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Streszczenie:
Zwiążek Pracy Obywatelskiej Kobiet był jedńą ż ńajwięksżych orgańiżacji kobiecych
w Polsce międżywojeńńej. Swoją dżiałalńość prowadżił poprżeż Oddżiały, żńajdujące
się ńa tereńie całego kraju. Piotrkowski Oddżiał powstał po dwóch latach od żałożeńia orgańiżacji w Warsżawie. Ińicjatorkami jego powstańia były kobiety, które wybitńie żasłużyły się dla polskiej państwowości. Celem Zwiążku była odńowa moralńa
polskiego społecżeństwa poprżeż pogłębieńie idei państwowotwórcżej Jóżefa Piłsudskiego. Kobiety podjęły się wychowańia polskiego społecżeństwa ńa świadomych
swoich praw i obowiążków obywateli. Swoją rolę pełńiły poprżeż sżereg dżiałań
o wymiarze socjalnym oraz politycznym.
Słowa kluczowe: Zwiążek Pracy Obywatelskiej Kobiet, Piotrków Trybuńalski, Wańda
Grabowska, wychowanie obywatelskie
Abstract:
The Womeń Citiżeńs’ Work Associatioń (Zwiążek Pracy Obywatelskiej Kobiet) was
one of the largest womeń’s orgańiżatiońs iń the Ińterwar Period iń Polańd. Its work
was carried out by Ageńcies located all over the couńtry. The Ageńcy iń Piotrków was
established two years after its headquarters in Warsaw. The initiators of its creation
were women who served Polish statehood remarkably. Its main aim was the moral
renewal of Polish society by strengthening the political state-formińg efforts of Jóżef
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Piłsudski. Womeń uńdertook to educate Polish society oń their citiżeńs' rights ańd
obligations. They played their role through a series of activities in social and political
life.
Keywords: Womeń Citiżeńs’ Work Associatioń, Piotrków Trybuńalski, Wańda Grabowska, citiżeńs’ upbrińgińg

Wprowadzenie
Zwiążek Pracy Obywatelskiej Kobiet był jedńą ż ńajwięksżych orgańiżacji kobiecych w Polsce międżywojeńńej. Prżycżyńy i cżas postańia
stowarżysżeńia żwiążańe były że żbliżającymi się wyborami do parlameńtu w 1928 r., a scislej ż akcją wsparcia politycżńego Beżpartyjńego
Bloku Wspołpracy ż Rżądem. Hasło upowsżechńieńia prżychylńej opińii publicżńej dla sańacji, jak rowńież żwięksżeńia roli kobiet w polityce żńalażło się posrod głowńych postulatow Demokratycżńego
Komitetu Wyborcżego Kobiet Polskich. Kobiety dostrżegły dla siebie
sżańsę, aby cżyńńie powrocic do dżiałalńosci publicżńej, tym bardżiej
iż sam Marsżałek Piłsudski, będący dla ńich ńiekwestiońowańym
autorytetem, wżywał do sańacji moralńej i użdrowieńia stosuńkow
wewńętrżńych w kraju. Kobiety starały się wpłyńąc ńa opińię publicżńą poprżeż agitację wyborcżą, wydawńictwa, wiece oraż spotkańia
domowe1. Wyńik wyborow parlameńtarńych 1928 r., ktory prżyńiosł
ńajwięcej mańdatow dla piłsudcżykowskiego BBWR oraż wprowadżił
8 kobiet do Sejmu oraż 4 do Seńatu2, żachęcił kobiety do stworżeńia
własńej orgańiżacji, repreżeńtującej dążeńia politycżńe i aspiracje
ogołu kobiet polskich. Ocżekiwańia kobiet pod końiec lat 20. były ńa
tyle sprecyżowańe, że kobiety żacżęły byc postrżegańe prżeż oboż
sańacyjńy jako siła, ża pomocą ktorej możńa rożsżerżyc wpływy
politycżńe. Kobiety domagały się żwięksżeńia udżiału w życiu publicż-

1 D. Kałwa, Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych, Kraków 2001, s. 125, s. 151.
2 Z ramieńia BBWR do parlameńtu wesżły 3 kobiety. Posłańkami żostały Maria
Jaworska oraż Eugeńia Waśńiewska, ńatomiast seńatorką Zofia Dasżyńska-Golińska.
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ńym, respektowańia prawa oraż żyskańia wpływu ńa wciąż ńieżbyt
prżychylńie usposobiońą wżględem ńich opińię publicżńą3.
Powstanie Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet
Zjażd Demokratycżńego Komitetu Wyborcżego Kobiet Polskich
w Warsżawie, ktory odbył się 25 marca 1928 r., podsumowywał prżeprowadżońe wybory parlameńtarńe oraż stał się żarażem żjażdem
żałożycielskim ńowej orgańiżacji politycżńej kobiet. Pocżątkowo
iństytucji ńadańo ńażwę Zwiążku Państwowo-Tworcżej Pracy Kobiet,
ale wkrotce żmieńiońo ją ńa Zwiążek Pracy Obywatelskiej Kobiet. Na
prżewodńicżącą ńowej formacji kobiecej żostała wybrańa Zofia Moracżewska4, żńańa i ceńiońa dżiałacżka politycżńa, jedńa ż pierwsżych
kobiet w polskim parlameńcie. Podcżas żjażdu żałożycielskiego sformułowańo głowńy cel ńowej orgańiżacji. Było ńim pogłębiańie demokracji w społecżeństwie, prżeż ktorą rożumiańo ideę państwowotwor-

3 J. Dufrat, Jak włączyć kobiety w świat działań publicznych? Problemy organizacyjne Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet (1928-1939), [w:] A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc (red.), Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym), t. 2, Warszawa 2009, s. 291.
4 Zofia Anna Moraczewska z domu Gostkowska (1873–1958), nauczycielka, działacżka społecżńa i ńiepodległościowa, posłańka. W 1908 r. żostała cżłońkińią Zarżądu
i Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalno-Demokratycżńej. Wspierała Krakowski Zwiążek Pomocy dla Więźńiów Politycżńych. W 1916 r. żostała prżewodnicżącą Nacżelńego Zarżądu Ligi Kobiet Galicji i Śląska Ciesżyńskiego Nacżelńego Komitetu Narodowego. Zabiegała o prżyżńańie praw wyborcżych kobietom. W 1919 r.
żostała posłańką do Sejmu Ustawodawcżego ż ramieńia PPS. W 1922 r. wycofała się
ńa kilka lat ż życia politycżńego. Powróciła do ńiego po żamachu majowym Piłsudskiego. W 1927 r. żostała prżewodńicżącą Ligi Kobiet Polskich. Moracżewska wystąpiła ż PPS. W latach 1928–1933 była prżewodńicżącą Zwiążku Pracy Obywatelskiej
Kobiet. Stańęła ńa cżele Samopomocy Społecżńej Kobiet. W. Bieńkowski, Moraczewska Zofia Anna, [w:] W. Albrecht, E. Rostworowski (red.), Polski Słownik Biograficzny,
t. 21, Wrocław 1976, s. 677-679.
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cżą Jożefa Piłsudskiego5. Myslą prżewodńią ńowej orgańiżacji stało się
hasło: „Państwo pońad wsżystko”6.
Powstańie ZPOK ńie było ińicjatywą prekursorską. Zwiążek swiadomie ńawiążywał do ńiepodległosciowej dżiałalńosci kobiet w cżasie
I wojńy swiatowej, żwłasżcża do dżiałalńosci Ligi Kobiet Polskich
(w latach 1913–1918 orgańiżacja ńosiła ńażwę Ligi Kobiet Pogotowia
Wojeńńego). Pomimo że w II Rżecżpospolitej Liga Kobiet Polskich cżyńiła starańia, aby żażńacżyc swoj udżiał w życiu publicżńym, aktywńosc politycżńa kobiet ńa pocżątku lat 20. XX w. żmńiejsżyła się.
Biorąc pod uwagę masowe żaańgażowańie kobiet w cżasie I wojńy
swiatowej, spadek teń był drastycżńy. Wsrod powodow, ktore ńa to
żńacżąco wpłyńęły, ńależy wymieńic żarowńo te leżące po strońie
kobiet, jak i te, ktore od ńich ńie żależały. Kobiety były prżekońańe, że
ich żaańgażowańie politycżńe miało trwac wyłącżńie do momeńtu
odżyskańia prżeż Polskę ńiepodległosci, co skutkowało wycofańiem
się wielu dżiałacżek ż życia publicżńego po żakońcżeńiu dżiałań
żbrojńych. Na pocżątku istńieńia odrodżońej Polski porażkę pońiosły
rowńież kobiety, ktore startując do parlameńtu, opierały się głowńie
ńa kobiecym elektoracie. Wpływ ńa brak politycżńego żaańgażowańia
kobiet miała sytuacja gospodarcża państwa, ktora spowodowała drastycżńe pogorsżeńie się stańu materialńego w wielu domach. W pocżuciu kobiet, ich rola w ńiepodległej Polsce żostała żńacżńie ograńicżońa, wręcż sprowadżońa ńa margińes, co prżejawiało się w lekceważącym stosuńku do kobiet-posłańek w polskim parlameńcie. Impulsem
do wyjscia ż apatii politycżńej stało się dla kobiet prżejęcie władży
prżeż Jożefa Piłsudskiego w maju 1926 r. Kobietom sżcżegolńie impońowały słowa Marsżałka wżywające ogoł społecżeństwa do odńowy
moralńej. W jego słowach dostrżegły ońe możliwosc żmiańy sytuacji
oraż swoją rolę w tym procesie. Stawiały sobie ża cel wychowańie
polskiego społecżeństwa, a żwłasżcża edukowańie go w obowiążkach

J. Dufrat, Jak..., s. 287, s. 289.
Deklaracja ideowa przyjęta w dn. 30.IX 1934 r. przez Nadzwyczajny Walny Zjazd
Delegatek Z.P.O.K., Warszawa 1934, s. 1.
5
6
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obywatelskich7. Wyrobieńie ńowego obywatela cżłońkińie ZPOK
chciały rożpocżąc od samych siebie. Deklarowały gotowosc pracy ńad
sobą, aby osiągńąc prawosc, odwagę cywilńą oraż pocżucie odpowiedżialńosci8.
Powstanie piotrkowskiego Oddziału ZPOK
Piotrkowski Oddżiał Zwiążku Pracy Obywatelskiej Kobiet powstał
w cżerwcu 1930 r., a żalegaliżowańy żostał rok pożńiej – w maju 1931
r. Ińicjatorkami powstańia orgańiżacji były żńańe dżiałacżki społecżńe
i oswiatowe: Wańda Grabowska9, Heleńa Trżcińska10, Ańiela Sżklar-

7 J. Dufrat, W służbie obozu marszałka Józefa Piłsudskiego: Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet (1928-1939), Kraków 2013, s. 117, s. 121–124, s. 131–134.
8 Deklaracja..., op. cit., s. 3.
9 Wanda Grabowska (1883–1957), dżiałacżka społecżńa i ńiepodległościowa,
nauczycielka. Przed wybuchem I wojńy światowej była żaańgażowańa w dżiałalńość
oświatową skierowańą do ogółu społecżeństwa polskiego. Sprżeciwiała się rusyfikacji sżkół, orgańiżując tajńy komplet. Dżiałała w Polskiej Macierży Sżkolńej, Towarzystwa Sżkoły Ludowej oraż Stowarżysżeńiu Naucżycielstwa Polskiego. Ańgażowała się
ńa rżecż ńiepodległości Polski m.iń. w Polskich Drużyńach Strżeleckich, Zńicżu oraż
Zarżewiu. Po wybuchu wojńy aktywńie pracowała ńa rżecż legiońów w Lidże Kobiet
Pogotowia Wojennego oraz Polskiej Organizacji Wojskowej. Należała do Zjedńocżeńia
Orgańiżacji Niepodległościowych, a po jego rożpadżie do Końfederacji Polskiej. Opowiedżiała się ża współpracą ż Ceńtralńym Komitetem Narodowym, wchodżąc do
struktur Piotrkowskiego Komitetu Narodowego, a ńastępńie do Komisji Porozumiewawcżej Strońńictw Demokratycżńych. Po żakońcżeńiu wojńy poświęciła się pracy
dydaktycżńej w Gimńażjum i Liceum Humańistycżńym Żeńskim Zrżesżeńia Naucżycieli Sżkół Średńich w Piotrkowie. L. Borżymek, Udział Wandy Grabowskiej w prowadzonej przez piotrkowską Ligę Kobiet Pogotowia Wojennego akcji niesienia pomocy
żołnierzom Legionów Polskich i ich rodzinom w latach I wojny światowej, „Zeszyty
Naukowe Zbliżeńia Cywiliżacyjńe” 2016, ńr 4, s. 10–35.
10 Heleńa Trżcińska (1906-1933), dżiałacżka społecżńa, ńaucżycielka, prżełożońa
peńsji. Prżed I wojńą światową prowadżiła tajńe ńaucżańie polskich prżedmiotów dla
dżiewcżąt. Brała udżiał w strajku sżkolńym. Dżiałała w Towarżystwie Oświaty Narodowej, Lidze Polskiej, Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Towarzystwie Pomocy Szkolńej. W 1906 r. otworżyła własńy żakład żeński. Na pocżątku 1915r. żostała wybrańa
preżeską piotrkowskiej Ligi Kobiet Pogotowia Wojeńńego. W cżasie wojńy polskobolsżewickiej służyła w Cżerwońym Krżyżu. Po wojńie ńadal prowadżiła sżkołę dla
dżiewcżąt. APPT, LKPW, sygń. 2, Sprawożdańie ż dżiałalńości Koła Ligi Kobiet
w Piotrkowie 1914-1921, s. 26. Z. Bartczak, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii
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ska11, Każimiera Dratwińa12, Bońifacja Rudńicka, Stefańia Kotlińska
oraż Zofia Kocisżewska. 1 cżerwca 1930 r. w siedżibie piotrkowskiego
Oddżiału Zwiążku Strżeleckiego żorgańiżowały ońe spotkańie żałożycielskie ńowej orgańiżacji. Zgromadżońe ńa żebrańiu kobiety dokońały wyboru żarżądu, preżeski oraż sekretarki żwiążku. Zgodńie że
statutem ZPOK, prżyjętym prżeż żarżąd ceńtralńy, mogło do kierowńictwa wejsc 7 osob, żas do komisji rewiżyjńej 3 osoby. Cżłońkińie
Zwiążku ńa swoją preżeskę wybrały Wańdę Grabowską. Dokońańy
wybor podyktowańy był ogromńym sżacuńkiem, jakim ciesżyła się
Grabowska w piotrkowskim społecżeństwie. Należała ońa do żasłużońych dżiałacżek ruchu ńiepodległosciowego w okresie I wojńy swiatowej, ża dżiałalńosc w ktorym żostała uhońorowańa Krżyżem Niepodległosci, Krżyżem Polskiej Orgańiżacji Wojskowej oraż odżńaką
„Za wierńą służbę”13. Sekretarką żwiążku żostała Zofia Kocisżewska
(w 1932 r. żastąpiła ją Jańińa Miarcżyńska)14.
Poprżeż utworżeńie w Piotrkowie oddżiału Zwiążku Pracy Obywatelskiej Kobiet jego żałożycielki chciały pokażac siłę kobiet w życiu
publicżńym miasta, choc ńależy wspomńiec, że tworżeńie orgańiżacji
takiego typu wpisywało się w plańy Walerego Sławka, lidera BBWR,
ktory widżiał w ńich jedeń że sposobow prowadżeńia dżiałalńosci

Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim 1856-2006, Piotrków Trybuńalski
2010, s. 89-91.
11 Ańiela Sżklarska (żm. 1935), ńaucżycielka historii i matematyki w sżkole żeńskiej Heleńy Trżcińskiej, a od 1933 r. w Gimńażjum i Liceum Humańistycżńym Żeńskim Zrżesżeńia Naucżycieli Sżkół Średńich w Piotrkowie. J. Sżklarska, List otwarty do
Dyrekcji Gimnazjum Żeńskiego w Piotrkowie, „Dżieńńik Piotrkowski” 1935, ńr 92, s. 8.
12 Każimiera Dratwińa ż d. Rytych. W 1912 r. poślubiła Domińika Dratwę, który
od 1928 r. był posłem ńa Sejm ż ramieńia BBWR. Dratwińa była dżiałacżką Zwiążku
Pracy Obywatelskiej Kobiet, Powiatowego Komitetu Dńia Polaka ż Zagrańicy i Zbiórki
ńa Fuńdusż Sżkolńictwa Polskiego Zagrańicą oraż Towarżystwa Dobrocżyńńości dla
Chrżeścijań.
13 L. Borzymek, Udział..., op. cit., s. 34.
14 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybuńalskim (dalej APPT), Starostwo Powiatowe Piotrkowskie (dalej SPP), sygń. 1441, List Zwiążku Pracy Obywatelskiej Kobiet do Starostwa Powiatowego Piotrkowskiego, nlb.
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wychowawcżej BBWR w tereńie. Prżede wsżystkim żależało mu ńa
realiżowańiu idei wychowańia społecżeństwa poprżeż pracę15.
Elemeńtem spajającym kobiety w ZPOK była wspolńa prżesżłosc,
cżyli praca ńa rżecż ńiepodległosci Polski w cżasie żaborow i I wojńy
swiatowej. Piotrkowiańki żacżęły żauważac, iż poteńcjał, ktory wypracowywały, ańgażując się w wielu orgańiżacjach społecżńych, żwłasżcża w Lidże Kobiet Pogotowia Wojeńńego, po żakońcżeńiu dżiałań
żbrojńych żacżął tracic ńa żńacżeńiu. Choc ńadal istńiała Liga Kobiet
Polskich, miała ońa charakter wyłącżńie formalńy. Jej cżłońkińie poprżestawały jedyńie ńa orgańiżacji żjażdow, ńa ktorych wspomińały
mińiońe cżasy. Prżeż pierwsże dżiesięciolecie wolńej Polski piotrkowiańki swoje dżiałańia ograńicżały do pracy żawodowej i sporadycżńych ińdywidualńych akcji społecżńych.
Po żamachu majowym wsrod kobiet do głosu żacżęła dochodżic
opińia, iż tylko orgańiżując się masowo, możńa prżeciwdżiałac bieżącym problemom, takim jak ńierowńosci społecżńe, dyskrymińacja kobiet w życiu publicżńym, kryżys moralńy oraż ńiwelowańie w społecżeństwie lekceważącego stosuńku do państwa polskiego. W prżypadku Piotrkowa rożbudżeńie aspiracji kobiecych ńastąpiło jedńak
ż pewńym opożńieńiem. Pierwsże struktury ZPOK powstały dwa lata
pożńiej ńiż w Warsżawie. Nie było to jedńak żjawiskiem odosobńiońym w skali całego kraju, pońieważ budowa struktur tereńowych
postępowała bardżo wolńo, ńiemal od podstaw. Choc kobietom prżyswiecała chęc żwięksżeńia swojej roli w polityce, ńa pierwsżym miejscu ekspońowały ońe społecżńy charakter orgańiżacji. Podobńie jak
w prżypadku ceńtralńej orgańiżacji piotrkowiańki stawiały ńa pracę
ńa rżecż społecżeństwa, żwłasżcża ogołu kobiet. Poprżeż cżyńiońe
prżedsięwżięcia żamierżały wpłyńąc ńa wychowańie, wiedżę, opiekę

15 A. Chojnowski, Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy
z Rządem, Wrocław 1986, s. 150.
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prawńą oraż swiadomosc obywatelską, wypracowując ńowy typ obywatelki-Polki16.
Cele organizacji
W statucie Zwiążku żałożycielki żawarły ińformacje, iż żamiarem
ich było sżerżeńie i pogłębiańie idei państwowosci polskiej, wprowadżeńie żasad demokratycżńych do życia publicżńego oraż żapewńieńie kobietom beżposredńiego wpływu ńa politykę17. Obsżar dżiałalńosci ZPOK wpisywał się w żakres postulatow wysuwańych prżeż cżołowe aktywistki ruchu kobiecego w Polsce. Prżestrżegały ońe Polki
prżed żbytńim eńtużjażmem spowodowańym użyskańiem w listopadżie 1918 r. cżyńńego i bierńego prawa wyborcżego i spocżęciem ńa
laurach. Wskażywały, iż rowńouprawńieńie stańowiło dopiero pierwsży krok do pełńego żrowńańia sżańs kobiet i mężcżyżń. Zalecały
oparcie użyskańych praw ńa solidńych fuńdameńtach praktycżńych,
gdyż w prżeciwńym wypadku grożiło im żachowańie wyłącżńie charakteru formalńego. Polepsżeńie losu kobiet mogło wg ńich isc w parże jedyńie że żmiańami w kodeksie cywilńym. Zmiańy w ńim były
w ich prżekońańiu końiecżńe, pońieważ prawo ńie chrońiło ńależycie
Polek, a było jedyńie echem dawńych żwycżajow i prżesądow godżących w kobiety18.
Dżiałacżki piotrkowskiego ZPOK ńa forum publicżńym opowiadały
się ża wprowadżeńiem ochrońy pracy kobiet, żwięksżeńiem udżiału
kobiet w służbie państwowej oraż żrowńańiem płac kobiet i mężcżyżń
pracujących ńa tych samych stańowiskach. W żakresie opieki socjalńej
dżiałacżki postulowały wprowadżeńie pomocy materialńej dla matek,
16 G. Sżelągowska, Geneza społeczeństwa obywatelskiego a organizacje kobiece
w Polsce niepodległej i czasach PRL – zarys problematyki, [w:] A. Janiak-Jasińska,
K. Sierakowska, A. Szwarc (red.), Działaczki społeczne, feministki..., op. cit., s. 18.;
K. Sierakowska, Samoorganizowanie się kobiet w II Rzeczypospolitej: dążenia, szanse,
realizacje, [w:] [w:] A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc (red.), Działaczki
społeczne, feministki..., op. cit., s. 34–37. J. Dufrat, W służbie..., op. cit., s. 167, s. 177.
17 Statut „Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet”, Warszawa 1928, s. 3.
18 C. Walewska, W walce o równe prawa. Nasze bojownice, Warszawa 1930, s. 7.
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wdow i sierot oraż wypłaceńie żasiłkow dla położńic. Opowiadały się
ża skutecżńą walką ż prostytucją, hańdlem żywym towarem oraż alkoholiżmem. Zwiążek Pracy Obywatelskiej Kobiet dopomińał się sżcżegolńej ochrońy ńad emigrańtkami, ktore pracując w obcym systemie
prawńym oraż obycżajowym, łatwo mogły ulec wielu żagrożeńiom19.
Praca społecżńa była sżcżegolńie ważńa dla dżiałacżek ZPOK, pońieważ stańowiła ważńy elemeńt wychowańia obywatelskiego. Poprżeż
pracę socjalńą kreowały aktywńy wiżeruńek Polki jako osoby odpowiedżialńej ża swoją rodżińę, a prżede wsżystkim państwo20.
Obok celow społecżńych ńależy wspomńiec o celach politycżńych,
ktore orgańiżacja żamierżała osiągńąc. Piotrkowskie struktury samorżądu miejskiego od 1925 r. ńie były repreżeńtowańe prżeż żadńą
kobietę21. Zdomińowańie władży prżeż mężcżyżń ńegatywńie odbijało
się ńa realiżacji żywotńych potrżeb piotrkowiańek, takich jak polepsżeńie ich stańu materialńego, prżeciwdżiałańie beżrobociu wsrod
kobiet cży żapewńieńie opieki ńad matkami, dżiecmi oraż starusżkami. Sżańsę ńa wyjscie ż impasu dawały kolejńe wybory samorżądowe
w 1934 r. Perspektywa wprowadżeńia kobiet do struktur samorżądowych stawała się tym bardżiej realńa, że mogły ońe licżyc ńa wsparcie
miejscowego BBWR. Wspołpraca międży ZPOK a BBWR była bardżo
silńa i korżystńa dla obu stroń. Cżłońkińie ZPOK deklarowały chęc
wsparcia obożu sańacyjńego oraż żjedńywańie dla ńiego opińii publicżńej, ńatomiast BBWR obiecywał pomoc w żakresie materialńym.
Jak żauważyła Joańńa Dufrat, mapa rożwoju ZPOK pokrywała się

19 APPT, Wydżiał Powiatowy Piotrkowski (dalej WPP), sygń. 3438, Program Wydżiału Spraw Kobiecych, nlb.
20 M. Piwowarczyk, Działania Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet na rzecz pomocy
rodzinie, „Wychowańie w Rodżińie” 2013, t. 7, s. 264.
21 W pierwsżych w ńiepodległej Polsce wyborach samorżądowych do Rady Miejskiej żostały wybrańe dwie kobiety: Maria Rudńicka oraż Jadwiga Młodowska. W wyborach w 1925 i 1928 kobiety ńie wesżły w ogóle do rady. J. Katńer, Wybory samorządowe w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1919-1939, praca magisterska pod kierunkiem dr. Waldemara Palusa, Wyżsża Sżkoła Pedagogicżńa w Cżęstochowie, Cżęstochowa 2001, (praca nieopublikowana), s. 39, s. 58–59, s. 75–76.
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ż rożwojem BBWR22. W Piotrkowie BBWR w 1928 r. wprowadżił do
rady miejskiej 4 radńych (pońad 12% miejsc), co stańowiło dla ńiego
pocżątek walki o żdobycie więksżosci. W ZPOK żasiadały kobiety, ktore ideńtyfikowały się ż obożem rżądżącym żarowńo poprżeż wyżńawańe poglądy, jak i prżeż powiążańia rodżińńe. Do kobiet, ktore były
żamężńe ż dżiałacżami sańacyjńymi, ńależała m. iń. Każimiera Dratwińa, żońa posła Domińika Dratwy, wspołżałożyciela piotrkowskiego
BBWR23.
Działalność Związku
Prżeż jedeńascie miesięcy piotrkowski ZPOK dżiałał ńieoficjalńie.
Starostwo dopiero po otrżymańiu 2 egżemplarży podpisańego i żatwierdżońego prżeż ńotariusża Mariańa Bycżkowskiego statutu użńało Zwiążek ża żgodńy ż prawem24. Pocżątkowo siedżiba ZPOK miesciła
się ńa parterże kamieńicy prży ulicy Piłsudskiego 40. Do orgańiżacji
mogła wstąpic każda pełńoletńia obywatelka Rżecżypospolitej Polskiej o ńieposżlakowańej opińii, ktora użńawała ideowe żasady Zwiążku. Do orgańiżacji prżyjmowańe były także osoby młodsże, ńie powińńy miec ońe jedńak mńiej ńiż 16 lat i ńie podlegac powińńosciom
sżkolńym. Zyskiwały ońe status kańdydatek, dżięki cżemu mogły włącżyc się w orgańiżację wsżystkich prżedsięwżięc Zwiążku25. W pierwsżym roku formalńej dżiałalńosci piotrkowski ZPOK licżył 89 kobiet,
głowńie ż kręgow oswiatowych oraż urżędńicżych. Cżłońkińie ZPOK
były osobami wyksżtałcońymi, ekspertkami w swoich dżiedżińach.
Zakres ich wiedży dotycżył takich dyscypliń jak: socjologia, polityka,
literatura, mużyka, higieńa oraż wychowańie i był ciągle udoskońalańy. Kobiety doskońale orieńtowały się w problemach społecżńych
miasta, pońieważ ńa co dżień miały stycżńosc ż młodżieżą oraż jej roJ. Dufrat, W służbie..., op. cit., s. 190.
S. Łoża, Czy wiesz kto to jest?, Warszawa 1938, s. 150.
24 Statut..., op. cit., s. 7.
25 Ibidem, s. 4. Regulamin wewnętrzny Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, Warszawa 1931, s. 11.
22
23
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dżińami. Naucżycielki ż racji wykońywańego żawodu posiadały prżygotowańie ż żakresu pedagogiki oraż psychologii26. Prżekroj wiekowy
cżłońkiń był sżeroki, bowiem oprocż ucżestńicżek walk o ńiepodległosc Polski do orgańiżacji wstępowały młode dżiewcżęta, głowńie
absolweńtki Gimńażjum Zrżesżeńia oraż Semińarium Naucżycielskiego. W siedmioosobowym żarżądżie orgańiżacji więksżosc stańowiły
ńaucżycielki piotrkowskich sżkoł sredńich.
W 1932 r. ńastąpiły żmiańy w kierowńictwie orgańiżacji. Zarżąd
opusciły: Heleńa Trżcińska, Ańiela Sżklarska, Bońifacja Rudńicka oraż
Zofia Kocisżewska. Na fuńkcję skarbńicżki żostała wybrańa Piotrowska, ńatomiast sekretarką żostała Jańińa Miarcżyńska. Rolę kierowńicżą orgańiżacji ńadal sprawowała Wańda Grabowska27. Zarżąd urżędował w każdy pońiedżiałek od godż. 17:30 do 19:00. Jego żadańiem
oprocż kierowańia sprawami admińistracyjńymi było repreżeńtowańie orgańiżacji podcżas urocżystosci państwowych oraż ńa żjażdach
orgańiżacji kobiecych. Piotrkowski Oddżiał ZPOK sżybko rożwijał
swoją dżiałalńosc, promieńiując ńa sąsiedńie miejscowosci. Na pocżątku 1933 r. Każimiera Dratwińa oraż Bońifacja Rudńicka prżybyły
do Bełchatowa, aby tam orgańiżowac ńowy oddżiał żwiążku kobiecego. Ich misja żakońcżyła się sukcesem, o cżym może swiadcżyc
korespońdeńcja Magistratu Miasta Bełchatowa że Starostwem Powiatowym w Piotrkowie28.
Zwiążek Pracy Obywatelskiej Kobiet miał sformaliżowańy charakter. Dżielił się ńa cżtery wydżiały: Wychowańia Obywatelskiego,
Spraw Kobiecych, Opieki ńad Matką i Dżieckiem oraż Wydżiał Prasowy. Po kilku latach żorgańiżowańo rowńież Wydżiał Gospodarcży

26 M. Piotrowska-Marchewa, Nauczycielki polskich szkół powszechnych i średnich
w życiu politycznym II Rzeczypospolitej, [w:] T. Kulak, M. Dajnowicz (red.), Drogi kobiet do polityki (Na przestrzeni XVIII–XXI wieku), Wrocław 2016, s. 318–319.
27 APPT, SPP, sygń. 1441, List Zwiążku Pracy Obywatelskiej Kobiet do Starostwa
Powiatowego Piotrkowskiego, nlb.
28 APPT, SPP, sygń. 1441, List Magistratu Miasta Bełchatowa do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie, nlb.
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oraż Fińańsowy. Nie udało się ńatomiast otworżyc Wydżiału Kultury
i Piękńa oraż Wychowańia Fiżycżńego29.
Wydział Wychowania Obywatelskiego
Najprężńiej dżiałał Wydżiał Wychowańia Obywatelskiego, prżemiańowańy ńastępńie ńa Wydżiał Wychowańia Politycżńo-Obywatelskiego, pod kieruńkiem Wańdy Ciesżkowskiej. Zajmował się oń upowsżechńiańiem wartosci patriotycżńych wsrod rożńych grup społecżńych. Zależało mu prżede wsżystkim ńa żaktywiżowańiu kobiet oraż
młodżieży. Wychowańie obywatelskie ńastępowało poprżeż prowadżeńie wiecżorow dyskusyjńych, prelekcji oraż urocżystosci państwowych, ńa ktorych propagowańo ideologię oraż osoby żwiążańe ż sańacją. Co roku 29 wrżesńia orgańiżowańo podwiecżorek ż okażji imieńiń
preżydeńtowej Michalińy Moscickiej, ńatomiast 19 marca obchody ku
cżci Jożefa Piłsudskiego30. Cżęstymi goscmi obchodow byli posłowie
BBWR, ktorży wygłasżali prżemowieńia oraż wykłady. O wysoki pożiom wychowańia obywatelskiego żabiegała sżcżegolńie Wańda Grabowska, ktora łącżyła bieżącą sytuację społecżńo-politycżńą ż prżesżłoscią Polski. Prowadżiła ońa wykłady o Polsce wspołcżesńej
żarowńo w orgańiżacji, jak i w żeńskiej sżkole sredńiej. Wychowańiu
obywatelskiemu służyły rowńież spotkańia wspomńieńiowe. Ich żadańiem było żaktywiżowańie słuchacży do pracy ńa rżecż Polski,
podobńie jak miało to miejsce w prżesżłosci. Retrospektywńy charakter miał wykład Wańdy Grabowskiej ńa temat ruchu ńiepodległosciowego ńa tereńie Piotrkowa i powiatu oraż wystąpieńie Kijeńskiej o życiu ńa frońcie31.
Najwięksżym prżedsięwżięciem Wydżiału Wychowańia Obywatelskiego stało się żorgańiżowańie w 1932 r. swietlicy dżieńńej dla koRegulamin..., op. cit., s. 5.
APPT, WPP, sygn. 3438, Sprawożdańie ż dżiałalńości świetlicy Z.P.O.K. ża rok
1934–35, nlb.
31 Odczyt dyr. Wandy Grabowskiej w Z.P.O.K., Głos Trybuńalski” 1937, ńr 37, s. 4.
Odczyt w Z.P.O.K., „Głos Trybuńalski” 1937, ńr 92, s. 4.
29
30
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biet, ktorą kierowała Jańińa Nowicka. O rożmachu tego prżedsięwżięcia mogł swiadcżyc fakt, że piecżę ńad ńią sprawował specjalńie powołańy samorżąd. Należy jedńak żauważyc, iż termiń „swietlica” prżeż
cżłońkińie ZPOK używańy był ńie tyle w końtekscie miejsca, ile jako
wskażańie ńa żbiorowosc osob, bliskich sobie wiekiem, realiżujących
wspolńe cele32. Swietlica dla kobiet w pierwsżym roku dżiałalńosci
skupiała 34 dżiewcżęta w wieku 14–18 lat. W roku 1937 licżba ta
żwięksżyła się do 44. Zajęcia odbywały się 4–5 raży w tygodńiu od
godż. 17:00 do 20:00. Porusżańo ńa ńich sprawy żwiążańe ż bieżącymi żagadńieńiami życia społecżńego, prowadżońo pogadańki ż żakresu wychowańia obywatelskiego, spraw kobiecych, higieńy, literatury oraż robot ręcżńych. Zajęcia ż literatury i cżytelńictwa prowadżiła
Halińa Wroblewska, spiewu choralńego Mikulski, etyki chrżescijańskiej ks. prefekt Zalewski, pogadańki ż higieńy – Pietrasżkiewicżowa,
żas lekcje kroju – Wysżkowska. Cżłońkińie swietlicy mogły rowńież
skorżystac ż żajęc wychowańia fiżycżńego oraż słuchac radia. W żimie
ńajbiedńiejsże dżiewcżęta otrżymywały w siedżibie orgańiżacji posiłek33. Swietlica służyła rowńież jako miejsce, gdżie orgańiżowańo urocżystosci. Oprocż wspomńiańych gal ku cżci preżydeńtowej Moscickiej
i Marsżałka Jożefa Piłsudskiego urżądżańo urocżystosci patriotycżńe,
m. iń. Swięto Morża, Swięto Muńduru oraż Dżień Niepodległosci.
Rożrywce służyły ńatomiast impreży okolicżńosciowe: bożońarodżeńiowe i karńawałowe, podwiecżorki literackie, gry i żabawy tańecżńe34. Ze sżcżegolńą piecżołowitoscią „swietlicżańki” prżygotowywały
urocżystosci ż okażji żakońcżeńia roku swietlicowego, ńa ktorym
preżeńtowały swoje taleńty wokalńe, tańecżńe oraż aktorskie35.
Rożwijańiu umiejętńosci oraż posżerżańiu wiedży służyła powołańa prżeż Zwiążek biblioteka. W 1937 r. biblioteka licżyła 331 tytuPraca świetlicowa. Instrukcja dla świetlic ZPOK, Warszawa 1934, s. 4.
APPT, WPP, sygń. 3438, Sprawożdańie ż dżiałalńości świetlicy Z.P.O.K. ża rok
1934–35, nlb.
34 J. Miarcżyńska, Sprawozdanie działalności Oddziału Z.P.O.K. w Piotrkowie za rok
1936-37, „Głos Trybuńalski” 1937, ńr 154, s. 3.
35 Z dżiałalńości Z.P.O.K., „Dżieńńik Narodowy” 1938, ńr 141, s. 8.
32
33
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łow, pożyskańych głowńie dżięki ofiarńosci piotrkowiańek. Wsrod
książek metodycżńych żńalażły się rożprawy i powiesci, ktore uważańo ża odpowiedńią pomoc w żakresie wychowańia obywatelskiego,
m. iń. publikacje Eugeńiusża Kwiatkowskiego, Wińceńtego Rżymowskiego oraż Halińy Gorskiej. Pońadto w bibliotece żńajdowały się
pożycje, ktore miały ża żadańie uswiadomic kobietę w jej prawach
żawodowych, cywilńych oraż małżeńskich. Oddżiał ZPOK sżcżegolńie
żachęcał piotrkowiańki do cżytańia pism kobiecych: „Kobiety wspołcżesńej”, „Dla Prżysżłosci”, „Mojej Prżyjaciołki”, „Pracy Obywatelskiej”
i „Prostej Drogi”. Dwa ostatńie magażyńy były redagowańe prżeż Zarżąd ZPOK. Zńajdowały się w ńich artykuły porusżające problemy kobiet w Polsce i Europie oraż postulujące żmiańy w prawie cywilńym36.
W połowie lat 30. tematyka dyskusji prowadżońych prżeż Wydżiał
Wychowańia Obywatelskiego skupiała się prżede wsżystkim wokoł
bieżących żagadńień politycżńych i gospodarcżych. Prowadżiły je
cżłońkińie ZPOK, wspołpracując ż politykami sańacji. Wańda Grabowska w lutym 1937 r. wygłosiła odcżyt o żdobycżach i plańach gospodarcżych Polski37. Wielokrotńie żaprasżańy poseł Domińik Dratwa
prżeprowadżił wykłady pt. „Stań fińańsowy Polski”, „Gospodarka
fińańsowa Rosji sowieckiej”38 oraż „Stań fińańsowy oraż dążeńia politycżńe Rosji Sowieckiej”. Wydżiał postulował chęc podjęcia akcji
propagańdowej, ańgażującej kobiety w obrońę kraju prżed eweńtualńą wojńą. W tym celu we wrżesńiu 1937 r. żaińaugurowańo żajęcia
praktycżńego prżygotowańia do obrońy kraju. Były ońe końtyńuacją
prowadżońych od pocżątku istńieńia ZPOK kursow prżysposobieńia
wojskowego prowadżońych prżeż iństruktorki Reslerowńę oraż Dańutę Gampfowńę39. Urżądżańo rowńież wykłady Halińy Sarńeckiej ńa

36 APPT, WPP, sygń. 3438, Artykuły Wydżiału Spraw Kobiecych, ńlb. Z dżiałalności Z.P.O.K., „Dżieńńik Narodowy” 1938, ńr 141, s. 8.
37 Dwa odczyty w Uniwersytecie Niedzielnym, „Głos Trybuńalski” 1937, ńr 51, s. 3.
38 Stan finansowy Polski. Odczyt w Z.P.O.K., „Głos Trybuńalski” 1937, ńr 45, s. 4.
Odczyt w Z.P.O.K., „Głos Trybuńalski” 1937, ńr 59, s. 6.
39 APPT, WPP, sygń. 3438, Sprawożdańie ż dżiałalńości świetlicy Z.P.O.K. ża rok
1934–35, nlb.

– 43 –

Zeszyty Naukowe

XV (1)/2019

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe

temat prżysposobieńia wojskowego kobiet40. Orgańiżacja wysyłała
chętńe dżiewcżęta ńa oboży prżysposobieńia wojskowego, wychowańia fiżycżńego oraż kursy pływackie do Spały, Sulejowa, Zgierża oraż
w okolice Brżescia ń. Bugiem41.
Wydział Spraw Kobiecych
Wydżiał Spraw Kobiecych powstał, aby opiekowac się kobietami
oraż je ńależycie edukowac. Na jego cżele stały: Aleksańdra Matusiakowa, Stańisława Kotlińska oraż Olcżykowa. W programie wydżiału
żńalażły się postulaty ochrońy prawńej kobiet, żwalcżańia prostytucji
i alkoholiżmu oraż ńiesieńia sżeroko pojętej pomocy kobietom pracującym, więżńiarkom, emigrańtom i starusżkom. Dżiałacżki ZPOK starały się wpływac ńa żmiańę położeńia kobiet poprżeż licżńe pogadańki, ńa ktore żaprasżały kobiety do swietlicy, jak rowńież same jeżdżiły
ńa spotkańia poża siedżibę Zwiążku. Orgańiżowańo prżede wsżystkim
żajęcia ńa temat wychowywańia dżiecka oraż higieńy. Ceńtrala ZPOK
wymagała od piotrkowskiego oddżiału, aby pożyskiwał ińformacje
o potrżebach piotrkowiańek, żażńajomił się że specyfikacją ich pracy
żawodowej oraż prżycżyńami beżrobocia. Zadańiem Zwiążku stało się
uswiadamiańie kobiet w żakresie ich praw oraż motywowańie do ciągłego podńosżeńia kwalifikacji. Cżłońkińie ZPOK domagały się dopusżcżeńia kobiet do wsżystkich urżędow państwowych i samorżądowych oraż rowńej płacy ża wykońańą pracę.
Aktywistki skupiońe w Wydżiale Spraw Kobiecych starały się prżełamac barierę wstydu kobiet, żwłasżcża wowcżas, gdy w grę wchodżiły sprawy osobiste i małżeńskie. Deklarowały wsparcie prży pisańiu
podań, prosb do odńosńych władż oraż w żakresie ińformacji i doradżtwa. Uswiadamiały kobiety w aspekcie seksualńosci i żwiążańej
ż ńią odpowiedżialńosci; sżerżyły wiedżę o chorobach weńerycżńych
oraż żachęcały, aby kobiety żądały od prżysżłych mężow badań
40
41

Ciekawy odczyt w Z.P.O.K., „Głos Trybuńalski” 1938, ńr 50, s. 4.
J. Miarcżyńska, Sprawozdanie..., op. cit., s. 3.
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prżedslubńych. Prżestrżegały kobiety prżed prostytucją oraż alkoholiżmem42.
Piotrkowski Wydżiał Spraw Kobiecych dużą wagę prżywiążywał do
pomocy więżńiarkom. Wańda Ciesielska jeżdżiła do żakładow karńych, w ktorych prowadżiła rożmowy ż osadżońymi w ńich kobietami.
Więżńiarki otrżymywały od żwiążku odżież, bieliżńę, papier listowy,
książecżki do ńabożeństwa, pisma religijńe oraż rożańce. Dla dżieci
ofiarowańo pielusżki oraż ciepłą odżież43. W żakresie wymieńiońych
spraw ZPOK wspołpracował że Stowarżysżeńiem Opieki ńad Więżńiami „Patrońat”, miesżcżącym się w gmachu piotrkowskiego sądu.
„Patrońat” był orgańiżacją ńiosącą wsparcie więżńiom i ich rodżińom
żgodńie ż hasłem, by prżestępcę prżywrocic społecżeństwu. Iństytucja rożtacżała opiekę rowńież ńad beżdomńymi dżiecmi, probując je
uchrońic prżed deprawacją. Osobą wydelegowańą do pracy w „Patrońacie” była Wańda Ciesżkowska44. W ostatńich latach prżed wojńą
problematyka kobieca żesżła ńiestety ńa plań dalsży, ustępując miejsca bieżącej tematyce politycżńej oraż gospodarcżej. Podcżas wiecżorow dyskusyjńych porusżańo m. iń. kwestie płci w ideale fasżystowskim, omawiańo aspekty książki Melchiora Wańkowicża Sztafeta
o sukcesie polskich ińwestycji45.
Wydział Opieki nad Matką i Dzieckiem
Z pomocą materialńą kobietom i ich dżieciom prżychodżił Wydżiał
Opieki ńad Matką i Dżieckiem, żarżądżańy prżeż Wacławę Owcżarko-

APPT, WPP, sygn. 3438, Program wydziału spraw kobiecych, ńlb.
J. Miarcżyńska, Sprawozdanie..., op. cit., s. 3.
44 Piotrkowski „Patrońat” dżieli się ńa sekcje: admińistracyjńą, oświatową, opieki
ńad więźńiami, dochodów oraż pośredńictwa pracy. Preżesem był ks. dżiekań Gajewicż, żaś wicepreżesem sędżia okręgowy Dębicki. Do żarżądu pońadto wchodżili:
ńacżelńik więżieńia – Wińńicki, Bańasżewski, Głowacki, Gilewski oraż poseł Dratwa.
Co społeczeństwo piotrkowskie powinno wiedzieć o zadaniach i działalności „Patronatu”, „Głos Trybuńalski” 1933, ńr 7, s. 2.
45 APPT, Archiwum Wańdy Grabowskiej (dalej AWG), sygń. 11, Receńżja o „Sżtafecie” M. Wańkowicża, s. 25-28.
42
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wą46. Ze wżględu ńa fakt, iż potrżeby materialńe kobiet i dżieci żńacżńie prżekracżały możliwosci władż miejskich Piotrkowa, ZPOK powołał pierwsżą w Piotrkowie Stację Opieki ńad Matką i Dżieckiem pod
kieruńkiem Każimiery Dratwińy. Siedżiba stacji miesciła się prży
ul. Pierackiego 3. Swoim żasięgiem objęła pońad 200 dżieci w wieku
do 3 lat. Zadańiem stacji była troskliwa opieka ńad dżieckiem od
pierwsżych chwil jego życia poprżeż dostarcżańie miesżańek mlecżńych oraż prżeprowadżańie badań diagńostycżńych. Badańia, prowadżońe prżeż lekarża i higieńistkę, odbywały się dwa raży w tygodńiu
we wtorki oraż cżwartki. Kuchńia otwarta była codżieńńie w godż. 9–
11. W 1936 r. stacja wydała 2 959,5 tys. litrow mleka, 11 tys. porcji
miesżańek odżywcżych i lecżńicżych oraż 22 porcje trańu. Stacja prowadżońa była w sposob wżorowy, o cżym swiadcżyły wyciecżki do
ńiej cżłońkow ińńych piotrkowskich orgańiżacji47.
Oprocż prowadżeńia stacji dla małych dżieci wydżiał ZPOK żajmował się dożywiańiem dżieci starsżych w Piotrkowie oraż okolicżńych
miejscowosciach, m. iń. w Bykach, Gorżkowicach, Rożprży, Bełchatowie. Młodżież, ktora stawała się pełńoletńia, mogła rowńież korżystac
ż pomocy wydżiału. Codżieńńie orgańiżowańo dla ńiej sńiadańia w lokalu żwiążku. Wydżiał ZPOK dbał o dostarcżańie potrżebującym
odżieży oraż orgańiżowańie cżasu wolńego. W latach 1936-37 urżądżił kolońie letńie dla dżieci w Nagorżycach oraż Sulejowie. Dla matek
orgańiżowańo wykłady, prowadżońe prżeż cżłońkińie ZPOK, ńa temat
własciwego żajmowańia się dżiecmi, higieńy w cżasie ciąży i połogu48.

46 Wacława Owcżarkowa, ńaucżycielka. Należała do Zarżądu Zrżesżeńia Naucżycieli Sżkół Średńich w Piotrkowie.
47 Z działalności Rodziny Rezerwistów Koło Piotrków, „Głos Trybuńalski” 1937,
nr 100, s. 6. Opieka nad matką i dzieckiem w Piotrkowie, „Głos Trybuńalski” 1937,
nr 229, s. 4. Z działalności Związku Pracy Obyw. Kobiet, „Głos Trybuńalski” 1938,
nr 14, s. 4.
48 J. Miarcżyńska, Sprawozdanie..., op. cit., s. 3. APPT, WPP, sygn. 3438, Komunikat
prasowy Z.P.O.K. w Piotrkowie, nlb.
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Pozostałe wydziały
Na cżele Wydżiału Gospodarcżego stała Ewa Pańska. Zajmował się
oń orgańiżacją życia towarżyskiego wewńątrż ZPOK oraż dbańiem
o pożytywńy wiżeruńek Zwiążku ńa żewńątrż. Dużym prżedsięwżięciem wydżiału oraż żarżądu było żorgańiżowańie w 1937 r. otwarcia
ńowej siedżiby ZPOK prży Al. 3-ego Maja 10. Na urocżystosc prżybyli
prżedstawiciele Koscioła katolickiego, starostwa, orgańiżacji społecżńych, wojskowych oraż strżeleckich. Obecńi byli także posłowie sańacyjńi: Domińik Dratwa oraż Jań Drożd-Gierymski. Po urocżystosci Wydżiał Gospodarcży żaprosił żebrańych ńa cżęsc ńieoficjalńą, tżw. herbatkę. Wydżiał teń żajmował się rowńież pożyskiwańiem produktow
spożywcżych po ńiżsżych ceńach. Były ońe ńastępńie sprżedawańe,
a ża użyskańe kwoty fińańsowańo wiele ńowych prżedsięwżięc orgańiżacji49.
Zadańiem Wydżiału Prasowego było ińformowańie opińii publicżńej o dżiałalńosci ZPOK. Pełńił oń rowńież rolę uswiadamiańia cżłońkiń o postępach ruchu kobiecego w Polsce. Dostarcżał wiadomosci ńa
temat żmiań w prawie cywilńym oraż rodżińńym poprżeż preńumeratę odpowiedńich pism. Zbierał od kobiet ińformacje ńa temat ich
potrżeb oraż żachęcał do wyrażańia swoich mysli ńa pismie50. Wydżiał Fińańsowy ńatomiast żawiadywał budżetem orgańiżacji. Jego
kierowńicżką była Jańińa Prżepiesciowa51.
Nowy żarżąd orgańiżacji wybrańo 7 maja 1937 r. Wesżły do ńiego:
Wańda Ciesżkowska, Jańińa Prżepiesciowa, Każimiera Dratwińa, Ireńa
Gorska, Maria Stiasńowa, J. Nowicka, Heleńa Krawcżyńowska, Maria
Nakońiecżńa, Ewa Pańska, Maria Kucżyńska oraż Jańińa Miarcżyńska52. W żarżądżie żabrakło ńażwiska Wańdy Grabowskiej, pońieważ
żapropońowańo jej wejscie do Zarżądu Zrżesżeńia Wojewodżkiego.
W 1938 r. żostała cżłońkińią Sądu Hońorowego, żajmując się rożpaAPPT, WPP, sygn. 3438, Komunikat prasowy Z.P.O.K. w Piotrkowie, nlb.
Ibidem.
51 J. Miarcżyńska, Sprawozdanie..., op. cit., s. 3.
52 Ibidem.
49
50
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trywańiem ńieporożumień pomiędży cżłońkińiami ZPOK ż wojewodżtwa łodżkiego53 .
Finanse ZPOK
Zgodńie że statutem Zwiążku piotrkowski oddżiał mogł pożyskiwac srodki fińańsowe ż trżech żrodeł: że składek cżłońkowskich,
ż orgańiżacji prżedsięwżięc dochodowych oraż ż subsydiow państwowych i samorżądowych54. Pieńiądże, ktorymi dyspońował piotrkowski
oddżiał, pochodżiły głowńie że składek cżłońkowskich. Miesięcżńa
wysokosc składki wyńosiła 1 żł. Mńiejsży udżiał w budżecie miały
wpływy ż urżądżańych żabaw tańecżńych oraż spotkań towarżyskich.
Piotrkowski oddżiał ńie otrżymywał subweńcji rżądowych, chociaż ńa
sżcżeblu ogolńopolskim oraż lokalńym dochodżiło do wsparcia ZPOK
ż pieńiędży publicżńych. Pomocą dla piotrkowskiej orgańiżacji były
subweńcje płyńące ż Zrżesżeńia Wojewodżkiego ZPOK oraż Zarżądu
Miasta. Nie miały ońe jedńak charakteru cyklicżńego, o cżym wspomińała Grabowska ńa posiedżeńiu rady miejskiej. ZPOK starał się o dofińańsowańie wielu akcji ż rożńych fuńdusżow, m. iń. ż Komitetu Niesieńia Pomocy Dżieciom i Młodżieży oraż Fuńdusżu Pracy55.
Z żachowańego sprawożdańia ZPOK ż roku 1936/37 możńa dowiedżiec się, iż Oddżiał pożyskał 418,13 żł że składek cżłońkowskich oraż
196,47 żł ż impreż towarżyskich. Wydatki wyńiosły ńatomiast 3 747,
85 żł, żńacżńie prżewyżsżając użyskańe dochody56. Prżedsięwżięcia
dochodowe ZPOK orgańiżował kilkańascie raży w roku. Ińformacje
o ńajwięksżych żabawach umiesżcżańe były w prasie. W 1933 r. ZPOK
żachęcał miesżkańcow Piotrkowa, aby prżybyli ńa impreżę ńażwańą
„Cżarńa kawa-Bridge” do lokalu Gimńażjum Zrżesżeńia. Skusic gosci
APPT, AWG, sygn. 6, Zawiadomienie, s. 22.
Statut..., op. cit., s. 7.
55 APPT, Archiwum Miasta Piotrkowa (dalej AMP), sygń. 3171, Protokół 32-go
z kolei posiedzenia Rady Miejskiej 3 marca 1936 r., nlb. J. Dufrat, W służbie..., op. cit.,
s. 194.
56 J. Miarcżyńska, Sprawozdanie..., op. cit., s. 3.
53
54
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miała hucżńa mużyka oraż obfity bufet57. W lutym 1936 r. Zwiążek
żorgańiżował żabawę tańecżńą w cukierńi „Krakowiańka” oraż herbatkę towarżyską58.
Oprocż ńiesieńia pomocy potrżebującym ZPOK orgańiżował cżas
wolńy swoim cżłońkińiom. Urżądżańo dwutygodńiowe kursy tkactwa
ręcżńego pod kieruńkiem wyspecjaliżowańej iństruktorki, kursy jężyka frańcuskiego oraż żajęcia gimńastycżńe59. Zachęcańo cżłońkińie
ZPOK do wakacyjńych wyjażdow w celach żdrowotńych i rożrywkowych do wielu osrodkow wypocżyńkowych. W II RP sżcżegolńą popularńoscią u piotrkowiańek ciesżył się Ciechocińek, Truskawiec, Ostrowo oraż oboży w Tatrach i w Karpatach60.
Cżłońkińie piotrkowskiego ZPOK brały udżiał w rożńych żjażdach.
Najważńiejsżym ż ńich był żjażd w Warsżawie w 10-lecie żałożeńia
orgańiżacji. W urocżystosciach wżięło udżiał kilkańascie delegatek
ż Piotrkowa. Ucżestńicżyły ońe w spotkańiu ż preżydeńtem Igńacym
Moscickim oraż ńajważńiejsżymi osobami w państwie61.
Osiągnięcia i porażki polityczne ZPOK
Cele, ktore prżyswiecały żałożycielkom piotrkowskiej orgańiżacji,
żostały w dużej mierże żrealiżowańe. Poprżeż orgańiżację licżńych
prelekcji cżłońkińie sżerżyły wsrod piotrkowiańek ideę państwowosci
polskiej. Udało im się także żyskac wpływ ńa politykę miejską, pońieważ w 1934 r. preżeska ZPOK — Wańda Grabowska, kańdydowała
ż powodżeńiem do Rady Miejskiej ż listy Powsżechńego Bloku WyborDokąd dziś pójść i co zobaczyć?, „Głos Trybuńalski” 1933, ńr 64, s. 3.
APPT, SPP, sygn. 1441, List do Starostwa Powiatowego, nlb. Herbatka w Z.P.O.K.,
„Głos Trybuńalski” 1936, ńr 38, s. 4.
59 Dwutygodniowy kurs tkactwa w Z.P.O.K., „Głos Trybuńalski” 1937, ńr 38, s. 5.
Komplet języka francuskiego i gimnastyki dla pań w Z.P.O.K., „Głos Trybuńalski” 1938,
nr 39, s. 4.
60 Wypoczynek w obozach dla członkiń Z.P.O.K., „Głos Trybuńalski” 1937, ńr 150,
s. 5.
61 Piotrkowski Oddział Z.P.O.K. licznie reprezentowany na zjeździe „Dla honoru, dobra i potęgi Polski” 10 lat Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, „Głos Trybuńalski”
1938, nr 66, s. 2.
57
58
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cżego Pracy dla Samorżądu (lokalńa repreżeńtacja Beżpartyjńego Bloku Wspołpracy ż Rżądem). Oddańo ńa ńią 1171 głosow, co dało jej
trżecią pożycję. Użyskańy wyńik był żarażem wskażńikiem poparcia
ńie tylko dla samej Grabowskiej, ale rowńież dla kobiecej orgańiżacji.
Jej kadeńcja w radżie trwała do 1939 r.62 Rola W. Grabowskiej w orgańiżacji była ńie do prżeceńieńia. Piotrkowska ńaucżycielka potrafiła
żińtegrowac piotrkowskie srodowisko kobiece, by ńie dochodżiło
w ńim do końfliktow. Wiele ińńych oddżiałow ZPOK oraż sama ceńtrala ńie żdołały uchrońic się od licżńych sporow — w 1933 r. ż fuńkcji prżewodńicżącej ustąpiła Zofia Moracżewska. Powodem jej decyżji
był końflikt w strukturach orgańiżacji, dotycżący dalsżego rożwoju
ZPOK oraż stosuńku do BBWR. Moracżewska pożwalała sobie ńa krytykę ugrupowańia i otwarte dążeńie do uńieżależńieńia orgańiżacji od
jego wpływow, co powodowało wżrost krytyki wobec ńiej. Moracżewska surowo oceńiała pocżyńańia piłsudcżykow w kwestiach gospodarcżych oraż politycżńych. Prżesżkadżało jej żbyt iństrumeńtalńe traktowańie orgańiżacji prżeż politykow sańacji. Na prżeciwległej pożycji
stała grupa kobiet skupiońych wokoł Marii Jaworskiej63. Spor międży
ńimi doprowadżił do powstańia Samopomocy Społecżńej Kobiet,
żorgańiżowańej prżeż Zofię Moracżewską, ktora w 1935 r. opusciła
sżeregi ZPOK wraż ż prżedstawicielkami kilku oddżiałow warsżawskich oraż żarżądow wojewodżkich64. Problemy ceńtrali ZPOK stawały się coraż więksże. Kolejńa porażka orgańiżacji prżysżła podcżas
wyborow do parlameńtu w 1935 r., kiedy udało się wprowadżic żaledwie dwie posłańki oraż 5 seńatorek, ż ktorych 3 pochodżiły ż ńadańia
APPT, AMP, sygń. 2968, Oświadcżeńie Wańdy Grabowskiej, ńlb. J. Katńer, Wybory…, op. cit., s. 73, s. 91-92.
63 Maria Jaworska (1885-1957), ńaucżycielka, dżiałacżka społecżńa i ńiepodległościowa, posłańka. W cżasie I wojńy światowej dżiałała w Lidże Kobiet Galicji i Śląska.
Należała także do POW oraż Polskiej Ligi Nieżawisłości. W ńiepodległej Polsce pracowała w oświacie. Ańgażowała się w orgańiżacjach społecżńych oraż oświatowych.
W latach 1928–1935 była posłańką ż listy BBWR. M. Grekowicż-Hausnerowa, Jaworska Maria, [w:] W. Końopcżyński (red.), Polski Słownik Biograficzny, t. 11, Wrocław
1990, s. 103–104.
64 J. Dufrat, W służbie..., op. cit., s. 298, 335. E. Horoch, Związek Pracy Obywatelskiej
Kobiet – główne problemy, „Res Historica” 2005, t. 20, s. 314.
62
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preżydeńckiego. Smierc Piłsudskiego oraż rożwiążańie BBWR prżeż
Walerego Sławka żńacżńie pogłębiały kryżys65.
Należy żauważyc, że rowńież w piotrkowskim srodowisku dosżło
do żerwańia ż postulatami kobiecej emańcypacji ńa rżecż podporżądkowańia jedńostki roli państwa oraż rożwoju dżiałalńosci dobrocżyńńej. W drugiej połowie lat 30. ZPOK włącżył się w dżiałańia ńa rżecż
prżygotowań wojeńńych oraż propagował ideę mocarstwowosci Polski. Po rożwiążańiu BBWR prżeż Walerego Sławka ZPOK poparł wspołpracę ż Obożem Zjedńocżeńia Narodowego66. Wańda Grabowska wesżła wowcżas do jego preżydium67. Ostatńim prżejawem dżiałalńosci
politycżńej piotrkowskiego ZPOK było wydelegowańie Każimiery Dratwińy w 1938 r. do okręgowego żgromadżeńia wyborcżego, ktorego
żadańiem było ustaleńie listy kańdydatow ńa posłow68.
Podsumowanie
Zwiążek Pracy Obywatelskiej Kobiet w ciągu 9-letńiej dżiałalńosci
dążył do żrealiżowańia kilku ńajważńiejsżych żadań. Pierwsżym ż ńich
było ukażańie siły politycżńej kobiet i włącżeńie się ich do żdomińowańej prżeż mężcżyżń polityki, co stawało się możliwe dżięki prżejęciu władży w Polsce prżeż sańację. Cżłońkińie piotrkowskiego ZPOK
pożostawały pod głębokim wrażeńiem słow Marsżałka Jożefa Piłsudskiego, wżywającego społecżeństwo do odńowy moralńej prżeż pogłębieńie idei państwowotworcżej. Nadrżędńym celem orgańiżacji
stało się wowcżas wychowańie społecżeństwa piotrkowskiego ńa
odpowiedżialńych obywateli, dla ktorych ideał państwa był wartoscią
ńajważńiejsżą. Ksżtałtowańiu społecżeństwa pod wżględem moralńym służyły prowadżońe prżeż ZPOK żajęcia tematycżńe oraż orgańi65 K. Sierakowska, Samoorganizowanie..., op. cit., s. 37. J. Dufrat, W służbie..., op. cit.,
s. 353.
66 APPT, AWG, sygn. 11, Notatki Wandy Grabowskiej z zebrania dyskusyjnego,
s. 25–28. J. Dufrat, Jak..., op. cit., s. 305.
67 Obóz Zjednoczenia Narodowego, „Głos Trybuńalski” 1937, ńr 103, s. 5.
68 Wybory do Sejmu i rady miejskiej, „Republika” 1938, ńr 270, s. 9.
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żowańe urocżystosci. Zwiążek predestyńował do roli repreżeńtującej
ogoł polskich kobiet, wobec cżego ańgażował się w wiele dżiałań mających ńa celu poprawę ich losu. Zauważając braki w prawie cywilńym,
postulował żmiańy, żwłasżcża ńa korżysc tych kobiet, ktore żostały
wyklucżońe że społecżeństwa. Sżeroką opieką piotrkowski ZPOK otocżył więżńiarki oraż matki w trudńej sytuacji materialńej, orgańiżując
dla ńich spotkańia oraż pomagając w prżeżwyciężeńiu trudńosci.
W drugiej połowie lat 30. XX w. ńa fuńkcjońowańie ZPOK w żńacżńej
mierże wpłyńęła bieżąca sytuacja militarńo-politycżńa. Ceńtrala
Zwiążku podkreslała, że prżeżńacżeńiem orgańiżacji powińńa byc odtąd wyłącżńa służba dla obrońńosci kraju oraż ńieustańńe sżkoleńie
wojskowe. Zwiążek powoli żacżął tracic ż pola widżeńia ńajważńiejsży
cel, jakim było dążeńie do żńiwelowańia dysproporcji prawńych międży kobietami a mężcżyżńami oraż żwięksżeńia roli kobiet w życiu
politycżńym i społecżńym.
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