniu ogólnemu, które podejmuje decyzje i roz
strzyga spory. Zebranie, aby mogło się uprawomocnić, musi zgro
madzić 2/3 ogólnej liczby stowarzyszonych; jeżeli brak tej liczby  
w pierwszym terminie, wyznaczany jest następny, nie później niż 
w dwa tygodnie po pierwszym. W tedy zebranie jest prawomocne 
bez względu na ilość obecnychs7.

Członkowie Związku zbierają się na zebrania zwyczajne lub 
nadzwyczajne. Zebranie zwyczajne zwołuje zarząd raz do roku., 
najpóźniej w  kwietniu, w  celu rozpatrzenia i podsumowania rocz
nej działalności zarządu i sekcji. Okres sprawozdawczy trwa od 
1 stycznia do 3 grudnia 58.

Zebranie zwyczajne na mocy Statutu posiada następujące upra
wnienia: ,

1) rozpatruje i zatwierdza bilans za rok sprawozdawczy;
2) zatwierdza preliminarz dochodów i - wydatków na rok na

stępny;
3) mianuje członków honorowych proponowanych przez zarząd;

. 4) rozporządza majątkiem Związku;
5) dokonuje wyborów do władz Związku, tj. do Zarządu, Ko

misji Rewizyjnej, Komisji Balotującej;
6) decyduje o wszelkich sprawach Związku;
7) rozpatruje wnioski 59.
Jeżeli w yłonią się pilne sprawy nie cierpiące zwłoki, które musi 

rozpatrzyć zebranie ogólne, można zwołać zebranie nadzwyczajne. 
Organami uprawnionymi do jego zwołania są: zarząd, Komisja Re
wizyjna (wniosek złożony na piśmie), członkowie Związku (pi
semny wniosek 1/5 ogólnej liczyb członkiń)60.

Zebranie nadzwyczajne jest uprawnione'do:
a) wprowadzania zmian w  Statucie;
b) zatwierdzania regulam inów zebrań ogólnych;
c) wykluczenia z członkostwa w  Związku;
d) rozwiązania i likwidacji Związku.
Uęhwały zebrań ogólnych zapadają prostą większością głosów, 

z wyjątkiem:
a) uchwał dotyczących zmian lub uzupełnień Statutu;
b) wykluczenia osób z listy  członków Związku;

67 AZSIJ, sygn. II B -l, Statut z 1922 r., rozdz. IV, § 22.
68 Tam że, § 23.
59 Tamże.
60 Taimże, § 24.
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c) rozwiązania Związku i likwidacji interesów;
d.) znaczniejszych wydatków budżetem nie objętych.
Do podjęcia tych postanowień wymagana ■ jest większość abso

lutna, czyli 2/3 głosów obecnych na zebraniu61.
Zebranie zagaja przewodnicząca Związku, a następnie obecni 

wybierają przewodniczące zebrania. Każda z członkiń Związku 
uczestnicząca w zebraniu ma. prawo jednego głosu. Najpóźniej na 
10 dni przed terminem zebrania członkowie mogą składać za
rządowi na piśmie swoje wnioski ®2.

Inną formą prowadzenia przez Związek działalności organiza
cyjnej są zebrania plenarne. Odbywają się one raz na miesiąc 
w  terminach określonych regulam inem 63. W zebraniu plenarnym  
biorą udział: zarząd Związku, Komisja Rewizyjna, Komisja Ba- 
lotująca (przyjmowała nowych członków do organizacji oraz zbie
rała o nich informacje), wydział pośrednictwa pracy i sekcje. Ze
brania plenarne usprawniają pracę Związku. Do nich należy, za
leżnie od potrzeb, tworzenie i zatwierdzanie sekcji, komisji, kół, 
kas itd., zatwierdzanie ich regulam inów na podstawie w ytycznych  
zebrania ogólnego, decydowanie w sprawach bieżących poszczegól
nych sekcji i kół, rozpatrywanie sprawozdań zarządu komisji i kół,, 
udzielanie delegacji ad hoc przedstawicielkom z ramienia zarzą
du 84.

Związkiem bezpośrednio zarządzał zarząd. Początkowo w jego 
skład wchodziło 7 osób: przewodnicząca, zastępca przewodniczącej, 
sekretarz, skarbnik oraz 3 członków. Kadencja zarządu trwała 1 
rok. Po roku 1922 zarząd składał się z 9 osób: przewodniczącej 
(prezeski), dwóch wiceprezesek oraz 6 członków zarządu. W ydłu
żeniu do 3 lat uległ czas sprawowania władzy przez zarząd. Jeąo 
wyborów dokonywało zebranie ogólne poprzez tajne głosowanie 
zwykłą większością głosów. Powołano również 3 zastępczynie 
członkiń nie wchodzące w  skład zarządu. Poszerzony w  swym  
składzie osobowym zarząd dokonał podziału pracy pomiędzy sw o 
ich członków. Spośród dwóch wiceprezesek jedna obejmowała po
moc kierownictwa w  zarządzie, druga natomiast wszystkie sprawy 
wymagające osobistego porozumienia się z członkami zarządu. W i
ceprezeski z urzędu pomagały prezesce w  delegacjach i repre
zentowaniu zarządu na zewnątrz ®5.

Zarząd w celu skutecznego kierowania Związkiem zbierał się 
na posiedzenie raz na tydzień. Posiedzenie było prawomocne, jeżeli 
uczestniczyło w  nim przynajmniej 5 członkiń zarządu, a wśród

61 Tamże, §§ 25—28:
62 Tamże.
68 Tamże.
64 Tamże, § 31, pkt 1—5. 
66 Tamże, §§ 32—33.
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nich prezeska lub jedna z wiceprezesek. Postanowienia zapadały 
zwykłą większością głosów. Z każdego posiedzenia miał być spi
sany protokół, podpisany przez wszystkich obecnych na zebraniu. 
Nieobecność bez usprawiedliwienia na czterech kolejnych posie
dzeniach zarządu była uważana na rezygnację z funkcji członka 
zarządu. W takiej sytuacji do zarządu powoływano zastępczynię 
członka zarządu. Każdorazowa prezeska Żwiązku pełniła funkcję 
przewodniczącej zarządu, będąc równocześnie przedstawicielką 
Związku na zewnątrz. Przewodniczyła posiedzeniom zarządu i po
siedzeniom plenarnym 66.

Statut z 1922 r. daje zarządowi szerokie uprawnienia w pro
wadzeniu spraw Związku:

1) Zarząd koordynuje działalność całego Związku, wszystkich 
sekcji, kół, wydziałów, komisji;

2) czuwa nad bezpieczeństwem kasy i majątku;
3) decyduje o wykreśleniu członków z tytułu zaległych skła

dek;
4) przedstawia zebraniu ogólnemu kandydatki na członkinie ho

norowe;
5) wprowadza i wykonuje decyzje zebrań ogólnych wpisanych  

do K sięgi Uchwał; f
6) przedstawia zebraniu ogólnemu sprawozdania roczne z dzia

łalności oraz stan m ajątkowy Związku;
7) zwołuje zebrania ogólne i plenarne i układa ich porządek 

dzienny;
8) zawiera wszelkie umowy i kontrakty w  imieniu Związku;
9) udziela pełnomocnictw osobom trzecim do prowadzenia inte

resów Związku w  instytucjach sądowych oraz do zarządzania ma
jątkiem  Związku; pełnomocnictwa muszą być podpisane przez 
przewodniczącą, sekretarkę i jedną z członkiń zarządu;

10) udziela zapomóg członkiniom Związku z funduszu zapomo
gowego;

11) sporządza doroczny spis inw entarza67.

2. Struktura osobowa grupy kierow niczej

Na podstawie zachowanych m ateriałów archiwalnych struktura 
osobowa zarządów w latach 1906— 1939 ®8 przedstawia się następu
jąco:

M Tamże, §§ 36—39. 
17 Tamże, § 35.
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Lata Prezeska Wiceprezeska Członkinie zarządu

1906— 1907 L. Kolasińska ; J. Pietraszewska brak danych

1907 H. Gałecka i W. Oszymowsk
i

1. L. Kolasińska 
, 2. F. Iżycka 

3. A. Grabowska

1908

1910

H. Gałecka 

A. Grabowska

i W. Oszymowsks 

W. Oszymowsks

1. L. Kolasińska
2. F. Iżycka 
3.. J. Pawlak
1. H. Gałecka
2. F. Iżycka
3. J. Pawlak

1911 A. Grabowska L. Kolasińska
1. W.Oszymowska
2. T. Staniszew
ska
3. A. Rossolińska

1912
1

A. Grabowska T. Staniszewska
1. L. Kolasińska
2. F. Iżycka
3. A. Rosnkiewicz

1913 A. Grabowska H. Gałecka
1. M. Legoszke
2. W. Ostrowska
3. F. Iżycka

1914 L. Kotarbińska A. Grabowska
1. M. Sarnecka
2. T. Staniszew- , 
ska i
3. F. Iżycka

1915 L. Kotarbińska A. Grabowska
1. M. Motz- 
-Potrzebowska
2. S. Jankowska
3. K. Stankiewicz i

1916— 1923 L. Kotarbińska A. Grabowska brak danych

1923— 1930 J. Mazaraki M. Kurtz
1. Z. Drużycka
2. J. Jarmoło- 
wicz
3. K. Stankiewicz

1930—1933 Z. Potocka brak danych brak danych
1933— 1939 Z. Drużycka . j - brak danych brak danych

61 APMW, sygn. 838, Zarząd Oberpolicmajstra Warszawskiego 1838— 
—1918, Wykaz .personalny Zarządu „Dźwigni” 1906—1913.

16 Fxaw-o K anon iczn e
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W skład grupy kierowniczej Chrześcijańskiego Związku Ręko- 
dziełniczek Dźwignia wchodziły kobiety o dużym zaangażowaniu 
ideowym  i społecznym. Inicjatorki i pierwsze prezeski to siostry 
ze Zgromadzenia Imienia Jezus — L. Kolasińska, H. Gałecka 
i A. Grabowska ®9.

W latach -1914—1923 funkcję prezeski pełniła Lucyna Kotarbiń
ska z Klewańskich, urodzona 27 maja 1858 r. w Przasnyszu, 
zmarła 9 kwietnia 1941 r. w Warszawie. Działaczka społeczna 
i związkowa, związana z ruchem kobiecym w Królestwie Pol
skim, a następnie w  odrodzonej Polsce. Żona wybitnego aktora 
i dyrektora Teatru Miejskiego w  Krakowie w latach 1898— 1905, 
Józefa Kotarbińskiego. Zaangażowana w  niesieniu pomocy żołnie
rzom i cywilnym  ofiarom I wojny światowej, członkini FIDACU. 
Autorka książek dla dzieci. Okres jej prezesury przypadł na trud
ny czas pierwszej wojny. Dźwignia nie przerwała w tedy swojej 
działalności —• dzięki zapobiegliwości L. Kotarbińskiej prowadzo
no działalność gospodarczą, ośw iatow ą-i charytatyw ną70.

Kolejna prezeska Dźwigni to Julia Bogusławska-Mazaraki, uro
dzona 24 maja 1878 r. Pochodziła z rodziny ziemiańskiej, osiadłej 
na Ukrainie. Funkcję przewodniczącej Związku pełniła do chwili 
wybrania jej w  1930 r. na prezeskę międzynarodowej organizacji 
FIDAC (Międzynarodowe Stowarzyszenie Byłych Uczestników  
W ojny — sekcja kobieca) z siedzibą w  Paryżu 7ł.

3. Sekcje

Struktury organizacyjne Związku uległy rozbudowie za cza
sów prezesury L. Kotarbińskiej, która towrzyła nowe sekcje, zwa
ne inaczej komisjami. W ramach Związku działały następujące 
sekcje:

1) sekcja przemysłowo-handlowa. Jej zadaniem było prowadze
nie pracowni przeróbek i naprawy b ie lizn y72;

2) sekcja hurtowni z wyrobami gotowym i (gromadzenie pro
dukcji wszystkich szwalni);

3) sekcja własnych szwalni;
4) sekcja własnych sklepów z produkcją 73;
5) sekcja pedagogiczna, która prowadziła kursy ogólnokształcą

ce, pogadanki, kursy buchalterii, biblioteki, czytelnictwo 7<;

,a AZSIJ, sygn. I E-l, Księga Główna, s. 10.
70 J. Czechowska, dz. cyt., s. 454.
71 AZSIJ, sygn. II B-7, 25-lecie Chrześcijańskiego Związku Rękodziel- 

niczek „Dźwignia” 1906—1931, s. 12.
72 AZSIJ, sygn. II B-5, Sprawozdanie 1914—1915, s. 6.
72 Tamże.
74 Tamże.
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6) sekcja opieki nad rękodzielniczkami (pomoc w  czasie wojny  
1914—1918 i 1920, w  czasie choroby, pomoc pracownicom w  po
deszłym wieku, organizowanie pomocy lekarskiej dla członkiń, 
możliwość korzystania ze schroniska dla staruszek) 7S;

7) sekcja gospodarcza (utrzymywanie instytucji działających pod 
patronatem Związku, gromadzenie funduszów, spłata długów za
ciągniętych przez Związek) 76;

8) sekcja zebrań i rozrywek towarzyskich (zwiedzanie, koncer
ty, teatr itd.);

9) sekcja higieniczna;
10) kasa pożyczkowo-oszczędnościowa;
11) biuro pośrednictwa p racy77.
W szystkie te sekcje działały przez cały okres pracy Związku, 

a więc do roku 1939. Szerzej ich praca będzie omówiona w na
stępnym rozdziale.

4. Członkinie

W skład Związku wchodziły członkinie, które dzieliły się na 
rzeczywiste, popierające i honorowe. Warunkiem członkostwa by
ły: ukończony 16 rok życia, narodowość polska oraz wyznanie 
chrześcijańskie 78.

Warto zwrócić uwagę, że Związek przynależność wyznaniową 
ujął dość szeroko; nie ograniczył jej tylko do wyznania rzymsko
katolickiego, ale stwierdza, że każda kobieta wyznania chrześci
jańskiego może ubiegać się o członkostwo Związku. Członkiem po
pierającym może być osoba nie związana w  sposób bezpośredni 
ze Związkiem, bez różnicy płci, zasłużona na polu pracy społecz
nej lub bezpośrednio dla Z w iązku79.

Członkowie popierający nie posiadają biernego i czynnego pra
wa wyborczego. Nie mogą też mieć udziału w decyzjach, jakie 
podejmuje zarząd Związku 80.

Członków honorowych mianuje zebranie ogólne. Mogą oni ko
rzystać ze wszsytkich praw, jakie przysługują członkom rzeczy
wistym, lecz nie mają ich obowiązków bi.

W roku sprawozdawczym 1915 Związek posiadał 2 członków  
honorowych (p. E, Rontalerowa i dr J. Saski) oraz 33 popierają
cych. Przytłaczająca większość jednak to członkowie rzeczywiści.

75 Tamże, s. 7.
76 Tamże.
77 Tamże, s. 8—9.
78 AZSIJ, sygn. II B -l, Statut z 1922 r., § 8.
79 Tamże, § 9.
60 Tamże.
81 Tamże, § 10.
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Aby uzyskać członkostwo rzeczywiste, należało złożyć zarządowi 
pisemne podanie poświadczone przez dwie członkinie rzeczywi
ste, następnie podanie było rozpatrywane przez władze Związku, 
które w ydaw ały decyzję 82.

W m yśl rozporządzeń statutu członkiniom rzeczywistym  Związ
ku przysługuje prawo:

1. korzystania z urządzeń Związku, lokalu, biblioteki, czytelni;
2. głosu czynnego i biernego, z wyjątkiem  niepełnoletnich;
3. przedstawiania zarządowi pisemnych postulatów na zebra

niu ogólnym i plenarnym;
4. uczestniczenia we wszystkich sprawach Związku, stosownie 

do pełnionej w  nim fu n k cji83.
Obowiązkiem członkiń jest przestrzeganie wszystkich przepisów  

statutu oraz opłacanie rocznej składki i wpisowego, których w y
sokość określa zebranie ogólne 8«.

Związek dawał szansę znalezienia pracy kobietom, które m a 
sowo przybywały do W arszawy w nadziei poprawy warunków ży
cia. Kobiety należące do Związku w yw odziły się ze środowiska 
proletariatu m iejskiego oraz z emigracji wiejskiej. Na uwagę za
sługuje, dość dynamiczny rozwój liczebny Związku w  pierwszych  
latach jego istn ien ia85. Z zachowanych archiwaliów wiadomo, że 
w chwili jej założenia  (1906 r.) organizacja skupiała 173 osoby. 
W rok później było już 400 członkiń. Dane statystyczne z roku 
1914 mówią, że w  skład Związku wchodziło: 2 członków honoro
wych, 33 członków popierających, 106 członków sekcji opieki nad 
rękodzielniczkami oraz 1236 członkiń rzeczyw istych86. N ie zacho
w ały się dane liczbowe z następnych lat; sądzić należy, że orga
nizacja nie uległa zmniejszeniu, gdyż tego rodzaju instytucja peł
niła ważne zadania społeczne zarówno w  czasie I wojny św iato
wej, jak i w  okresie międzywojennym  87.

Na podstawie decyzji władz zaborczych Związek mógł prowa
dzić działalność na terenie Imperium Rosyjskiego, a w oparciu 
o statut z 1922 r. — na terenie całej Rzeczypospolitej. Centralną 
siedzibą władz Związku była Warszawa. Z całą pewnością dało 
się ustalić, że Związek Dźwignia posiadał swoje filie w Często
chowie, W ilnie i Petersburgu 88.

82 Tamże, § 11.
85 Tamże, § 17.
84 Tamże, §§ 18—20.
85 AZSIJ, sygn. II B-5, Sprawozdanie 1914—1915, s. 19.

Tctmż0 s. 20
87 AZSIj’ sygn.’ II B-7, 25-lecie..., dz. cyt., s. 13.
88 Archiwum Wice,postulatoxa w Warszawie, w dalszym tekście będzie 

używany skrót AWP, bez sygn. Krótka historia Zgromadzenia Sióstr 
Imienia Jezus 1887—1908.
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III. D ziałalność Związku

1. Działalność społeczno-oświatowa

Związek Rękodzielniczek Dźwignia prowadził ożywioną dzia
łalność w  różnych dziedzinach życia. W pierwszych latach istnie
nia szczególną uwagę zwrócono na pracę nad podniesieniem po
ziomu moralnego, religijnego oraz oświatowego zrzeszonych. Równo
legle do tego występow ał Związek z postulatami ekonomicznymi. 
Następnie w sferze jego zainteresowań znajduje się praca nad 
podniesieniem kwalifikacji zawodowych oraz intensyfikacja dzia
łalności gospodarczo-handlowej 89.

Dźwignia wyrosła z ogólnego chrześcijańskiego nurtu społecz
nego przełomu X IX  i X X  w., zainicjowanego w Królestwie P o l - . 
skim przez księży M. Godlewskiego i J. Matulewicza. Utworzo
ne 16 XI 1905 r. przez ks. M. Godlewskiego Stowarzyszenie Ro
botników Chrześcijańskich było bezpośrednią ideą inspirującą po
wstanie Dźwigni. Od pierwszej chw ili organizacja utrzym ywała  
ścisły kontakt z istniejącym  już Katolickim Związkiem Kobiet 
Polskich powstałym  w  1903 r. z inicjatyw y Cecylii Plater-Zyber- 
kówny, z W arszawskim Chrześcijańskim Towarzystwem Ochrony 
Kobiet, Stowarzyszeniem  Kobiet Polskich pracujących w  prze
m yśle, handlu i biurowości oraz Towarzystwem  Wzajemnej Po
mocy Pracowników Handlowych i Przem ysłowych m. W arszawy a0. 
Wspólnie podejmowano akcje społeczne, socjalne w  interesie pra
cujących, jak np. postulat 8-godzinnego dnia pracy i miesięcznego 
płatnego urlopu 91.

Współudział Dźwigni w życiu społecznym kraju przejawiał się, 
we współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń Kobiecych i Towa
rzystwem  Rzemieślników Chrześcijańskich. Związek wspólnie z 
innym i stowarzyszeniam i kobiecymi występow ał w  1915 r. do Ko
m itetu Obywatelskiego m. W arszawy w  sprawie utworzenia sta
nowisk inspektorek fabrycznych oraz powołania przedstawicielek  
kobiecych do współpracy w  Komitecie O byw atelskim 93. Do W y
działu Oświaty Publicznej zwracano się w  sprawie opieki lekar
skiej w  szkołach żeńskich i wyznaczenia kobiet na stanowiska 
lekarek szkolnych oraz inspektorek dla szkół średnich93-. '

Wystąpiono do dyrekcji tram wajów oraz dyrekcji Filharmonii 
o ulgi przy zakupie biletów  dla uczennic i stowarzyszonych. W y
stosowano odezwę do rektorów Uniwersytetu i Politechniki w  zw ią
zku z przyznaniem kobietom wstępu do wyższych uczelni. Człon-

89 AZSIJ, sygn. II B-5, Sprawozdanie..., dz. cyt., s. 8-
90 ‘tamże.
91 S. Poraj, „Dźwignia”, Bluszcz 42 (1906), s. 447—448.
92 AZSIJ, sygn, II B-5, Sprawozdanie..., dz. cyt., s. 8.
93 Tamże.
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kinie Dźwigni brały czynny udział w  kwestach ulicznych na cele 
ogólnospołeczne. Same również nie szczędziły funduszów na te 
cele. Na szatę honorową dla generała J. Hallera złożyły 2500 mk., 
natomiast na potrzeby plebiscytu w 1921 r. na Górnym Śląsku 
12 640 mk. 94

Związek działał w  oparciu o społeczną naukę Kościoła oraz 
w- łączności z hierarchią kościelną. Władze kościelne wyznaczy
ły tzw. patrona Związku, który .— jako oficjalny reprezentant 
hierarchii — sprawował duszpasterską opiekę nad Związkiem. 
Funkcję patrona Związku Dźwignia pełnili- kolejno księża: ks. 
Kazimierz Bronikowski (1906— 1915), ks. dr Henryk Hilchen (1915— 
-—1929) i ks. W acław Murawski (1929— 1939) 95. Pracą Związku in
teresował się ks. kardynał Aleksander Kakowski, arcybiskup war
szawski, który w  grudniu 1924 r. odwiedził hurtownię Dźwigni, 
udzielił błogosławieństwa zebranym członkiniom, zachęcał je do 
łączenia się, organizowania i wspólnej pracy w  Związku. Związek 
utrzym ywał również kontakt z ks. bpem A. Sotkiewiczem, ks. 
bpem K. Ruszkiewiczem i ks. bpem St. Gallem. Byw ali o n i‘za
praszani przez władze Związku, służyli radą, doświadczeniem i po
mocą 96.

W roku 1927 Dźwignia stała się członkiem międzynarodowej 
organizacji Federation International -des Anciens Combąttaus 
(FIDAC) założonej w  1920 r. w  Paryżu. Był to międzynarodowe 
stowarzyszenie byłych uczestników w ojny 1914— 1918, liczące 8 
min członków. Dźwignia staje się członkiem sekcji kobiecej. Kon
takty z tą organizacją są dość ożywione. W dn. 6 X  1929 zarząd 
Dźwigni podejmuje u siebie w  W arszawie przewodniczącą FIDAC-u, 
Adalin Macauley. Wreszcie w roku 1930 kierująca Dźwignią Ju
lia Mazaraki zostaje wybrana na przewodniczącą FIDACU-u, w  
wyniku czego ustępuje z zarządu Związku i wyjeżdża do Pa
ryża 97.

Praca w  kierunku społecznym i chrześcijańskim sprawia, że kie
rownictwo Dźwigni zgłaszcza w  roku 1930 swój akces do Akcji 
Katolickiej, aby — idąc za wskazaniem Ojca św. Piusa XI i ks. 
kard. A. Kakowskiego •— rozwijać swoją działalność dla chwały  
Bożej, dobra ojczyzny i pożytku swych członków 68.

W centrum zainteresowania znajdowała się praca społeczno- 
-oświatowa. Do roku 1914 miała ona w ydźwięk patriotyczny, zwią
zany z podtrzymywaniem ducha narodowego pod zaborem rosyj
skim. Na tym  odcinku pracy Związku w iele zrobiła sekcja peda
gogiczna, w  skład której wchodził ks. H. Hilchen oraz — jako

84 AZSIJ, sygn. II B-7, 25-lecie..., dz. cyt., s. 9.
85 Tamże, s. 10.
98 Tamże.
97 Tamże, s. 11.
88 Tamże, s. 12'.
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przewodnicząca — B. Zajdlerówna. Staraniem sekcji zorganizo
wano kursy ogólnokształcące dla członkiń Związku.

Prowadzono je w  latach 1908— 1911 oraz ■— po przerwie spo
wodowanej represjami zaborcy — od 1915 do 1919 r. Program  
tych kursów obejmował naukę języka polskiego, historię Polski, 
język niemiecki, geografię, arytmetykę, rysunki, śpiew. Uczestnicz
ki kursów podzielono na trzy grupy — A, B i C, odpowiadające 
kolejnym  klasom. W roku 1915 zapisały się 82 uczestnnice, a w  
1916 — 87. Po roku 1919 kursy ogólnokształcące przekształcono 
w  3-łetnią wieczorową szkołę zawodową kroju i szycia, korzystając 
z dotacji M inisterstwa W RIOP".

Oprócz codziennych system atycznych zajęć w  szkole organizowa
no w  każdą niedzielę od godz. 17-tej do 19-tej pogadanki dla 
w szystkich chętnych członkiń. Pogadanki te prowadzono od 15 
września do 15 lutego. Ich tematem były: rełigia i etyka — ks. 
H. Hilchen, historia Polski — W. Jucewiczówna, higiena — dr 
Budzicka-Tylicka, nauki społeczne — ks. H. Hilchen i p. Cze
kalski, nauki przyrodnicze — H. Zajdler, pogadanki o M ickiewi
czu, Słowackim i Krasińskim — J. Kotarbiński, sytuacja w kra
jach europejskich — G. Olechowski 10°.

Pogadanki cieszyły się dużym zainteresowaniem, o czym świad
czy fakt, że przychodziło na nie od 100 do 200 osób, z zaintereso
waniem  słuchających prelekcji. Organizatorzy na zapytanie zarzą
du Związku odpowiedzieli, że tego typu praca jest przyjemna 
i pożyteczna 101.

Szczególnie do 1914 r., ale także i później otaczano troską na
ukę języka polskiego. Kaleczoną często polszczyznę postanowiono 
ratować przy pomocy lekcji dobrej dykcji i poprawnego czytania 
po polsku. Sekcja zorganizowała zajęcia, które odbywały się dwa 
razy w tygodniu. Prowadziły je artystka dramatyczna, p. Nałęcz- 
-Piw ińska oraz nauczycielka języka polskiego, H. Michałowska. Dla 
członkiń zarządzających pracowniami zorganizowano kurs buchal
terii prowadzony przez Z. Lesnobrodzką ze Stowarzyszenia Kobiet 
Polskich pracujących w  handlu, przemyśle i b iurow ości102.

Otoczono też w Związku troską biblioteki i czytelnictwo, stw a
rzając m ożliwości łatwego dostępu do książki. Powołana do ży
cia w  1907 r. biblioteka, kierowana przez Józefę Łopieńską, ciągle 
powiększała się o nowe pozycje pochodzące głównie z darowizn. 
W roku sprawozdawczym 1915 w  bibliotece zarejestrowano 142 
czytelniczki, które przeczytały 2160 tomów l0S.

99 AZSIJ, ,sygn. II B-5, S p r a w o z d a n ie dz. cyt. ,s. 8.
100 Tamże, s. 9—10.
101 Tamże, s. 11.
102 Tamże, s. 12.
1M Tamże.
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Związek zmierzał do integralnego rozwoju osobowości członkiń 
poprzez akcję kształcenia i rozwój czytelnictwa. Organizowano tak
że zebrania towarzyskie, zwiedzanie w ystaw, wyjścia na kon
certy, do teatrów. Na zebraniach towarzyskich odbywających się 
w  każdą niedzielę spotykało się przy muzyce, grach i chóralnym  
śpiew ie od 80 do 200 o só b 104. Co kilka tygodni organizowano 
większe zebrania połączone z koncertem muzyki polskiej w w y
konaniu zaproszonych artystów 105.

Koncert w sali szkoły Rontalera 25 XII 1915 r. zgromadził 500 
osób, natomiast w dn. 5 III 1915 r. wieczór koncertowy w  sali Se
minarium Nauczycielskiego — 670 osób. Urządzano także przedsta
wienia amatorskie pod kierunkiem aktorki Nałęcz-Piwińskiej. To
warzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zwiedziło 40 członkiń. Na 
koncercie w  Filharmonii było 20 członkiń, w teatrach: Rozmaitoś
ci, Małym i Polskim  oglądało spektakle 80 członkiń. Stało się to 
m ożliwe dzięki zorganizowanej pracy Związku, a szczególnie Sek
cji Zebrań i Rozrywek Towarzyskich. Uroczyste spotkania uśw iet
niał chór, który liczył 70 osób 106.

Do dość dużych sukcesów Związku należy roztoczenie opieki 
lekarskiej nad członkami oraz ciągła troska o ich zdrowie. W każ
dą niedzielę w godz. 16— 18 oraz w poniedziałki w  godz. 20—21 
potrzebujących pomocy lekarskiej przyjmował lekarz. Przez sze
reg lat opiekę lekarską sprawowali dr Brudzińska-Tylicka oraz 
dr Adelt i dr Kamocki. Prowadzono księgę stanu zdrowia człon
kiń Związku, umożliwiającą systematyczne kontrolowanie zdrowot
ności oraz ciągłość leczenia przy schorzeniach poważniejszych. 
Związek korzystał darmowo z lekarstw z apteki p. M utniańskie- 
go 107.

Sekcja Higieniczna istniejąca w Związku również za naczelne 
zadanie stawiała sobie troskę o zdrowie fizyczne członkiń. We 
współpracy z Klubem W ioślarek prowadzono raz w tygodniu lek
cje gimnastyki, tańca oraz czynnej rekreacji na świeżym  po— 
wietrzu 108.

W pierwszych miesiącach wojny 1914 roku w iele osób utraci
ło pracę i znalazło się w krytycznej sytuacji życiowej. Związek  
pospieszył z pomocą potrzebującym. Zarząd nie uznawał w zasa
dzie filantropii dla osób zdrowych i młodych, m usiał jednak obmy
ślać doraźną pomoc dla tych, których wypadki polityczne w ytrą
ciły ze zwykłego trybu życia i pozbawiły środków zarobkowych. 
W dn. 9 IX 1914 r. odbyło się w  lokalu Komisji Pracy Kobiet

104 Tamże.
105 Tamże, s. 14.
108 Tamże, s. 15.
107 Tamże, s. 18.
108 Rzeczpospolita 159 (1925), s. 4.
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działającej przy Komitecie Obywatelskim m. st. Warszawy przy 
. ul. Jasnej 32 zebranie złożone początkowo z kilku- tylko osób, k tó

re zapoczątkowały działalność Sekcji Opieki nad Rękodzielniczka- 
mi. Członkinie sekcji opłacały składki od 20 do 50 kopiejek m ie
sięcznie, tworząc potrzebny fundusz. W roku 1915 sekcja liczyła 
już 100 członkiń i posiadała fundusz 600 rubli. Na jej przewodni
czącą powołano Wiktorię Sadowską znaną z ofiarnej pracy społecz
nej. Dzięki zabiegom uzyskała na rzecz pomocy społecznej z przed
stawienia w Teatrze W ielkim w dn. 6 I 1916 przelew w wysokości 
634 rubli. Pieniądze przeznaczono na pomoc żywnościową, lekar
ską, zapomogi doraźne w czasie choroby, zapomgoi dla bezrobot
nych oraz wykupienie maszyn z zastawu. Związek Dźwignia, utrzy
m ywał schronisko przy ul. Szczyglej w  Warszawie, gdzie członki
nie mogły za bardzo skromną opłatą znaleźć wygodne i higienicz
ne mieszkanie. W roku sprawozdawczym 1915 na cele socjalne 
przeznaczono z funduszów związkowych 1516 r u b li109.

Zarząd Związku powołał do istnienia kasę pożyczkowo-oszczęd- 
nościową, której kierownictwo powierzono Eugenii W róblewskiej 
oraz ks. dr H. H-ilchenowi110.

Troskę o członkinie Związku zarząd pojmował bardzo szeroko. 
Aby zapewnić należyte warunki do urlopowego wypoczynku, po
stanowiono urządzić dom letniskow y dla pracownic. W roku 1907 
Zygmunt Kurtz ofiarował Związkowi plac 6-morgowy w Anielinie  
koło Otwocka. Teren klimatyczny, zdrowy, pełen lasów, jak naj
bardziej nadawał się na wypoczynek. Dzięki staraniom prezeski 
Związku, L. Kolasińskiej, w  bardzo szybkim tempie postawiono 
dość obszerny dom letniskowy. Poświęcenie domu i inauguracja 
sezonu wypoczynkowego m iały miejsce 15 sierpnia 1908 r. 28 sierp
nia tegoż roku podejmował zarząd w  Anielinie ks. bpa K. Rusz- 
kiewicza Wzniesiono również zabudowania gospodarcze.. Domem  
i gospodarstwem zarządzały w im ieniu Związku siostry ze Zgro 
madzenia Imienia Jezus. W roku 1909 skorzystało z wypoczyn
ku 29 osób; w 1910 — 22, w 1911 — 31, 1912 — 37, a w 1913 — 31 
Pensjonat był inwestycją bardzo potrzebną. Za niewielką opłatą 
dawał możliwość, dla w ielu jedyną, letniego wypoczynku wśród 
lasów, z dala od wielkom iejskiego gwaru 112.

Działania wojenne nie oszczędziły jednak letniska. 7 lipca 1915 r. 
dom uległ spaleniu i zniszczeniu. Odbudowa była żmudna i trwała 
długo. Została ukończona dopiero w 1925 r. Poświęcenie domu 
nastąpiło 9 sierpnia 1925 r. Placówka na nowo rozpoczęła swoją 
działalność służąc członkom Związku, co skwapliw ie odnotowała

109 AZSIJ, sygn. II B-5, Sprawozdanie..., dz. cyt., s. 22—23.
110 Tamże, s. 23.
111 AZSIJ, sygn. II B-6, Księga letniska „Dźwignia”.
11! Tamże.
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ówczesna prasa. Olbrzymi wkład w  przywrócenie działalności te 
go tak bardzo potrzebnego pensjonatu włożyła Julia Mazaraki, od 
1923 r. prezeska D źw ign i113.

Związek Dźwignia, z natury swej skierowany na działalność spo
łeczną, był instytucją na wskroś patriotyczną, o głębokiej więzi 
z narodem i jego dziejami. W czasie wojny 1920 roku przy szwalni 
związkowej przy ul. Lubelskiej 3 na Pradze zorganizowano św ie
tlicę dla żołnierzy idących bezpośrednio na front. Około 12 tysię
cy . żołnierzy przewinęło się przez świetlicę, gdzie każdy przy 
szklance herbaty znalazł chw ilę wytchnienia, dobre słowo i za
chęty do wytrwania. Panie z Dźwigni zorganizowały w  1921 r. 
w igilię dla 700 żołnierzy z Baterii Zapasowej I Pułku Artylerii 
Polowej. W czasie wieczerzy przemawiała prezeska Związku, L. Ko
tarbińska. Obecny był naczelnik państwa, Józef Piłsudski, gen. 
K. Sosnkowski, gen. Jacyna. Również dla żołnierzy z I Pułku 
Artylerii Polowej, stojących poza Warszawą, Związek przesłał 
ogromną pakę pierników jako świąteczny podarunek. Od dowódcy 
pułku zarząd otrzymał w dn. 30 XII 1921 r. pismo z podzięko
waniem  114.

Związek, inspirowany duchem chrześcijańskim, zwracał uwagę 
na rozwój życia religijnego swoich członków oraz na kształtowa
nie właściwych postaw moralnych. Celowi temu służyły organi
zowane corocznie w  okresie w ielkiego Postu rekolekcje dla rę- 
kodzielniczek i dla ich rodzin. Stałym  miejscem tych zebrań był 
kościół pokarmelicki na Krakowskim Przedmieściu, a organizato
rzy dbali o staranny dobór rekolekcjonistów. Byli nimi wybitni 
kapłani archidiecezji warszawskiej: ks. Kazimierz Bronikowski, 
ks. Aleksander Fajęcki, ks. Gniazdowski, ks. Zygmunt Choromań- 
ski, ks. Henryk Fiatowski. W rekolekcjach brały udział dość licz
ne członkinie Związku 115.

W rekolekcjach wielokopostnych 24, 25. i 26 marca 1915 roku 
wzięło udział 2000 kobiet ze sfer rękodzielniczych, W dn. 12 wrze
śnia 1923 r. odbyła się w  Związku uroczysta intronizacja obrazu 
Serca Jezusowego, której dokonał ks. dr Henryk Hilchen. Od tej 
pory obraz Serca Jezusowego znajdował się na honorowym m iej
scu w sali zebrań D źw ign i116.

2. Działalność gospodarcza

Oprócz aktywności społecznej, ośwaitowej, charytatywnej i roz
w oju życia religijnego bardzo ważny rozdział w  życiu organizacji

113 Unia, 130 (1925), s. 2; Kurier Warszawski 146 (1925), s. 2; 62 (1925), 
s. 3.

114 Polska Zbrojna 31 (1921), s. 3.
115 Kurier Warszawski 70 (1931), s. 4.
116 AZSIJ, sygn. II B-7, 25-lecie..., dz. cyt., s. 11.
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stanowi działalność gospodarcza i handlowa. Dopiero wszystkie 
przejawy aktywności wzięte razem mogą dać nam w miarę pełny  
obraz tego stowarzyszenia 117

Szczególnie trudna sytuacja wytworzyła się w' kraju po wybu
chu I wojny światowej. Bardzo dużo osób utraciło pracę i znalazło 
się bez środków do życia. System  gospodarczy uległ ogólnemu za
łamaniu i przestawieniu na cele wojenne. W sierpniu 1914 r. na 
terenie Pracowni Spółdzielczej, która pozbawiona była pracy, za
rząd Dźwigni, aby zdobyć jakąkolwiek pracę dla członkiń, zorga
nizował pracownię przeróbek i naprawy bielizny, cerowania. Na 
zwołanym  zebraniu ogólnym przewodnicząca, przewidując małe 
zarobki, zaproponowała, aby wprowadzić wspólną kasę zarobków  
i przy rozliczeniu dzielić całą sumę równo na wszystkie pracu
jące, niezależnie od tego, czy ktoś wypracował mniejszą czy w ięk
szą sumę. Był to jedyny sposób ratowania pracujących od głodu 
i nędzy. Przy równym podziale sumy każdej pracownicy w ystar
czało środków do życia. Wspólna kasa była jednym z najpięk
niejszych moralnych sukcesów Dźwigni jako związku chrześcijań
skiego. Ta wspólnota trwała tylko przez czas konieczny, tj. przez 
5 tygodni. Później sytuacja uległa pewnej normalizacji, napływ a
ło więcej pracy i można było normować zarobki zależnie od ilości 
włożonej przez każdą z pracownic pracy 118.

W połowie grudnia 1914 r. w płynęło do Dźwigni zamówienie 
na szycie ubrań i bielizny. Była to oferta dość poważna i pocho
dziła od Komitetu W ielkiej Księżny Tatiany. Związek otrzymał 
to zam ówienie dzięki przewodniczącym Komitetu, Paw łow i Gór
skiemu i Aleksandrowi Karsżo-Suedlewskiemu. Um ożliwiło to za
pewnienie pracy licznym  zastępom pracownic, głów nie członkiniom  
Dźwigni. Zamówienie realizowano w Pracowni Współdzielczej, za
łożonej w  1912 r. przez Dźwignię. Pracownia otrzymała 22 tys. 
rubli na wykonanie pracy, a po pewnym  czasie jeszcze 2900 rubli. 
Zamówienie ożywiło w  czasie kryzysu wojennego pracę Związku 
i pomogło przetrwać w ielu robotnikom trudny okres. Z sumy na 
same płace wydano 15 tys. r u b li119.

W dn. 16 marca 1915 r. zarząd Dźwigni wystąpił do Komitetu 
Obywatelskiego m. st. W arszawy z wnioskiem  o utworzenie pod 
patronatem Związku hurtowni ubiorów gotowych oraż bielizny, 
w  które zaopatrywano by miasto Warszawę i prowincję. Jedno
cześnie zwrócono się do tego komitetu o udzielenie pożyczki bez
procentowej w  wysokości 50 000 rubli na kapitał zakładowy i obro
towy. W razie pozytywnej decyzji zarząd projektował dać zatrud
nienie wszystkim  szwaczkom pozostającym bez pracy, nie tylko

117 Tamże.
118 Tamże, s. 5.
łM Tamże.
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stowarzyszonym w Związku. Pomimo usilnych starań nie udało 
się uzyskać potrzebnej pożyczki. Do 16 czerwca 1915 roku otrzy
mano na poczet pożyczki 10 500 rubli. Zadecydowano więc porzu
cić pierwotny plan utworzenia hurtowni jednego związku i w łą
czyć inne organizacje i stowarzyszenia, tworząc Hurtownię Chrześ
cijańskich Związków i Stowarzyszeń Ubiorów Tanich w  Warsza
wie 1-20. Do Komitetu Obywatelskiego skierowano 8 IX 1915 r. pe
tycję podpisaną przez przedstawicielki dziewięciu stowarzyszeń ko
biecych. A oto jego treść:

„Klęska bezrobocia grozi dziś 36 tysiącom szwaczek i rękodziel- 
niczek. Obrazy, które mamy co dzień przed oczami, są istotnie za
trważające. Szwalnia Dźwigni w  ostatnich dniach miała po 160 
kobiet błagających o pracę. Tę samą ilość na Pradze w  szwalni, 
która zatrudnia 260 kobiet dziennie. Szwalnia dla rezerwistek zaj
mowała 600 kobiet, które są bez zajęcia. Szwalnie Ochrony Ko
biet, Związku Katolickiego oraz Pracownia Współdzielcza codzien
nie mają setki kobiet wyczekujących na robotę. Tylko w ysiłki 
zbiorowej pracy mogą nas w  tej chwili ratować. Tylko dobra orga
nizacja w ysiłków  tych nie obróci na marne.

1. Dostarczyć pracy rękodzielniczkom.
2. Rozproszone siły  robocze zgromadzić.
3. Szeregować rodzaje i gatunki ich umiejętności.
4. Centralizować produkcję pracownię i objąć ją własnym  za

rządem.
5. Obmyśleć środki dla jej sfinalizowania.
Oto postulaty, na których opierając się, mamy zaszczyt Kom ite

towi Obywatelskiemu m. st. W arszawy przedstawić następujący 
projekt. Aby pracę rąk kobiet naszych w  tym zakresie skierować 
na właściwe tory, pragniemy zorganizować Hurtownię Chrześ
cijańskich Związków i Stowarzyszeń Ubiorów Tanich w  Warsza
wie.

1. Hurtownia gromadzić będzie produkcję wszystkich szwalni 
i pracowni istniejących przy związkach i stowarzyszeniach, na 
razie tylko w  zakresie taniego ubrania i bielizny dla dzieci, ko
biet i mężczyzn.

2. Hurtownia sformułuje skład głów ny dla tej produkcji, czyli 
centralę.

3. Zajmie się objęciem straganów do sprzedaży we wszystkich  
dzielnicach miasta oraz w  jego przedmieściach.

4. Uruchomi sprzedaż domokrążną.
5. Z chwilą zmiany warunków dla komunikacji hurtownia roz

szerzy dziaałlność swą poza okolice Warszawy. A mianowicie:
a) w miastach prowincjonalnych zakładać będzie szwalnie, których 
kierowniczki liczyć się będą z potrzebami miejscowej ludności;

120 Tamże.
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b) o ile szwalnie takie już istnieją przy związkach i stowarzy
szeniach na prowincji, wejdzie z nim i w porozumienie i postara 
się o rozwinięcie wspólnej działalności;

c) na targach i jarmarkach będzie miała stragany we własnym  
zarządzie;

d) postara się o zorganizowanie roznoszenia przedmiotów sprze
dażnych po wsiach i dworach.

Proponujemy, aby:
1. Komitet Obywatelski m. st. W arszawy zechciał wszystkie za

soby gotowej produkcji swych szwalni, których jest właścicielem, 
oddać w komis naszej hurtowni według rachunków i oznaczonych 
cen, co stanowiłoby zapoczątkowanie znacznych obrotów pienięż
nych bez nakładu gotówki.

2. Komitet Obywatelski m. st. W arszawy ułatw ił nam pożyczkę 
w  sumie 25 000 rubli na zakup towarów oraz pierwsze w ypłaty  
pracownicze.

Zasady, na których określamy stosunek hurtowni do poszczegól
nych pracowni i odwrotnie, organizację dyrekcji i administracji 
oraz zarządu z łona stowarzyszeń złożonego, wszelkie słowem  
szczegóły dotyczące planu wewnętrznej naszej działalności, poda
m y chętnie z chwilą, w której dostaniemy odpowiedź świadczącą, 
że K.O. m. st. W arszawy zainteresował się naszym projektem,
0 czym zresztą ani na chwilę nie wątpimy, znając gorliwość oby
watelską Komitetu w służbie dla dobra ogólnego. Dlatego pro
sim y o szybką odpowiedź w  sprawie, której myślą przewodnią jest 
dostarczenie pracy setkom kobiet z przerażeniem dziś już patrzą
cych w niedaleką groźną przyszłość” 121.

W dniu 26 września 1915 r. odbyło się posiedzenie Sekcji Pra
cy działającej przy K.O. m. st. aW rszawy z udziałem zaproszo
nych przedstawicielek Związku. Po ożywionej dyskusji projekt 
został jednomyślnie przyjęty. Dawało to duże nadzieje. Jednak 
w  tym miejscu sprawa utknęła, natrafiając na bliżej nie znane
1 trudne do wyjaśnienia przeciwności. Zapadło długie milczenie. 
Dopiero po interwencji ks. M. Godlewskiego Komitet Obywatelski 
podjął połowiczną uchwałę o wyasygnowaniu z funduszów prze
znaczonych na kapitał obrotowy Sekcji Rękodzielniczej 5000 ru
bli na zorganizowanie warsztatu pracy dla szwaczek pozostających 
bez pracy. Do zajęcia się tą sprawą K.O. w ydelegow ał dwóch 
swoich przedstawicieli: Jana Rudnickiego i Antoniego Meutzela. 
Pismo powiadamiające o tej decyzji podpisał przewodniczący K.O., 
Zdzisław Lubom irski122.

W obliczu tak kształtującej się sytuacji, nie mogąc liczyć na 
większą pomoc z zewnątrz, Związek w  miarę sw ych możliwości

m  Tamże, s. 5—6. 
lis Tamże.
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przystąpił do ofensywnego działania. Główny w ysiłek skierowano 
na rozwój istniejącej już szwalni związkowej przy ulicy Kruczej 
19 m. 44, w  której realizowano głównie zamówienia na bieliznę 
i odzież dla wojska. Dość duże sumy trzeba było w  niej zainw e
stować w  maszyny i surowiec. 1 czerwca 1915 r. na Pradze przy 
ul. Piotrogrodzkiej 8 otwarto również drugą szwalnię, wskutek  
działań wojennych przeniesioną następnie na ul. Lubelską 3. W 
organizowaniu tej szwalni dużej pomocy udzieliła księżna Micha
łowa Radziwiłłowa, znana ze swego społecznego zaangażowania, 
oraz ks. Alojzy Vołkmer. W czasie organizowania szwalni Zwią
zek otrzymał z funduszu milionowego zapomogę w wysokości 4000 
rubli. Na Pradze powstał Oddział .Związku Rękodzielniczek D źw i
gnia, do którego zapisały się 24 osoby ł23.

Po gorączkowej pracy dla wojska nadszedł okres pracy mniej 
gwałtownej, ale systematycznej. Produkcja jednak zaczęła się 
magazynować, a ogólna sytuacja nie w różyła ' handlowi wielkich  
obrotów. W tedy powstała myśl, aby — w  celu usprawnienia dy
strybucji wyprodukowanych towarów — przejąć w administro
wanie kilka straganów i sklepów. Zapewniało to lepszy zbyt pro
dukcji oraz zarobki dla pracownic. W drugiej połowie 1915 r.,
pomimo różnych trudności związanych z działaniami wojennymi, 
przerwania łączności z prawobrzeżną Warszawą, robotnice za swą 
prace otrzymały łącznie w  szwalni na Pradze i na Kruczej 6537 
rubli 124.

W latach 1915— 1916 powstały następujące sklepy i pracownie 
działające pod patronatem Związku:

1. Stragan w  halach za Żelazną Bramą nr 20;
2. stragan w  halach na Koszykach nr 34;
3. stragan na placu Karcelego, róg Ogrodowej;
4. stragan na Grójeckiej nr 246;
5. Jarmark Rzemieślniczy, Świętokrzyska nr 41;
6. stragan na Placu Targowym na Pradze;
7. sklep z ubraniem i bielizną na ul. Erywańskiej 14;
8. hurtowe zamówienia na ubrania i bieliznę, mundurki szkol

ne — Pracownia Współdzielcza, Krucza 19 m. 39;
9. hurtowe zamówienia na odzież, bieliznę, bluzy robotnicze, far

tuchy przyjmowała szwalnia na Kruczej 19 m. 44 oraz szwalnia 
na Lubelskiej 3 125;

10. oddział Dźwigni przy hurtowni bławatnej F. Jędrzejowski 
i S-ka, Długa 21;

11. stragan w  Jeziornie (pogranicze Konstancina), Al. Sobieskiego.

lia Tamże.
124 Tamże, s. 8.
126 Tamże, s. 9.
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Dochód brutto uzyskany w  sklepach i pracowniach za rok 1914- 
i 1915 osiągnął sumę 41 370 r u b li126. '

W roku 1916 w  Związku obchodzono uroczyście 10 rocznicę po
wstania organizacji. Członkinie wystosow ały zbiorowy list do pier
wszej przewodniczącej, L. Kolasińskiej, z gratulacjami i podzię
kowaniem. Kurier Polski z dn. 10 X  1916 r. poświęcił temu w yda
rzeniu specjalny artykuł, w  którym tak charakteryzuje Związek  
i jego kierownictwo:

„Dziesięć lat upłynęło od chwili, kiedy szlachetna H. Gałecka» 
mistrzyni cechowa, zgrupowała rękodzielniczki w Związek, któ
remu dała imię Dźwignia, zbrojna jedynie w  niezłomną rnoc du
cha i miłość, którą ogarnęła rozproszone rzesze pracownic. P. Ga
łecka trwale stoi na stanowisku i cieszy się rozwojem umiłowanej, 
instytucji, poświęcając jej swój czas i więcej, bo całą swą istotę 
pełną najszlachetniejszych porywów, roztaczając dokoła harmo
nię, zgodę i m iłość...” 12?.

Następny jubileusz, 25-lecia istnienia Związku, obchodzono 24 
maja 1931 r. W kościele pokarmelickim na Krakowskim Przed
mieściu odbyło się uroczyste nabożeństwo celebrowane przez ks. 
biskupa Stanisława Galla przy licznym  udziale zrzeszonych. B i
skup dokonał, poświęcenia nowego sztandaru i wręczył go uro
czyście pierwszemu patronowi Dźwigni, ks. Kazimierzowi Broni
kowskiemu, dokonał wbicia pierwszego gwoździa od Ojca św. P iu 
sa XI w drzewce sztandaru. Gratulował zebranym z okazji jubi
leuszu i życzył dalszej owocnej działalności dla dobra społeczne
go 128.

W okresie m iędzywojennym  Związek Rękodzielniczek Dźwignia, 
rozwijał się bardzo dynamicznie. Jak -podała Rzeczpospolita z dn. 
31 maja 1925 r., „członkiń zrzeszonych jest kilka tysięcy”, a „orga
nizacja ma na celu samopoc i cele kulturalno-oświatowe” 129.

Przy Związku działało także Biuro Pośrednictwa Pracy, ul. Zgo
da 6. Z pośrednictwa m ogły korzystać członkinie Związku oraz; 
nieczłonkinie-rękodzielniczki wyznania chrześcijańskiego, pozosta
jące w ciężkich warunkach materialnych. Od nieczłonkiń w ym aga
ne było polecenie osoby znanej zarządowi. W ciągu roku biuro 
znajdowało pracę dla około 200 k o b ie t130.

Działalność Związku w pełnym tego słowa znaczeniu zamyka 
się datą wybuchu IIś w ojny światowej. Przez cały czas okupacji 
działa dom wypoczynkowy w  Anielinie, który staje się centralną..

126 rp Q ry ‘ł*r1p  c  1 ^

127 Kurier Polski 282' (1916), s. 4.
128 AZSIJ, sygn. I Ba-4-12, Sprawozdanie z zarządu generalnego za. 

okres 1926—1932, s. 7,
129 Rzeczpospolita 149 (1925), s. 4..
130 Pomoc społeczna na terenie m, st. Warszawy, Informator 1937)38,. 

Warszawa 1937, s, 97.
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Tam od 1940 roku odbywają się kursy kroju i szycia, przyjeżdżają 
nadal na wypoczynek członkinie. Warunki są bardzo skromne, 
często nie wystarczające na zaspokojenie najbardziej pilnych po
trzeb przebywających tam osób. Zarząd domu prowadzą siostry 
R. Stankowicz, J. Jarmołowicz i J. Pawlak. W 1944 roku do Anie- 
lina zaczęły przybywać siostry ze Zgromadzenia Imienia Jezus, 
które opuszczały Wilno. Ostatnia prezeska Związku, Z. Drużycka, 
od dłuższego czasu chora, zwróciła się w 1941 r. do Sióstr Im ie
nia Jezus, aby przejęły kierownictwo Związku. Rada Zgromadze
nia na swym  posiedzeniu z dn. 27 października 1941 r. rozważyła 
tę sprawę i wyznaczyła do Dźwigni s. Martę, która tymczasowo 
zajęła się sprawami rozproszonego Z w iązku131. W zakresie, jaki 
był m ożliwy, prowadzono działalność głównie charytatywną, naj
częściej jednak pod szyldem Zgromadzenia Sióstr, gdyż tak było 
łatwiej i bezpieczniej 132.

Po drugiej wojnie światowej, ze względu na sytuację społeczno
-polityczną, Związek nie znalazł w łaściw ych warunków do odro
dzenia i dalszej działalności. Co więcej, dn. 24 II 1950 roku pre-- 
zydent m. st. Warszawy, jako szerf Administracji Ogólnej II In
stancji, w ydał postanowienie o likwidacji stowarzyszenia pod na
zwą Związek Rękodzielniczek Dźwignia. W uzasadnieniu, powo
łując się na art. 26 pkt 4 i art. 38 Prawa o stowarzyszeniach w y
danego 27 X  1932 r., stwierdził, że istnienie Związku stało się 
bezprzedmiotowe, gdyż cele jego są obecnie realizowane przez in
stytucje państwowe łub sam orządow e133. Członkinie Związku w  
liczbie 36 złożyły w  dn. 26 III 1950 r. odwołanie od decyzji pre
zydenta miasta do Ministra Administracji Publicznej, minister jed
nak zatwierdził decyzję prezydenta m. st. W arszawy z dn. 24 II 
1950 r. i 34 Nieruchomość w  A nielinie przeszła na rzecz Skarbu 
Państwa.

1,1 AZSIJ, sygn. I Bb-1-5, Protokół Rady Generalnej z 27 X 1941 r., 
s. 286—287.

132 Tamże.
133 AZSIJ, sygn. II B-3, Decyzja Prezydenta m. st. Warszawy jako 

szefa Administracji Ogólnej II instancji z dn. 24 lutego 1950 r.: „Ma
jąc na uwadze, że dalsze istnienie stowarzyszenia pn. Związek Rę
kodzielniczek Dźwignia” stało się bezprzedmiotowe, cele są obecnie re
alizowane przez instytucje państwowe lub samorządowe, na zasadzie 
art. 26 p. 4, art. 38 Prawa o Stowarzyszeniach z dn. 27 X 1932 r. (Dz. 
U.R.P. nr 94 poz. 808) postanawiam nakazać likwidację Stowarzyszenia 
pn. „Związek Rękodzielniczek Dźwignia”. Likwidatorem w/w stowa
rzyszenia mianować ob. Stanisława Biemaszewskiego”.

m  AZSIJ, sygn. II B-3, „Na podstawie art. 93 i 94 rozp. Prezydenta 
R.P. z dn. 22 III 1928 r. o postępowaniu administracyjnym (Dz. U. 
R.P. nr 36 poz. 341) oraz art. 2fi pkt. 4 Prawa o Stowarzyszeniiach z dn. 
27 X 1932 r. (Dz. U.R.P. nr 94 poz. 808) Minister Administracji Publicz
nej,, rozpatrzywszy odwołanie Zarządu Stowarzyszenia pn. „Związek 
Rękodzielniczek Dźwignia” z dn. 26 III 1950 r. L.dz.K. 15 III 1950 od
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Zakończenie

Zaprezentowany w  artykule materiał pozwala na ukazanie roz
woju Związku Zawodowego Rękodzielniczek Dźwignia, inspirowa-- 
nego duchem chrześcijańskim, oraz rozwoju ustaw statutowych  
w  perspektywie prawno-historycznej.

Wykazano, że Związek przyczynił się, przynajmniej w  wąskim  
i m ożliwym  dla siebie zakresie, • do praktycznego zastosowania 
nauki społecznej Kościoła katolickiego oraz stał się miejscem re
alizacji w  pierwszym okresie swego istnienia, tj. do ro k u .1918, ce
lów  Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus.

Udowodniono, że Związek skutecznie bronił zrzeszonych przed 
popadnięciem w  skrajną nędzę, zapewniał zdobycie pracy, w yka
zywał troskę o rozwój szkolnictwa zawodowego oraz dostęp zrze
szonych do dóbr kulturalnych.

Podkreślono, że istotnym elem entem  pracy związkowej była dba
łość o rozwój religijno-m oralny zrzeszonych oraz spojrzenie na 
pracę nie tylko w kategoriach ekonomicznych, ale również spo
łecznych i nadprzyrodzonych.

Wskazano na fakt, że w  czasach zaborów Związek był szkołą 
patriotyzmu — na kursach dokształcających prowadzono naukę 
języka polskiego i historii ojczystej.

Na uwagę zasługuje jeszcze i to, że nawet w  czasie I wojny  
światowej Związek nie przerwał swojej działalności. W tym okre
sie stał się bardzo pomocny dla ubogich kobiet pozostających bez 
pracy i stałych zarobków. ^

Niniejszy artykuł — na podstawie zebranego materiału źródło
wego — obala w  jakiejś mierze rozpowszechniany zarzut, że praca 
społeczna Kościoła wśród robotników była prowadzona po to, by 
paraliżować aktywność klasy robotniczej. Twierdzenie takie jest . 
niesłuszne, gdyż Związek Dźwignia, zresztą nie tylko on, był areną 
dynamicznej działalności pracownic troszczących się o należne im  
prawra i potrafiących te prawa egzekwować.

Na podstawie przeprowadzonych badań skorygowano informa
cję podaną przez Polską Akademię Um iejętności w Słowniku Bio
graficznym wydanym  w  Krakowie w  1935 r., t. XIV, s. 454, że za
łożycielką Związku Dźwignia była Lucyna Kotarbińska. Opraco
wanie niniejsze, oparte na dokumentach archiwalnych, wskazuje 
niezbicie, że inicjatorkami i założycielkami Dźwigni były Ludwika 
Kolasińskri i Helena Gałecka, siostry ze Zgromadzenia Imienia 
Jezus, które pełniły kolejno funkcje pierwszych prezesek Związku.

decyzji Prezydenta m. s t  Warszawy z dn. 24 II 1950 r. L.dz. SP 
1331/50 nakazującej likwidację w/w Stowarzyszenia postanowił zaskar
żoną decyzję zatwierdzić z powodów w niej przytoczonych”.

17 — P ra w o  K anon iczne
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Należy stwierdzić, że dzięki zaangażowaniu Sióstr ze Zgroma
dzenia Imienia Jezus Związek Dźwignia wniósł duży wkład — 
jako cenna inicjatywa społeczna — do ówczesnego chrześcijań
skiego ruchu zawodowego.

A N E K S  I

Projekt regulam inu C hrześcijańskiego Związku R ękodzielniczek  
pod nazw ą D źw ignia

Cele i zadania Związku 

§ 1
Związek ma na celu krzewienie oświaty wśród rękodzielniczek, roz

wijanie u nich etyki chrześcijańskiej ,i równocześnie rozkwitu mate
rialnego i kulturalnego.

Środki osiągnięcia tego celu 

§2 \

A. Regularne zebrania członkiń, na których będą wygłaszane odpo
wiadające celom Związku wykłady (Rozpatrywanie problemów (spraw) 
politycznych i religijnych absolutnie wyklucza się).

B. Zlecanie wykonywania prac.
C. Zorganizowanie instytucji mających na celu dobro materialne człon

ków Związku, np. kas zapomogowych, pożyczkowych itd.
D. Pomoc lekarska i przydomowa.
E. Utrzymywanie biblioteki i czytelni.
F. Założenie przedsiębiorstw społecznych i warsztatów.
G. Założenie szkół elementarnych.
H. Założenie schronisk, ochron itp.

Członkowie Towarzystwa 

§ 3
Członkiem Związku może być każda rękodaielniczka wiary chrześci

jańskiej, która ukończyła 16 lat i prowadząca uczciwe życie. Aby zo
stać przyjętą na członka Związku, kandydatka musi osobiście zwrócić 
się do Zarządu Związku d przedstawić rekomendację dwóch członków.

Obowiązki członków 

§ 4
Każdy członek jest obowiązany do:
a) opłacenia przy wstępowaniu do Związku 40 kopiejek i płacić 

miesięczną składkę w wysokości 20—30 kop.,
b) dokładnie przestrzegać wszelkich regulaminów i postanowień 

Związku.
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Zarząd Związku 

§ 5
Zarząd Związku jest wybierany przez walne zebranie na przeciąg 

1 roku i składa się z siedmiu osób.

Zebrania członków Związku 

§ 6
Zebrania bywają trzech rodzajów:
a) zwykłe,
b) walne,

-c) nadzwyczajne.
Wszystkie zebrania zwołuje Zarząd Związku. Uchwały obowiązujące 

wszystkich członków są przyjmowane większością głosów. Zebranie 
walne wybiera Komisję Rewizyjną, składającą się z trzech członków, 
która kontroluje kasę i działalność Związku.

§ 7
Zwykłe zebrania członków Związku odbywają się okresowo w rów

nych odstępach czasu.

§ 8
W przypadku zaprzestania działalności Związku, p o opłaceniu do

mów Dźwignia oddaje swoje kapitały na- placówki pomocy społecznej 
dla rękodzielniczek, zgodnie z wolą członków Związku.

Ludwika Kolasińska 
Jadwiga Pietraszewska 
Amelia Czaplicka

Chrześcijański Związek Rękodzielniczek Dźwignia jest umieszczony 
w spisie (rejestrze) towarzystw i związków w gub. warszawskiej pod 
nr 10 na mocy decyzji Warszawskiego Gubernialnego Urzędu do Spraw 
Towarzystw z dnia 7 lipca 1906 r.

W-wa, 8 lipca 1906. 
Podpisy: Ludwiki Kolasińskiej, Jadwigi Pietraszewskiej, Amelii Cza
plickiej zostały złożone pod regulaminem w obecności notariusza, który 
uwierzytelnia niniejsze kopie regulaminu i stwierdza, iż są one zgodne 
z oryginałem.

Wymienione wyżej przedłożyły również notariuszowi dowody osobi
ste wydane przez:

1) Ludwika Kolasińska — dowód wydany przez prezydenta miasta 
Sandomierza gub. Radomska 12 II 1903 r. nr 88;

2) Jadwiga Pietraszewska — dowód wydany przez magistrat m. Ja
nowa w gub. Lubelskiej 9 II 1903 r. nir 51;

3) Amelia Czaplicka — dowód wydany przez wójta gminy Opinogóra 
w gub. Płockiej 18 VI 1903 r. nr 331.
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A N E K S  II

Warszawa dn. 22 marca 1922 r.
Główny Inspektor zaświadcza, że niniejszy egzemplarz Chrześcijań

skiego Związku Zawodowego Rękodzielniczek Przemysłu Konfekcyjnego 
i Pokrewnych p.n. Dźwignia w Warszawie jes<t zapisany do rejestru 
dnia 22 marca 1922 r. pod Nr. 285 według Dekretu w przedmiocie tym
czasowych przepisów pracowniczych o związkach zawodowych z dnia 
8-go lutego 1919 r.

Główny Inspektor Pracy 
<—) M. Klott

Statut 

C hrześcijańskiego Związku Z awodow ego R ękodzielniczek  
Przem yślu K onfekcyjnego i P okrew nych p.n. D źw ignia

I. Zadania i prace Związku

§ 1. Zadania i prace Związku
a) zrzeszanie się kobiet polskich, rękodzielniczek Chrześcijanek,
b) podniesienie wśród nich etyki chrześcijańskiej oraz bytu mate

rialnego,
c) obronę interesów zawodowych i ekonomicznych oraz poprawę wa

runków pracy zawodowej,
d) pomoc wzajemną zawodową i materialną,
e) pomoc w wykształceniu zawodowym,
f) zabezpieczenie starości,
g) współżycie koleżeńskie i towarzyskie.
§ 2. Dla osiągnięcia celów powyższych Związek ma prawo:
1) utrzymać biuro pośrednictwa pracy,
2) wydzielać stowarzyszonym pożyczek i zapomóg,
3) ułatwić im kształcenie zawodowe przez zakładanie kursów i szkół 

odnośnych,
4) urządzać odczyty, wykłady i dyskusje w sprawach zawodowych 

i ogólnych,
5) utrzymać bibliotekę i  czytelnię,
6) zakładać kasy przezorności i pomocy lekarskiej, kasy na wypadek 

choroby, nieszczęśliwych wypadków i niezdolności do pracy,
7) oragnizować pomoc lekarską i prawną dla swych stowarzyszonych,
8) urządzać dla swych stowarzyszonych tanie mieszkania, ogniska, 

letniska oraz schroniska dla niezdolnych do pracy,
9) zakładać sklepy, przedsiębiorstwa, pracownie,

10) rozwijać życie towarzyskie w gronie swych członkiń, organizować 
chóry śpiewacze, kółka gimnastyczne i dramatyczne i urządzać wieczor
nice członkowskie z wprowadzonymi gośćmi, koncerty, zabawy tane
czne, przedstawienia amatorskie itd.
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§ 3. Związek jest osobą prawną, posiadającą majątek ruchomy i nie
ruchomy, ma prawo tworzyć kapitały, przyjmować darowizny i zapi
sy ,nabywać i sprzedawać majątek ruch-omy i nieruchomy, zawierać 
umowy i transakcje hipotetyczne, zaciągać zobowiązania, dochodzić 
swych praw przed sądem na podstawie istniejących przepisów.

§ 4>. Działalność Związku rozciąga się na całe Państwo Polskie, z pra
wem otwierania oddziałów prowincjonalnych. Siedzibą jest m. st. War
szawa..

§ 5. Związek posiada pieczęć z napisem: Chrześcijański Związek Za
wodowy Rękodzielniczek Przemysłu Konfekcyjnego .i Pokrewnych p.n. 
Dźwignia i taką nosi nazwę.

§ 6. Stowarzyszone mają prawo używać znaku związkowego.

II. Występowanie, ustępowanie i wykluczenie stowarzyszonych

§ 7. Związek składa się z członkiń rzeczywistych, popierających 
• i honorowych.

§ 8. Członkinią rzeczywistą może być każda rękodzielniczka pracu
jąca w przemyśle konfekcyjnym lub pokrewnym, nie młodsza niż lat 
16, narodowości polskiej, wyznania chrześcijańskiego.'

§ 9. Członkiem popierającym może być każda osoba postronna, bez 
różnicy płci, zasłużona na polu pracy społecznej czy też dla Związku. 
Członkowie popierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wy
borczego ani też głosu decydującego na zebraniach i posiedzeniach 
władz Związku.

§ 10. Członkiem honorowym może być rrmanowany przez Ogólne Ze
branie każdy zasłużony na polu pracy społecznej lub też dla Związku. 
Członkinie honorowe,, o ile odpowiadają warunkom wymaganym od 
członkiń rzeczywistych, korzystają ze wszystkich praw członkiń rze
czywistych, nie ponosząc ich obowiązków.

§ 11. Osoby pragnące zostać członkiniami rzeczywistymi Związku win
ny złożyć Zarządowi podanie poświadczone przez dwie członkinie rze
czywiste; popierającymi — przez dwóch członków popierających, po
czerń podlegają decyzji odnośnych komisji.

§ 12, Stowarzyszona Związku ma prawo w każdej chwili wystąpić 
ze Związku pod warunkiem:

a) podania Zarządowi pisemnego o tym zawiadomienia',
b) zapłacenia składek, przypadających dó końca kwartału od daty 

zawiadomienia; uregulowania wszystkich zobowiązań w stosunku do 
Związku.

§ 13. Członkinie rzeczywiste nie opłacające składek w ciągu roku 
tracą prawo członkiń Związku, z zachowaniem wszakże Wstąpienia doń 
na zasadach ogólnych.

§ 14. Osoba nie przyjęta do Związku może złożyć powtórnie deklara
cję .po upływie pół roku od daty pierwszego podania.
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§ 15. Stowarzyszona może być wykluczona z grona Związku uchwa
łą Zebrania Ogólnego, o ile udowodnią jej:

a) działania na szkodę Związku,
b) popełnienie czynu nieetycznego.
§ 16. Stowarzyszone, które wystąpiły lub zostały wykluczone ze 

Związku, nie mają prawa żądać zwrotu składek ani jakiejkolwiek czg- 
ści majątku Związku.

III. Prawa i obowiązki stowarzyszonych

§ 17. Stowarzyszonym przysługuje prawo:
a) korzystania z urządzeń Związku, lokalu, biblioteki, czytelni oraz 

wszelkich , udoskonaleń i organizacji istniejących przy Związku,
b) głosowania czynnego i biernego, za wyjątkiem członków popiera

jących.
Uwaga — , niepełnoletnim bezwłasnowolnym nie przysługuje prawo 
wyborcze do władz Związku oraz w sprawach majątkowych nie posia
dają głosu decydującego.

c) przedstawianie Zarządowi wyników piśmiennych na zebrania ogól
ne i plenarne, dotyczące spraw Związku,

d) uczestniczenie we wszystkich sprawach Związku stosownie do 
swego wyboru,

e) stowarzyszone mają obowiązek zastosować się do wszystkich prze
pisów statutu.

§ 18. Stowarzyszone rzeczywiste opłacają składkę roczną oraz wpiso
we, których wysokość określa Ogólne zebranie.

§ 19. Stowarzyszana wpłacająca jednorazowo ok. 15 000 wolna jest 
nadal od płacenia składek członkowskich, zachowując dożywotnio wszy
stkie prawa przysługujące członkom rzeczywistym.

§ 20. Stowarzyszone popierające płacą składkę przez Zarząd uchwa
loną.

IV. Władze Związku

§ 21. Sprawami i interesami Związku zarządzają:
1) Zebranie ogólne
2) Zebranie plenarne
3) Zarząd
4) Komisja Balo.tująca
5) Komisja Rewizyjna

A. Z e b r a n i e  O g ó l n e

§ 22. Zebranie Ogólne jest najwyższą władzą .Związku, decyduje i roz
strzyga wszelkie spory jego i przedstawia mu wnioski. Zebranie Ogól
ne jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności 2/3 ogólnej
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liczby stowarzyszonych Związku. Jeżeli Zebranie Ogólne nie dojdzie 
do skutku w pierwszym terminie, Zarząd zwołuje nowe Zebranie, któ
re winno odbyć się nie później niż w dwa tygodnie po terminie pierw
szego, i to drugie Zebranie jest prawomocne i ważne bez względu na 
ilość osób obecnych.

§ 23. Zebrania Ogólne bywają zwyczajne i nadzwyczajne:
a) zwyczajne — z końcem okresu sprawozdawczego, który trwa od 

1-go stycznia do 31-go grudnia tegoż roku, zwoływane najpóźniej w cią
gu kwietnia celem rozpatrzenia sprawozdania z rocznej działalności Za
rządu i Sekcji,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu za rok sprawozdawczy,
c) zatwierdzenia preliminarza dochodów i wydatków na rok na

stępny,
d) mianowanie członków honorowych, przez Zarząd proponowanych,
e) rozporządzaniem majątkiem Związku,
f) dokonanie wyborów do władz Związku, tj. do Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej, Komisji Balotującej,
g) decydowanie wszelkich spraw Związku,
h) rozpatrzenie wniosków.
B. N a d z w y c z a j n e  — zwoływane w sprawach nie cierpiących 

zwłoki, na skutek decyzji Zarządu, piśmiennego żądania Komisji Rewi
zyjnej lub na wniosek piśmienny 1/5 liczby ogólnej członkiń, złożony 
Zarządowi. Zebrania takie zwoływane być muszą przez Zarząd najpóź
niej w ciągu czterech tygodni od daty wniesienia żądania.

Do atrybucji zebrań nadzwyczajnych należy:
a) wprowadzenie zmian w statucie,
b) zatwierdzenie regulaminów dla Zebrań Ogólnych,
c) Asesorek, Zarządu Komisji Balotującej, Komisji Rewizyjnej, Wy

działu Pośrednictwa i regulaminu normalnego Sekcji,
d) wykluczenie osób spośród członkiń Związku,
e) rozwiązanie i likwidacja Związku.
§ 24. Uchwały Zebrań Ogólnych ząpadają prostą większością gło

sów, z wyjątkiem:
1) . uchwał dotyczących zmian lub uzupełnień statutu,
2) wykluczenia osób z listy członkiń Związku,
3) rozwiązania Związku i likwidacja jego interesów,
4) znaczniejszych wydatków budżetem nie objętych, co do prawo

mocności których to uchwał wymagana jest większość 2/3 głosów obec
nych na Zebraniu.

§ 25. Zebranie Ogólne zagaja przewodnicząca Związku lub jej za
stępczyni, poczem obecne wybierają Przewodniczącą zebrainia, która 
zaprasza sekretarkę i 7-em asesorek spośród uczestniczek Zebrania 
Ogólnego.

§ 26. Z przebiegu obrad Zebrania Ogólnego sekretarka tegoż spisuje 
protokół, w którym zawarte winny być wszystkie uchwały, Protokół
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podpisuje przewodnicząca Zarządu lub jej zastępczyni i dwie stowarzy
szone obecne na Zebraniu.

§ 27. Kopie protokołu Zebrań Ogólnych poświadczone są przez 3 sto
warzyszone ozłonlkiinde Zarządu, przewodniczącą, sekretarkę i jedną 
członkinię Zarządu.

§ 28. Każda z członkiń uczestnicząca w Zebraniu Ogólnym ma prawo 
jednego głosu. Głosy z upoważnienia nie są dopuszczalne.

§ 29. Wnioski członkiń dotyczące spraw Związku winny być składane 
Zarządowi na piśmie na 10 dni przed terminem Zebrania.

Z e b r a n i e  p l e n a r n e

§ 30. Zebrania plenarne odbywają się raz na miesiąc, w terminach 
określoych regulaminem. W zebraniach plenarnych biorą udział:

a) Zarząd Związku
b) Komisja Balotująca
c) Komisja Rewizyjna
d) Wydział Pośrednictwa Pracy
e) Sekcje, Koła i Komisje
f) delegatki z ramienia Zarządu
g) Dziesiętniczkd.
§ 31. Do atrybucjii Zebrań Plenarnych należy:
1) Zatwierdzanie Sekcji, Kół, Komisji, Kas itd.
2) Zatwierdzanie regulaminów dla powyższych, w granicach niniej

szego statutu. '
3) Zatwierdzanie regulaminów dla powyższych Sekcji na Zasadzie 

zatwierdzonego przez Ogólne Zebranie regulaminu Sekcji.
4) Decydowanie spraw bieżących poszczególnych Sekcji Związku.
5) Rozpatrywanie Komitetów Zarządu, sprawozdań Komisji, Sekcji, 

Kół i Delegacji ad hoc delegatek z ramienia Zarządu.

Zarząd

§ 32. Zarząd Związku składa się z 9-ciu osób wybranych przez Ze
branie Ogólne na lat trzy spośród człokiń rzeczywistych, prostą więk
szością głosów przez głosowanie tajne, kartkami zakrytymi. . Zebranie 
Ogólne wybiera najpierw Prezeskę Związku, dwie wiceprezeski, a na
stępnie 6 członkiń Zarządu i 3 zastępczynie.

Jedna z wiceprezesek obejmuje pomoc kierownictwa w Zarządzie, 
druga sprawy wymagające osobistego porozumienia się z członkami 
Zarządu. Obie wiceprezeski pomagają Prezesce w Delegacjach i repre
zentacjach. O podziale pracy 2 wiceprezesek i 6 członkiń Zarządu 
decyduje jego plenum, na pierwszym posiedzeniu, po dokonaniu wy
borów.

§ 33. W rok po pierwszych wyborach losują 3 członkinie Zarządu 
z ogólnej liczby 9-ciu, a w drugim roku losują 3 z pozostałych sześciu,
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w latach następnych ustępują następne trzy członkinie koleją starszeń
stwa wyboru. Jeżeli niezależnie od od wylosowania ustępuje jedno
cześnie członkini Zarządu na własne żądanie, to na miejsce ustępują
cej wybiera się nową do końca kadencji.

Jeżeli członkini Zarządu ustępuje na własne żądanie w ciągu roku,, 
to Zarząd powołuje na jej miejsce tę spośród zastępczyń, która z kolei 
otrzymała podług listy sporządzonej przez asesorki Zebrania najwięk
szą ilość głosów. W taki sam sposób uzupełnia się komplet zastępczyń, 
o ile jedna z nich powołana została na członkinię Zarządu.

§ 34. Wychodzące przez losowanie z Zarządu członkinie mogą być 
wybrane ponownie. Losowaniu podlega na równi z członkami Zarządu 
Prezeska;

5 35. Do atrybucji Zarządu należy:
a) ześirodkowanie działalności wszystkich wydziałów, Sekcji, Kół, Ko

misji i organiazcji Związku,
b) czuwanie nad bezpieczeństwem kasy i majątku Związku,
c) decydowanie o wykreśleniu członków z tytułu zaległych skła

dek,
d) przedstawianie Zebraniu Ogólnemu kandydatek na członkinie ho

norowe,
e) wprowadzenie i  wykonanie decyzji Zebrań Ogólnych, wpisanych 

w specjalną księgę uchwał, '
f) przedstawianie Zebraniu Ogęl-nemu sprawozdań rocznych z dzia

łalności oraz stanu majątkowego Związku (bilansów), układanie preli
minarzy dochodów i wydatków i przedstawianie wszelkich wyników 
w sprawch Związku,

g) zwoływanie Zebrań Ogólnych i Plenarnych i układanie ich w po
rządku dziennym,

h) zawieranie w granicach zakreślonych przez decyzję Zebrania Ogól
nego budżętu, wszelkich umów i kontraktów,

i) udzielanie pełnomocnictw osobom trzecim do prowadzenia, interesów 
Związku w instytucjach sądowych oraź do zarządzania majątkiem 
Związku; przyczem plenipotencje winny być podpisane przez Przewod
niczącą, Sekretarkę i jedną z członkiń Zarządu,

j) udzielanie zapomóg członkiniom Związku z funduszu zapomogo
wego,

k) sporządzanie doroczne spisu inwentarza.
. § 36. Zarząd Związku odbywa posiedzenia raz na tydzień. Posiedze

nie jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim przynajmniej 5 człon
kiń Zarządu, w ich liczbie Prezeska lub jedna z wiceprezesek. Posta
nowienia posiedzeń Zarządu zapadają prostą większością głosów. Przy 
równości głosów przeważa glos Przewodniczącej.

5 37. Z każdego posiedzenia Zarządu spisuje się protokół, który pod
pisują wszystkie obecne na zebraniu członkinie.

5 38. Członkini Zarządu nieobecna bez usprawiedliwienia na czte



266 Ks. Zb. Badow ski [44]

rech z kolei posiedzeniach uważana jest za ustępującą z Zarządu, a na 
jej miejsce na cały czas kadencji tejże powołaną zostaje zastępczyni. 
O ważności, usprawiedliwienia decyduje Zarząd.

§ 39. Przewodnicząca Zarządu jest zarazem Prezeską Związku i jako 
osoba zaufana członkiń Związku jest jego przedstawicielką na zewnątrz. 
Prezesuje na posiedzeniach Zarządu i plenarnych. W razie nieobecno
ści Prezeski oboiwiąizki tejże apełnia jedna z wiceprezesek i korzysta 
z tych samych praw.

VI. Komisja Balotująca

§ 40. Komisja Balotująca składa się z 7-iu rzeczywistych człon
kiń, wybieranych na rok spośród członkiń Związku przez Zebranie 
-Ogólne głosowaniem tajnym, kartkami zakrytymi, prostą większością 
głosów.

§ 41. Obowiązkiem Komisji Balotującej jest balotowaniie nowych 
członkiń Związku prostą większością głosów, na zasadzie zbieranych 
dokładnie informacji o kandydatkach.

§ 42. Posiedzenia Komisji Balotującej są ważne przy obecności co 
najmniej 5 członkiń i ’ odbywają się przynajmniej co dwa tygodnie, a 
w razie potrzeby częściej. Z każdego posiedzenia spisuje się protokół 
w specjalną księgę podpisany przez wszystkie członkinie.

VII. Komisja Rewizyjna

§ 413. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członkiń i z trzech za
stępczyń czynnych, wybranych na rok przez Zebranie Ogólne spośród 
członkiń rzeczywistych Związku, głosowaniem tajnym, kartkami zakry
tymi, prostą większością głosów.

§ 44. W razie ustąpienia w ciągu roku członkini Komisji Rewizyj
nej na jej miejsce wchodzi zastępczyni mająca z kolei największą 
ilość głosów. O ile zajdzie wypadek, że Komisja Rewizyjna w ciągu 
kadencji w pełnym składzie złoży swe mandaity, nową Komisję Rewizyj
ną wybiera najbliższe Zebranie Ogólne.

§ 45. Komisja Rewizyjna zbiera się 4 razy do roku dla przejrzenia 
rachunków i ksiąg Związku, stwierdza zgodność ksiąg rachunkowych 
swymi podpisami, w końcu roku operacyjnego przegląda sprawozdania 
Zarządu, bilans, wszystkie księgi i dokumenty i na Zebraniu Ogól
nym przedstawia podpisany przez siebie protokół. Komisja Rewizyjna 
ma wszelkie prawo przeglądania rachunków i ksiąg Związku każdora
zowo, o ile uzna to za stosowne Komisja, o ile nie ma wśród swego 
składu członków zawodowych, dobiera sobie rzeczoznawców do spraw
dzenia ksiąg.
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U w a g i  o g ó l n e

§ 46. Do Zarządu Komisji Balotującej lub Rewizyjnej nie mogą być 
wybrane jednocześnie osoby sprawujące w jednym z tych trzech orga
nów wykonawczych Związku lub do nich ostatnio przez wybory po
wołane. Członkiinie Zarządu, Komisji Balotującej i Rewizyjnej pełnią 
swe czynności honorowo. Zarząd, Komisję Balotującą i Rewizyjną obo
wiązują '•specjalnie opracowane ' poszczególne regulaminy.

VIII. Oddziały Związku

§ 47. Zarząd Związku w miarę uznanej potrzeby ma prawo otwie
rać oddziały prowincjonalne, o ile pozyska w danej miejscowości przy
najmniej 20 członkiń. Oddziały Związku obowiązuje niniejszy statut 
oraz specjalne regulaminy wewnętrzne, zatwierdzone przez Zarząd 
Związku.

IX. Sekcje, Koia i Komisje

§ 48. Zarządowi Związku służy prawo powołania w miarę potrzeby 
Sekcji, Kół i Komisji spośród członkiń Związku. Sekcje, Koła i Ko
misje mogą też być powołane na skutek odpowliedmich wniosków człon
kiń, złożonych Zebraniu Ogólnemu lub Plenarnemu. Przepisy, działal
ności tyeh zespołów określają specjalne regulaminy, zatwierdzone przez 
Zebranie Plenarne. Przewodniczące wszystkich Sekcji pracujących w 
Związku zbierają się na posiedzenia wspólne raz na miesiąc, celem 
omówienia spraw bieżących, związanych z działalnością Sekcji. Wszy
stkie prace, wnioski i odezwy opracowane przez Sekcje lub Komisje
stają się własnością Związku i referentki wyłącznych praw własno
ści rościć nie mogą.

X. Sąd koleżeński

' § 49. W Związku ustanawia się sąd koleżeński, którego orzeczeniu 
poddać się winny członkinie Związku.

§ 50. Sąd koleżeński rozpatruje:
a) wszelkie sprawy honorowe między członkami Związku,
b) sprawy tak członkiń między sobą, jak i osobami postronnymi, o 

ile obie strony na sąd się zgodzą.
§ 51. Sąd koleżeński składa się z 12-tu członkiń Związku, wybra

nych na lat trzy przez Zebranie Ogólne, głosowaniem tajnym.
§ 52. Członkinie sądu koleżeńskiego wybierają spośród siebie: Prze

wodniczącą, jej zastępczynię i sekretarkę.
§ 53. Sąd koleżeński odbywa posiedzenia pełne w miarę potrzeby 

w terminach oznaczanych przez Przewodniczącą. Na 'posiedzeniach tych 
sąd:

a) kwalifikuje wniesione sprawy do przyjęcia lub odrzucenia,
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b) deleguje komplet członkiń do sądzenia poszczególnych spraw jako 
komisję arbitrów.

§ 54. Sąd koleżeński działa na zasadzie specjalnego regulaminu.

XI. Fundusze i majątek Związku
§ 55. A. Fundusze 
Fundusz Związku składa się:
1) z funduszu obrotowego
2) z funduszu zasobowego
3) z funduszu żelaznego
4) nieruchomości własnej
5) o celach specjalnych, zgodnych z przepisami prawa.

B. Fundusz obrotowy tworzy się:
a) z obowiązujących rocznych składek członkowskich,
b) ze wszystkich wpływów przypadkowych nie mających specjalnego 

przeznaczenia,
c) z procentów od kapitałów bez specjalnego przeznaczenia lokowa

nych w instytucjach kredytowych lub papierach publicznych,
d) z dochodów niestałych, z zabaw, balów, rautów, wycieczek.
Z funduszu obrotowego pokrywają się wydatki bieżące Związku.

C. Fundusz zasobowy tworzy'się:
, a) z wpisowego członkiń Związku,

b) z jednorazowych wpływów na ten cel od członkiń Związku,
c) z części sumy pozostałej z końcem okresu rachunkowego, której 

wysokość określa doroczne Zebranie Ogólne.
D. Fundusz żelazny tworzy się:

a) z różnego rodzaju darowizn na cele wskazane przez ofiarodawców,
b) z procentów tychże sum, o ile istnieją zastrzeżenia specjalne. Pro

centy od sum stanowiących fundusz żelazny, o ile nie ma co do nich 
zastrzeżeń specjalnych, mogą być zużyte na powiększenie funduszu 
obrotowego albo dołączone do kapitałów. Decyzja w tym wypadku przy
sługuje Zebraniu Ogólnemu. Fundusze zasobowy i żelazny, o ile co do 
ostatniego nie ma specjalnych zastrzeżeń przez zapisodawców, winny 
być ulokowane w poważnych instytucjach kredytowych lub papierach 
kredytowych gwarancyjnych.
E. Fundusz nieruchomości własnej tworzy się:

a) z datków na ten cel od członkiń Związku lub osób postronnych,
b) z procentów od sum tegoż funduszu, który ulokowany być winien 

na specjalnym rachunku w instytucjach kredytowych,
c) z sum, jakie na t e n  cel wyznaczy Zebranie Ogólne.

F. Fundusz nieruchomości własnej stanowi kapitał ńienaruszany Zwią
zku od czasu, gdy Zebranie Ogólne nie rozporządzi na budowę wła
snego domu Związku.
G. Fundusze o celach specjalnych mogą być wydatkowane tylko według 
ich przeznaczenia.
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Majątek Związku
§ 56. Majątek Związku stanowią:
a) ruchomości podług inwentarza, ■
b) biblioteka,
c) fundusze: żelazny, nieruchomości własnej i specjalne.

XII. Zmiana statutu

§ 57. W raale potrzeby Zebranie Ogólne uchwala zmianę statutu lub 
jego poszczególnych paragrafów, powołując ku temu specjalną Ko
misję. Komisja taka opracowuje łącznie z Zarządem odpowiedni pro
jekt i przedstawia go do zatwierdzenia najbliższemu Zebraniu Ogól
nemu.

XIII. Rozwiązanie i likwidacja Związku

§ 58. Sprawę rozwiązania i likwidacji Związku decydują dwa po 
sobie następujące Zebrania Ogólne, przy czym drugie powinno być 
nie wcześniej niż po upływie 6-ciu tygodni i w tym czasie powinno 
być zwołane po pierwszym. Na mocy uchwały pierwszego z tych 
zebrań ogólnych działalność Związku zostaje zawieszona i ogranicza się 
tylko do likwidacji spraw, które prowadzi Komisja Likwidacyjna wy
brana spośród członkiń Związku. Drugie Zebranie Ogólne uchwala roz
wiązanie Związku.

§ 59. W razie rozwiązania i likwidacji Związku drugie Zebranie Ogól
ne przeznacza, kapitały i majątek Związku pozostały po zaspokojeniu 
wszystkich zobowiązań i wypłat jakie posiada na cele określone przez 
uchwałę na tymże zebraniu powziętą. Fundusze zaś mające specjalne 
przeznaczenie winny być obrócone na cele odpowiadające lub pokrew
ne pierwotnemu przeznaczeniu.

Wszystkie członkinie Związku obowiązane są uznać i znać dokładnie 
przepisy Statutu, nieznajomością tego nikt tłumaczyć się nie może.

Za zgodność z oryginałem zaświadcza sekretarka Julia Jarroołowdcz.

Principes juridiques et activités du Syndicat Chrétien 
des Fem m es Artisanes „DŹWIGNIA”

L’article montre l’apport de l’Eglise Catholique dans l’activité sociale 
développée parmi les ouvriers sur le territoire de la Pologne. Pour 
présenter ce problème on s’est servi de l’exemple de „DŹWIGNIA” 
(„LEVIER”) qui fut l’un des syndicats qui groupaient les ouvriès. Ce 
syndicat, inspiré par l’esprit chrétien, fut fondé le 24.05.1906 â Varsovie 
et il avait pour initiatrices les soeurs de la Congrégation du Nom de 
Jésus, guidées par deux prêtres largement connus pour leurs oeuvres 
sociales, le père M. GODLEWSKI et le père J. MATULEWICZ. La 
création de ce syndicat fut en réalité une mise en pratique des ense
ignements sociaux contenus dans l’encyclique „Rerum novarum” publiée 
en 1891 par le pape Léon XIII. Le Syndicat Chrétien „DŹWIGNIA” 
fonctionnait à base d’une autorisation ratifiée légalement par les Auto-
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nités de l’Etat de l’époque. Les statuts de 1906 et 1922 en étaient l ’acte 
instrumentaire. Conformément à ces statuts le syndicat avait pour but 
de développer une activité instructive, sociale et économique parmi les 
ouvrières syndiquées. Le syndicat „DZWIGNIA”, qui fut l’un des nom
breux syndicats dont l’activité se déroulait à cette période, défendait 
avec succès les syndiquées contre la menace de l’extrême misère, assu
rait la possibilité d’obtenir du travail, s’efforçait de leur permettre de 
bénéficier des biens culturels et veillait au développement de la for
mation professionnelle. L’activité de ce syndicat se situe entre les an
nées 1906—1939.


