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Z LAT 1884–1892

Szybki rozwój odzi jako wa nego o rodka przemys owego Królestwa Pol-

skiego spowodowa  w drugiej po owie XIX w. masowy nap yw do tego miasta 

tysi cy osadników. O ile w 1857 r. liczba mieszka ców wynosi a jeszcze nieca e 

28 tys. osób, to ju  w 1897 r. wzros a ona do przesz o 300 tys. Wi kszo  z nich, 

bo oko o 62%, stanowili osiedle cy, pochodz cy najcz ciej ze rodowisk wiej-

skich1. W przeciwie stwie do zdeklasowanej szlachty, która najcz ciej do cza a 

do dynamicznie rozwijaj cej si  warstwy inteligencji, zubo ali ch opi masowo 

zasilali szeregi bezrobotnych albo rzesz  wyj tkowo nisko op acanych robot-

ników2. Powi kszaj c grup  miejscowej biedoty, nie mogli oni liczy  na aden 

rodzaj wsparcia ze strony carskich instytucji pa stwowych, poniewa  regulacje 

prawne nie przewidywa y jakichkolwiek form dora nej pomocy socjalno-opie-

ku czej. Dlatego aktywno  w tym zakresie pocz tkowo podejmowa y osoby 

prywatne, a nast pnie stowarzyszenia powo ywane do ycia przez dzia aczy spo-

ecznych, którzy szczególne znaczenie przypisywali trosce o zminimalizowanie 

n dzy ubogich rodzin, niepotraÞ cych samodzielnie zapewni  w asnym dzieciom 

odpowiednich warunków do prawid owego rozwoju Þ zycznego i duchowego 3. 

Wypowiadaj c si  na ten temat, Aneta Bo dyrew stwierdza: Obj cie dzia aniami 

1 J. Janczak, Ludno  odzi przemys owej, 1820–1914, ód , Wydawnictwo Uniwersytetu ódzkiego, 

1982, s. 38–40; J. K. Janczak, DemograÞ czne konsekwencje industrializacji okr gu ódzkiego, w: Pami tnik 

XIV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, ód , 7–10 wrze nia 1989 roku: referaty, komunikaty – sek-

cje, red. S. Meller, Toru , Wydawnictwo Adam Marsza ek, [1990], s. 230–231.
2 Por. I. Ihnatowicz, A. M czak, B. Zientara, Spo ecze stwo polskie od X do XX wieku, Warszawa, KiW, 

1979, s. 523–524; M. yromski, Dziewi tnastowieczna rodzina polska, „Roczniki Socjologii Rodziny” 2000, 

t. XII, s. 178–179.
3 J. Sosnowska, Dzia alno  socjalna i opieku czo-wychowawcza ódzkiego Chrze cija skiego Towarzy-

stwa Dobroczynno ci (1885–1940), ód , Wydawnictwo Uniwersytetu ódzkiego, 2011, s. 29–37. 
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opieku czo-wychowawczymi dzieci i m odzie y z rodzin zaniedbanych i najubo -

szych uznano w Królestwie za spo eczny priorytet. By o to tym istotniejsze, e 

w adze carskie wykazywa y w tym obszarze daleko posuni t  inercj . B d ca wy-

nikiem celowego leseferyzmu w dziedzinie opieki, a w du ej mierze tak e o wiaty, 

polityka w adz zaborczych sprawia a, e kwestie opieki i wychowania najubo -

szych i zaniedbanych dzieci pozostawa y niemal ca kowicie w obszarze dzia a  

spo ecznych 4.
Nale y zauwa y , e o ile w Warszawie i w innych miastach Królestwa 

Polskiego ju  w po owie wieku XIX zacz y powstawa  pierwsze placówki 
opieku czo-wychowawcze dla dzieci5, o tyle w odzi nie dostrzegano jeszcze 
w tym czasie konieczno ci organizowania tego typu instytucji, pomimo e na 
skutek ci kiej pracy robotników trwaj cej ka dego dnia od 10 do 12 godzin 6, 
szybko powi ksza a si  liczba nieletnich dziewcz t i ch opców pozbawionych 
cz ciowo lub ca kowicie w a ciwej opieki rodzicielskiej. Rzeczywisto  w tym 
zakresie zacz a stopniowo ulega  zmianie dopiero w ostatnim dwudziestoleciu 
XIX w. Zdaniem Aliny Barszczewskiej-Krupy nast powa y wówczas przemiany 
w wiadomo ci spo ecznej odzian, które z jednej strony rzutowa y na radykali-
zacj  oczekiwa  socjalnych klasy robotniczej7, z drugiej natomiast – pobudza y 
przemys owców, niewielk  jeszcze grup  inteligencji, sfery drobnomieszcza -
stwa oraz biuralistów do bezinteresownego zaanga owania na rzecz potrzebuj -
cych8. Na wszelkie w tym przypadku dzia ania niema y wp yw mia y abonowane 
przez odzian czasopisma i dzienniki warszawskie – przede wszystkim „Tygodnik 
Ilustrowany”, „K osy”, „W drowiec”, „Bluszcz”, „Tygodnik Mód i Powie ci”, 
„Kurier Warszawski”, „Kurier Poranny” oraz „Wiek”9 – które popularyzowa y 

4 A. Bo dyrew, Spo ecze stwo Królestwa Polskiego wobec patologii spo ecznych w latach 1864–1914, 
ód , Wydawnictwo Uniwersytetu ódzkiego, 2016, s. 260.

5 Zob. np. E. Mazur, Dobroczynno  w Warszawie XIX wieku, Warszawa, IAiE PAN, 1999, s. 14; 
H. Markiewiczowa, Dzia alno  opieku czo-wychowawcza Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynno ci 

1814–1914, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2002; M. Zawadzki, Dla najbiedniej-

szych dzieci miasta Kielc w 40-letni  rocznic  dzia alno ci Kieleckiego Towarzystwa Dobroczynno ci, Kielce, 
b.w., 1913; C. K pski, Towarzystwa Dobroczynno ci w Królestwie Polskim 1815–1914, Lublin, Wydawnictwo 
UMCS, 1993; M. Ksi ek, Opieka nad dzie mi w kieleckich ochronkach w latach 1856–1914, „Mi dzy Wis  
a Pilic . Studia i Materia y Historyczne” 2010, t. 11, s. 57–74; C. K pski, Lubelskie Towarzystwo Dobroczyn-

no ci 1815–1952, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2011.
6 Od po owy wieku XIX szybko ros a w odzi liczba robotników, którzy w wi kszo ci pracowali w fabry-

kach w ókienniczych. Zatrudniano w tym sektorze przemys u zarówno m czyzn, jak i kobiety, a nawet dzieci. 
Na przyk ad w 1885 r. na 20 713 robotników przypada o 8551 kobiet (40,7%), i 2094 dzieci (9,9%), natomiast 
w 1892 r. na 31 642 robotników by o 13 452 (42,2%) kobiet, a 886 (2,8%) dzieci. Zob. J. Fija ek, Po o enie 

ludno ci, w: ód . Dzieje miasta do 1918 r., t. I, red. R. Rosin, Warszawa– ód , PWN, 1988, s. 324.
7 A. Barszczewska-Krupa, Rodowód oraz drogi rozwoju kultury i o wiaty w odzi. Uwagi ogólne, 

w: ód . Dzieje miasta…, s. 482.
8 Zob. np. J. Sosnowska, Dzia alno  socjalna i opieku czo-wychowawcza…, s. 219–244, 292–308; J. Su-

pady, Powstanie i rozwój ochronek, przytu ków, sieroci ców dla dzieci w odzi na prze omie XIX i XX wieku, 
„Zdrowie Publiczne” 1977, nr 4; ten e, Powstanie i rozwój kolonii letnich dla dzieci w odzi na prze omie XIX 

i XX wieku, „Zdrowie Publiczne” 1977, nr 3.
9 W. Kaszubina, SpecyÞ ka pocz tków czasopi miennictwa polskiego w odzi (1863–1914), „Rocznik 

Historii Czasopi miennictwa Polskiego” 1969, t. 8, z. 1, s. 45, 47. O wymienionych czasopismach i dziennikach
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ideologi  pozytywizmu z jej postulatem wra liwo ci na sprawy wspó obywateli, 
a tak e informowa y o inicjatywach spo ecznych podejmowanych w Warszawie, 
zmierzaj cych do transformacji stosunków i relacji pomi dzy poszczególnymi 
warstwami i grupami spo ecznymi oraz do poprawy sytuacji szkolnictwa i zmian 
w wychowaniu m odego pokolenia10. 

Nie tylko czytelnictwo periodyków warszawskich rozwija o wiedz  odzian 
o konieczno ci modernizacji ycia spo ecznego, ale tak e nie mniejsz  rol  od-
grywa  w tym zakresie „Dziennik ódzki”, który by  pierwsz  w odzi gazet  
codzienn  wydawan  w j zyku polskim. Inauguracyjny numer ukaza  si  na 
pocz tku stycznia 1884 r., natomiast ostatni – z powodu likwidacji tytu u przez 
administracj  carsk 11 – w ko cu grudnia 1892 r.    Zach caj c prenumeratorów do 
lektury nowo powsta ego wydawnictwa, pisano: O ile stanowisko i wyp ywaj cy 

ze  charakter odzi, nie dozwalaj  porównywa  jej z naszemi miastami prowin-

cyonalnemi, o tyle i zadanie „Dziennika ódzkiego” musi by  zgo a odmiennem 

od celów i zakresu wydawnictw prowincyonalnych. Dziennik ten ma by  wyra-

zem ycia i potrzeb miejscowych mieszka ców. ycie ich – to niemal wy cznie 

dzia alno  na polu przemys u i handlu – to rozwój dzisiejszy tych pot nych 

d wigni naszej ekonomii; potrzeby ich – to niezb dne tego rozwoju warunki. […] 
Tak pojmujemy zadanie „Dziennika ódzkiego” w sferze spraw ekonomicznych. 

Atoli niemniej szerokie dla  pole stoi otworem i w innym kierunku 12.
Zgodnie z tak zaprezentowanym w s owie wst pnym proÞ lem pisma ka -

dy numer „Dziennika ódzkiego” wype nia o kilka zasadniczych dzia ów. Do 
najwa niejszych nale a y rubryki, w których zamieszczano informacje – cho  
czasami zdarza y si  równie  do  obszerne artyku y – dotycz ce ró nych pro-
blemów przemys u i handlu, notowa  gie dowych, sprawozda  z targowisk, bi-
lansów spó ek i towarzystw ubezpieczeniowych. Z kolei w kolumnie pod tytu em 
„Przegl d Tygodnia”, drukowanej raz na kilka dni, przekazywano wiadomo ci 
o wydarzeniach spo ecznych i kulturalnych w odzi i w Warszawie, a tak e do-
konywano krytycznego przegl du pi miennictwa, najcz ciej z literatury pi knej 
i nauk spo ecznych. Dolne cz ci drugiej i trzeciej strony przeznaczano na pu-
blikacje w odcinkach najnowszych powie ci polskich i zagranicznych autorów13. 
Sta  natomiast szpalt  zarezerwowano na „Kronik  ódzk ”, która przynosi a 
bie cy przekaz dotycz cy wszystkich dziedzin ycia miasta. Obok krótkich 

mo na przeczyta  w nast puj cym opracowaniu: Z Kmiecik, Prasa warszawska w latach 1886–1914, Wro-
c aw–Warszawa–Kraków–Gda sk– ód , Zak ad Narodowy im. Ossoli skich, 1989.

10 A. G. Wielkie projekta i ma e czyny, „Kronika Rodzinna” 1882, nr 2, s. 39–40.
11 O okoliczno ciach zamkni cia przez cenzur  carsk  „Dziennika ódzkiego” pisze: K. miechowski, 

Strategie w adz carskich wobec ódzkiej prasy codziennej do 1914 roku, „Klio. Czasopismo po wi cone 
dziejom Polski i powszechnym” 2014, t. 28 (1), s. 69–73.

12 Nasze zadanie, „Dziennik ódzki” (dalej: „D ”) 1884, nr 1, s. 1.
13 Por. J. Konieczna, Zas ugi „Dziennika ódzkiego” dla upowszechniania polskiej ksi ki w odzi

w latach 1884–1892, „Acta Universitatis Lodziensis” 1997, Folia Librorum nr 7, s. 7. 
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adnotacji o dzia alno ci lokalnych w adz pojawia y si  w tym miejscu zwi z e 
komunikaty o wypadkach i incydentach, rocznicach i uroczysto ciach, wyda-
rzeniach sportowych i kulturalnych, a tak e informacje dotycz ce szkolnictwa 
i o wiaty14 oraz ró norodnych projektów spo ecznych. 

Z analizy roczników „Dziennika ódzkiego” wynika, e redaktorzy pisma 
wielk  wag  przywi zywali do przekonywania czytelników o konieczno ci orga-
nizowania w odzi specjalnych instytucji opieku czo-wychowawczych dla dzieci. 
Zastanawiaj c si  nad przyczynami wieloletniego braku zainteresowania odzian 
t  dziedzin  dzia alno ci, jeden z felietonistów nie bez ironii odnotowywa : 

ód  pod tym wzgl dem sk ada dowody wzorowych usi owa ! […] Przed paru 

miesi cami otrzyma em du y referat w sprawie ochronek, referat opracowany 

specjalnie dla naszego fabrycznego miasteczka. Na kilkunastu arkuszach spisano 

mnóstwo rzeczy; by o tam […]  wiele pomys ów wcale praktycznych. Dowiedzia-

em si , e referat by  w r ku wp ywowych osób, które go nie raczy y przeczyta . 

Jedna z tych osób odznaczaj ca si  na polu pracy oko o dobra m odzie y, wy-

s ucha a streszczenia referatu, a dowiedziawszy si , e chodzi tu o urz dzenie 

ochronek dla dzieci bez ró nicy wyznania i pochodzenia, raczy a odpowiedzie , 

e mamy ju  w mie cie sklep spo ywczy dla wszystkich…15.
Trosk  o zapewnienie instytucjonalnego wsparcia wychowawczego dzieciom 

pozostaj cym bez opieki przedstawiano na amach „Dziennika ódzkiego” jako 
pilny obowi zek spo eczny wynikaj cy z nakazu chwili. Dodatkowym impulsem 
do podejmowania takich dzia a  by y cz ste wzmianki zamieszczane w gazetach 
na temat karygodnych poczyna  osób, którym powierzano ich piel gnowanie 
i nadzór. Do najbardziej bulwersuj cych nale a  trwaj cy kilka lat proceder nazy-
wany „fabrykacj  anio ków” wykryty w Warszawie w 1890 r. i opisywany niemal 
we wszystkich dziennikach na ziemiach polskich, a tak e w prasie zagranicznej. 
Jego g ówn  sprawczyni  by a Maryanna Skubli ska, która, wraz ze swoimi 
pomocnicami – siostr  Agnieszk  Zdanowsk , córkami – ZoÞ  Skubli sk  i Zu-
zann  Kubek oraz znajom  – Rozali  Mazgalsk , przyjmowa y za odp atno ci  
na tzw. karmienie, od po o nych lub bezpo rednio od matek, niemowl ta naro-
dzone w wi kszo ci poza formalnymi zwi zkami. Przypadek sprawi , e w jej 
domu i zabudowaniach gospodarczych znaleziono kilkoro nie ywych dzieci, 
których sekcje zw ok wykaza y, e na kilka dni przed mierci  nie otrzymywa y 
po ywienia. Z przeprowadzonego dochodzenia wynika o, e w ci gu dwóch lat 
tylko ze Szpitala Dzieci tka Jezus przygarn y one 121 noworodków. Oskar one 
twierdzi y, e z czasem oddawa y je do przytu ków. Liczba dzieci „przeniesio-

14 Zob. np. G. Michalski, Okoliczno ci powstania pierwszych na Ziemi Obiecanej gimnazjów rz -

dowych w wietle doniesie  „Dziennika ódzkiego” z lat 1884–1892, w: Z bada  nad tradycj  polskiej 

pedagogiki. Ksi ga Jubileuszowa dedykowana profesor Danucie Ko mian, t. II, red. E. Magiera i J. Król, 
Szczecin, Wydawnictwo Naukowe MINERWA, 2016, s. 225–235. 

15 R., Z tygodnia, „D ” 1887, nr 237, s. 1.
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nych do lepszego wiata” na skutek egzystencji w niesamowitym brudzie i wy-
cie czonych g odem nigdy nie zosta a okre lona16. 

Przestrzegano tak e przed nia kami, które czasami zast powa y matki pra-
cuj ce w fabrykach. Z doniesie  prasowych wynika o, e nawet w miejscach 
publicznych nie potraÞ y w a ciwie odnosi  si  do swoich podopiecznych. Przy-
wo ywano reakcje piastunki zaobserwowane w odzi na ulicy Konstantynow-
skiej, która bezceremonialnie poszturchiwa a i bi a po twarzy wychowank , czy 
te  dostrze one zachowania na ulicy Spacerowej, kiedy po upadku kilkuletniego 
dziecka zosta o ono ci gni te z pot n  si  za r k , w sposób mog cy doprowa-
dzi  do jego zranienia17.

W kontek cie przywo anych zdarze  zacz y pojawia  si  g osy, aby powo y-
wa  placówki zapewniaj ce opiek  ma ym i nieco wi kszym dzieciom. W pierw-
szej kolejno ci dokonano próby zarysowywania projektu zak adania ochronek, 
który wymaga  spe nienia kilku podstawowych warunków. Po pierwsze, nale a o 
znale  w ka dej dzielnicy miasta co najmniej jedn  – jak to okre lono – bogat  

osob , która u ycza aby bezp atnie we w asnym domu du y ogrzewany pokój 

z kuchni . Po drugie, nale a o przekona  posiadaczy dobrze prosperuj cych za-

k adów stolarskich, aby wyposa yli pomieszczenia w umeblowanie. Po trzecie, 

nale a o zach ci  w a cicieli ksi gar  do nieodp atnego przekazania ksi eczek 

edukacyjnych oraz artyku ów pi miennych. Po czwarte, nale a o zmobilizowa  

sk ady fabryczne do dostarczenia resztek materia ów, na których starsze dziew-

cz ta uczy yby si  kroju i szycia. Po pi te, nale a o zorganizowa  fundusze na 

zakup ywno ci oraz wynagrodzenie dla opiekunek. W tym celu proponowano 

na o y  specjalny podatek na wszystkich m czyzn uzyskuj cych jakiekolwiek 

dochody, a jego pobór zleci  tzw. damom dobroczynnym18.

Do jeszcze innej, promowanej w „Dzienniku ódzkim” koncepcji pomocy 

dzieciom pozbawionym odpowiedniej pieczy doros ych nale a a idea budowy 

przez w a cicieli zak adów przemys owych wielorodzinnych kamienic dla robot-

ników, z przylegaj cymi do nich zamkni tymi ogrodami lub placami zabaw dla 

najm odszych. Wyja niano, e w ka dym z takich domów mog aby, na wspólny 

koszt mieszka ców, zosta  zatrudniona osoba sprawuj ca dozór nad dzie mi 

pozostawionymi samym sobie w godzinach pracy rodziców. I nie chodzi o tu 

wcale o to, aby organizowa a im specjalne zaj cia o charakterze wychowawczym, 

ale sta a na stra y ich bezpiecze stwa, chroni c g ównie zdrowie i ycie przed 

niespodziewanymi zdarzeniami. Ka dego dnia donoszono bowiem o nieszcz li-

wych wypadkach kilkulatków, którzy ulegali poparzeniu wrz tkiem, doznawali 

obra e  spowodowanych ogniem, zostawali okaleczeni w trakcie zabaw, prze y-

wali chwile grozy po niekontrolowanym oddaleniu si  od miejsca zamieszkania 

16 Zob. np. Opieka nad niemowl tami, „D ” 1890, nr 269, s. 1–2 i nr 270, s. 1; Morderczyni dzieci, „Ga-

zeta Lwowska” 1890, nr 44, s. 3; Sprawa Skubli skiej, „Gazeta Warszawska” 1890, nr 294, s. 2–3.
17 Piastunki ódzkie, „D ” 1885, nr 108, s. 3.
18 Tam e. 
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czy te  gin li na jezdniach pod ko ami wozów konnych. Przypominano jednocze-
nie, e niezale nie od nawa u zada  wype nianych przez doros ych poza domem 

to w a nie ich podstawowym obowi zkiem by o zapewnienie potomstwu spokoj-
nego i niczym niezak ócanego rozwoju Þ zycznego19. 

Mo na tylko przypuszcza , e publikacje zamieszczane w „Dzienniku ódz-
kim” na temat konieczno ci wspierana dzieci wywodz cych si  z ubogich rodzin, 
pozostaj cych bez opieki lub pod w tpliw  piecz , przyczyni y si , w jakim  stop-
niu, do pojawienia si  w odzi pierwszej ochronki. Inicjatorkami jej by y kobiety 
pochodzenia ydowskiego, które wyst pi y z projektem powo ania „przytuliska” 
dla najm odszych cz onków wyznania moj eszowego. Pocz tkowo planowano 
jego otwarcie na pa dziernik 1884 r., ale na skutek pojawiaj cych si  problemów 
organizacyjnych, rozpocz o swoj  dzia alno  1 lutego nast pnego roku. Uru-
chomienie placówki sta o si  mo liwe dzi ki funduszowi za o onemu na ten cel 
przez ma e stwo Rosenblattów w kwocie 2 tys. rubli, który w ci gu krótkiego 
czasu uleg  podwojeniu za spraw  innych darczy ców. Ponadto zainwestowana 
cz  tej kwoty w miejskie listy zastawne przynios a, w jednym z losowa , do-
datkowe 170 rubli20.

 Wed ug relacji dziennika ochronka zajmowa a obszerny czteropokojowy 
lokal przy ul. Wschodniej. Zabezpiecza a ca odzienny pobyt 50 dziewcz tom 
w wieku od 6 do 10 lat, którym zapewniano trzy posi ki dziennie – niadania, 
obiady i podwieczorki, opiek  lekarsk  w przypadku choroby, k piele higieniczne 
oraz pe ne ubranie. Rol  wychowawcy pe ni a Ernestyna Ginsberg, za  czytania, 
pisania, religii i robót r cznych uczy a TeoÞ la Jaron. Co roku wychowanki wyka-
zywa y si  nabytymi umiej tno ciami podczas uroczystych egzaminów przepro-
wadzanych w obecno ci zapraszanych go ci 21.

Wyja niano, e na utrzymanie ochronki sk ada y si  wydatki z tytu u wynaj-
mowanego lokalu, wyp acania pensji dla personelu pedagogicznego, zakupu ksi -
ek, zeszytów i innych materia ów dydaktycznych, a tak e myd a, odzie y i yw-

no ci, op at za energi  elektryczn  i opa , pokrywane przez blisko 180 sta ych 
protektorów, którzy zobowi zali si  do wnoszenia rocznej sk adki. Wp ywa y te  
dora ne datki w kwocie od kilku do kilkudziesi ciu rubli, oÞ arowywane przez 
sympatyków placówki. Wiele osób przekazywa o rodki materialne na konkretne 
cele, na przyk ad na niadania lub obuwie zimowe dla wszystkich dziewcz t, albo 
sk ada o dary w naturze w postaci w gla, we nianych tkanin na sukienki, p ócien-
nych fartuchów, chust na g ow , chusteczek do nosa22.

19 Sarmaticus, Z tygodnia, „D ” 1888, nr 127, s. 1–2. 
20 W sprawie ochrony dla dzieci, „D ” 1884, nr 61, s. 2; Projekt urz dzenia przytuliska dla dzieci staro-

zakonnych, „D ” 1988, nr 135, s. 3; Ochronka, „D ” 1884, nr 138, s. 3; Ochronka dla dziewcz t starozakon-

nych, „D ” 1885, nr 28, s. 3.
21 Ochronka, „D ” 1885, nr 24, s. 3; Ochronka dla dziewcz t, „D ” 1885, nr 212, s. 2; Ochronka dla 

biednych dziewcz t, „D ” 1887, nr 37, s. 2; Egzamin, „D ” 1887, nr 283, s. 2.
22 Ochronka dla dziewcz t, „D ” 1885, nr 212, s. 3; Ochronka dla biednych dziewcz t, „D ” 1887, nr 37, 

s. 2; Ochronka, „D ” 1887, nr 292, s. 2; Na rzecz ochrony dla dziewcz t, „D ” 1888, nr 27, s. 2; Zarz d ochrony 
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„Dziennik ódzki” z du ym zadowoleniem zawiadamia  o powstaniu 
w 1886 r. kolejnej ochronki w mie cie, której za o ycielem by  pastor ko cio a 
ewangelickiego w. Trójcy Klemens Bertold Rondthaler. W wynajmowanym 
lokalu przewidziano miejsce dla 10 sierot, utrzymywanych z funduszy gminy wy-
znaniowej, oÞ ar prywatnych i kolekty zbieranej podczas nabo e stw. Tamtejsze 
niemieckie gazety czynnie w czy y si  w popieranie tej instytucji, zach caj c 
czytelników do szczodrego jej Þ nansowania. Wierni zasilali przedsi wzi cie za-
zwyczaj drobnymi wp atami, ale zdarza y si  i kwoty wi ksze w postaci 650 rubli 
– od rodziców zmar ego syna, który sum  t  uzbiera  w skarbonce, czy te  tysi ca 

rubli przekazanych z okazji w asnego lubu przez fabrykanta tkanin trykotowych 

Juliusza Pancera, zobowi zuj cego si  dodatkowo do przeznaczania ka dego 

roku 100 rubli na rzecz osieroconych dzieci. Inne osoby dostarcza y do placówki 

dary w postaci w gla, kapusty czy wi tecznych upominków 23. 

ódzka gazeta donosi a, e ju  dwa lata po otwarciu ochronki zrodzi  si  za-

mys  wybudowania w asnego dla niej lokalu. Zapowiadane w 1888 r. rozpocz cie 

prac wiosn  nast pnego roku nie dosz o jednak do skutku. Cztery lata pó niej 

informowano o podj tych pertraktacjach z ko cio em pw. Wniebowzi cia Naj-

wi tszej Maryi Panny w sprawie dokonania wymiany nieruchomo ci, w wyniku 

której gmina ewangelicka zrzek aby si  cz ci w asnego dawnego cmentarza 

zlokalizowanego na ty ach ko cio a w. Józefa, za plac otrzymany od paraÞ i ka-

tolickiej nadaj cy si  pod wzniesienie domu dla sierot. Jednak brak formalnego 

potwierdzenia prawa duchownych katolickich do parceli starania te zniweczy  24.

Najwi cej miejsca „Dziennik ódzki” po wi ca  ochronce rzymskokatolic-

kiej, której potrzeb  powo ania zacz to upowszechnia  równie  za po rednic-

twem tej gazety. Jeden z mieszka ców w swym li cie otwartym zwraca  si  do 

czytelników o stworzenie stosownego miejsca pobytu przeznaczonego dla dzieci 

ubogich, cz sto zaniedbanych wychowawczo i niedo ywionych. Pisa  w nim: 

Niech mi wolno b dzie podnie  g os w prawdziwie pal cej kwestyi, zapewnie-

nia biednemu male stwu, przytu ku codziennego, gdzieby prócz ciep ej strawy, 

po ytecznej rozrywki i troch  nauki, biedne dzieci otrzymywa y uczciwy kierunek 

moralny, którego brak zupe ny tak przera aj ce wydaje owoce. Dla wa saj cych 

si  zatem wyblad ych i obdartych dzieci stró ów i wyrobników, wo am o ochron-

ki 25. W cz ci skierowanej bezpo rednio do kobiet, apelowa : o miel  si  wam 

zaproponowa , by cie jad c po wiosenne kapelusiki i okrywki do Warszawy […] 

dla dziewcz t, „D ” 1889, nr 73, s. 2; OÞ ara, „D ” 1889, nr 104, s. 2; Zarz d ochrony dla dziewcz t, „D ” 

1889, nr 146, s. 2; Podzi kowanie, „D ” 1890, nr 100, s. 2; Kasa ochrony dla dziewcz t, „D ” 1890, nr 153,

s. 2; Podzi kowanie, „D ” 1891, nr 138, s. 2.
23 Przytu ek dla sierot, „D ” 1885, nr 223, s. 2–3; Dom przytu ku dla sierot, „D ” 1885, nr 278, s. 2; Na 

rzecz ochronki, „D ” 1886, nr 95, s. 3; Ochronka, „D ” 1887, nr 246, s. 2; Na rzecz ochronki, „D ” 1887, 

nr 267, s. 2; Dom sierot, „D ” 1887, nr 289; s. 2; Na rzecz ochronki, „D ” 1888, nr 114, s. 2; Na dom sierot, 

„D ” 1888, nr 166, s. 2. 
24 Na dom sierot, „D ” 1888, nr 166, s. 2; Dom dla sierot, „D ” 1892, nr 282, s. 2.
25 K. B., W sprawie ochronek, „D ” 1887, nr 64, s. 3 i „D ” 1889, nr 76, s. 2.
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do czy y do tej podró y i cel wa niejszy, a mianowicie zwiedzenie kilku tamtej-

szych ochronek, któreby nam za wzór przy zak adaniu pos u y  mog y   26. 
Dzi ki wysi kom ksi dza Jana Siemca, proboszcza paraÞ i Naj wi tszej Maryi 

Panny, i przy wspó udziale zaanga owanych w t  spraw  paraÞ an, we wrze niu 
1889 r. nast pi o uroczyste otwarcie ochronki katolickiej, nad któr  patronat obj -
o ódzkie Chrze cija skie Towarzystwo Dobroczynno ci. Gazeta informowa a, 
e do komitetu ochronki wybrano K. Be cikowsk  na stanowisko przewodnicz -

cej, A. Plicht  jako jej zast pczyni , A. Olszewsk  jako sekretarza i Antonin  
Sudr  na funkcj  skarbnika. W dniu inauguracji placówki zlokalizowanej przy 
ul. Widzewskiej zapisanych by o ju  osiemdziesi cioro podopiecznych, pocho-
dz cych g ównie z niewydolnych wychowawczo rodzin robotniczych. Wycho-
wankowie otrzymywali jeden posi ek dziennie, a raz do roku, najcz ciej na Bo e 
Narodzenie, komplet odzie y. Wyjawiano czytelnikom, e ubrania szy y lub 
zleca y wykonanie tej us ugi na w asny koszt odzianki zaanga owane w udzie-
lanie pomocy najbardziej potrzebuj cym. Co roku na „gwiazdk ” organizowano 
uroczyste spotkania, podczas których obdarowywano podopiecznych drobnymi 
prezentami. Nad zdrowiem gromady czuwali bezinteresownie lekarze – Koli ski 

i Birencweig, za  w a ciciele aptek – Kulchowiecki i Stopczyk dostarczali bez-

p atnie niezb dne lekarstwa. T umaczono, e nadzór nad dzie mi nie ogranicza  

si  wy cznie do zapewnienia bezpiecze stwa, ale organizowano ponadto zaj cia 

nauki religii, robót r cznych, rysunków, piewu i gimnastyki. Nad tymi pracami 

czuwa o ponad 80 opiekunek rekrutuj cych si  g ównie z paraÞ anek ko cio a 

Naj wi tszej Maryi Panny, które nie tylko dobrowolnie podejmowa y dy ury 

na terenie ochronki, sk ada y kontrolne wizyty kwartalne, ale wraz z komitetem 

na comiesi cznych zebraniach wyznacza y jej cele i zadania na najbli sz  przy-

sz o  27. 

„Dziennik ódzki” pisa  o podejmowanych przez kierownictwo zak adu wy-
si kach umo liwienia wyjazdów najbardziej s abowitym dzieciom na leczenie do 
Ciechocinka. Z tego typu kuracji w 1891 i 1892 r. skorzysta o 25 wychowanków. 
Bezp atne korzystanie z k pieli w uzdrowisku umo liwi  dzieciom zarz d tamtej-
szych wód leczniczych, przejazd w postaci tzw. wolnych biletów zapewni a kolej 
elazna, koszty wy ywienia i zamieszkania pokryte zosta y ze sk adek zebranych 

podczas urz dzonego na ten cel koncertu, a wyprawk  w postaci ubra  sÞ nanso-
wali miejscowi fabrykanci28.

26 Tam e.
27 Ochronka katolicka, „D ” 1889, nr 216, s. 2; Z ochronki przy ulicy Widzewskiej, „D ” 1889, nr 278, 

s. 2; Z ochronki, „D ” 1890, nr 219, s. 3; Ochrona katolicka, „D ” 1890, nr 229, s. 1; W ochronce katolickiej, 
„D ” 1890, nr 242, s. 2; nr 252, s. 2 i nr 285, s. 2; Komitet ochronki, „D ” 1890, nr 284, s. 2; Z ochronki, „D ” 
1890, nr 50, s. 2 i nr 223, s. 2; Ochronka katolicka, „D ” 1891, nr 54, s. 2; Ochronka katolicka, „D ” 1891, 
nr 228, s. 1; Z ochronki, „D ” 1892, nr 217, s. 1–2; W ochronce, „D ” 1892, nr 245, s. 1; Z ochronki, „D ” 

1892, nr 248, s. 1; Komitet ochronki, „D ” 1892, nr 284, s. 2.
28 Z ochronki do Ciechocinka, „D ” 1891, nr 98, s. 2; Z ochronki katolickiej, „D ” 1891, nr 168, nr 2; 

Ochronki, „D ” 1892, nr 129, s. 2; Z ochronki, „D ” 1892, nr 201, s. 1.
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Wed ug doniesie  dziennika wci  powi kszaj ca si  liczba przybywaj cych 
do ochronki dziewcz t i ch opców, która po kilku miesi cach jej funkcjonowania 
wzros a do 160, a po roku osi gn a oko o 200, wymusi a zamian  lokalu na wi k-
szy. W wynaj tej w obszernym budynku przy ul. Pó nocnej 23 ca ej parterowej 
kondygnacji, z o onej z czterech du ych sal, kuchni i pokoju dla wychowawczy , 
mog o si  pomie ci  dodatkowo 50 dzieci29. 

Wskazywano równie , e podstaw  utrzymania ochronki katolickiej stano-
wi y wp aty miesi czne wnoszone przez tzw. „panie opiekunki”, pojedyncze 
kwoty sk adane bezpo rednio komitetowi placówki albo dostarczane do redakcji 
„Dziennika ódzkiego” z pro b  o ich przekazanie pod w a ciwy adres. Innym 
sposobem pozyskiwania funduszy by o organizowanie balów karnawa owych, 
wiosennych „zabaw ogrodowych” lub wieczorów tanecznych przygotowywanych 
dla towarzystwa z bogatszych sfer, z których dochód wynosi  zawsze kilkaset ru-
bli. Z pomoc  przychodzi y równie  ódzkie teatry i teatrzyki, dziel c si  zyskiem 
ze sprzeda y biletów na przedstawienia i koncerty. Wsparcie w postaci czysto 
materialnej przychodzi o tak e ze strony mniejszych Þ rm prywatnych, które oÞ a-
rowywa y herbat , jab ka, pierniki, orzechy czy w giel. Zdarza o si , e w okresie 
przed wi tecznym darczy cami zostawali znani przemys owcy lub cz onkowie 
ich rodzin, jak np. Izrael K. Pozna ski, Ludwika Meyer, Edward Herbst, Euge-
niusz Geyer czy Markus Silberstein30.

Niezale nie od yczliwego ustosunkowania si  „Dziennika ódzkiego” do 
powstaj cych ochronek redaktorzy tego periodyku pragn li zach ci  odzian 
do powo ywania jeszcze innego typu placówek wywieraj cych wychowawczy 
wp yw na najm odszych, których pomys odawc  by  niemiecki teoretyk Fryderyk 
Froebel. Aby zapozna  czytelników z ideami przy wiecaj cemu temu pedagogo-
wi, zamie cili sporych rozmiarów artyku  wyja niaj cy, e k opoty w pocz tkowej 
nauce szkolnej, pojawiaj ce si  u wielu dzieci, wynika y z braku wcze niejszego 
przygotowania do wymaga  tej instytucji. Wyja niali, e nie potraÞ  one obser-
wowa , w a ciwie wys awia  si , dostrzega  ró nic i podobie stw ogl danych 
przedmiotów, skupia  uwagi, zachowywa  w pami ci poznawanych tre ci. Pod-
kre lano, e przeciwdzia anie tym zjawiskom upatrywa  ten my liciel we wzmac-
nianiu si  wewn trznych kilkulatków przy pomocy odpowiednio organizowanych 
zaj  i zabaw. W ko cowej cz ci publikacji zwracano si  do abonentów: Dzisiaj 

29 Z ochronki, „D ” 1892, nr 201, s. 1 i nr 221, s. 1. 
30 Zob. np. „D ” 1890, nr 61, s. 2; nr 62, s. 2; nr 83, s. 2; nr 104, s. 2; „Bal na ochronk ” w Grand Ho-

telu, „D ” 1891, nr 29, s. 2–3; Komitet ochronki katolickiej, „D ” 1890, nr 50, s. 2; „Dochód z balu” – dla 

ochronki katolickiej, „D ” 1891, nr 30, s. 2; Z ochronki, „D ” 1892, nr 249, s. 2; Na ochronk , „D ” 1891, 
nr 121, s. 2; Koncert na korzy  ochronek w odzi, „D ” 1890, nr 240, s. 4; Na ochronk  katolick , „D ” 
1890, nr 146, s. 2; Na ochronk , „D ” 1890, nr 152, s. 2; Na dochód ochronki katolickiej, „D ” 1890, nr 93, 
s. 2; Na korzy  ochronki, „D ” 1892, nr 41, s. 2; Zarz d ochronki, „D ” 1892, nr 42, s. 1; Podzi kowanie, 
„D ” 1889, nr 200, s. 2; Ochronka katolicka, „D ” 1889, nr 210, s. 2; Podzi kowanie, „D ” 1891, nr 167, s. 2; 
nr 234, s. 2; nr 274, s. 2. Szerzej o ochronkach na terenie Królestwa Polskiego pisa a: S. Walasek, Opieka i wy-

chowanie ma ego dziecka na amach czasopism prze omu XIX i XX wieku, Wroc aw, OÞ cyna Wydawnicza 
ATUT, 2015, s. 44–62.
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metoda jego [F. Froebla – G. M.] zaszczepi a si  prawie w ca ej Europie i w kraju 

naszym od lat kilku zastosowuje si  w t.zw. szkó kach freblowskich i w „zak adach 

gier i zabaw po ytecznych”. Zak ady takie istniej  ju  nie tylko w Warszawie, ale 

i w niektórych miastach prowincyonalnych. ód  […] jeszcze si  na tak  szkó k  

nie zdoby a. Od paru ju  lat wprawdzie obiegaj  pog oski, e zak ad podobny ma 

i u nas powsta , lecz dot d pog oski te nie zi ci y si . […] S dzimy bowiem, e 

w mie cie naszem mog oby z powodzeniem i po ytkiem funkcyonowa  kilka nawet 

szkó ek freblowskich 31.
Równocze nie w celu udowadniania, e teoria F. Froebla jest nie tylko doce-

niania, ale i praktykowana w polskich rodowiskach pedagogicznych, publikowa-
no krótkie wzmianki o otwieraniu w Warszawie kolejnych zak adów wychowania 
przedszkolnego. Mia y one z pewno ci  pe ni  funkcj  propaguj c  w ród miesz-
ka ców odzi ten rodzaj oddzia ywa  kierowanych na dzieci32. 

Z doniesie  gazety wynika, e pierwsz  placówk  freblowsk  w odzi dla 
dzieci od 4 do 7 roku ycia za o y a w 1891 r. nie mieszkanka tego miasta, lecz 
uczennica i wspó pracowniczka Marii Weryho – kierowniczki i w a cicielki 
wzorowej szko y freblowskiej w Warszawie – Celina Bronowska. Pisz c o jej 
pierwszych dokonaniach, zwrócono uwag  na przygotowanie zabawy noworocz-
nej dla swoich wychowanków, w której uczestniczyli rodzice jako obserwatorzy. 
Zauwa ano, e rok pó niej kolejn  szkó k  zamierza a otworzy  wykwaliÞ kowa-
na nauczycielka, która równie  przyby a z Warszawy33.

Inny jeszcze obszar opieki nad dzie mi, który co roku nag a niano w „Dzien-
niku ódzkim”, dotyczy  promowania wypoczynku dla najm odszych miesz-
ka ców w okresie wakacji. Z tego powodu kierowano do ódzkiej spo eczno ci 
ró norodne przekazy, maj ce zmotywowa  j  do podj cia stosownych w tym 
zakresie wysi ków. Wychodzono bowiem z za o enia, e skoro inne miasta by y 
w stanie wysy a  dzieci na kolonie letnie, to tym bardziej ód , jako drugi naj-
wi kszy o rodek Królestwa, o specyÞ cznej strukturze zawodowej ludno ci, po-
winna zadba  o potomstwo najubo szych rodzin i wdra a  w ycie wypracowane 
ju  gdzie indziej tego typu rozwi zania. St d na amach pisma drukowano krótkie 
sprawozdania z akcji letnich, prowadzonych g ównie w Warszawie, dzi ki którym 
ka dego roku wysy ano coraz wi ksz  liczb  dzieci w ró ne zak tki kraju, zapew-
niaj c im zdrowe powietrze, w a ciwe od ywianie i mo liwo  oderwania si , 
cho  na krótki czas, od problemów ycia codziennego. W ród nich znajdowali 

31 Kilka s ów o wychowaniu przedszkolnem II, „D ” 1890, nr 141, s. 1. Zob te : Kilka s ów o wychowaniu 

przedszkolnem I, „D ” 1890, nr 139, s. 1.
32 Zob. np. „D ” 1890, nr 118, s. 3; nr 127, s. 3; nr 205, s. 2; „D ” 1892, nr 113, s. 2. Zob. te : G. Michalski, 

Propagowanie pedagogiki Fryderyka Froebla w warszawskim pi miennictwie periodycznym drugiej po owy 

XIX i pocz tków XX wieku, w: Szkolnictwo, opieka i wychowanie w Królestwie Polskim. Od jego ustanowie-

nia do odzyskania przez Polsk  niepodleg o ci 1815–1918, red. H. Markiewiczowa, I. Czarnecka, Warszawa, 
Wydawnictwo APS, 2016, s. 90–99.

33 Szko a Froeblowska w odzi, „D ” 1891, nr 70, s. 1; W zak adzie freblowskim Celiny Bronowskiej, 
„D ” 1892, nr 54, s. 5; Nowa szko a freblowska, „D ” 1892, nr 266, s. 2.
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si  zarówno ch opcy, jak i dziewcz ta. Z czasem oddzielne turnusy przygotowy-
wano dla tych dzieci, które by y zagro one ró nymi chorobami. Wyje d a y one 
najcz ciej na wie  lub do ma ych miejscowo ci, takich jak: Cieksyn k. Nasielska, 
Janowice i Janów (pow. nowomi ski), Czajki i Koz ów (pow. pu tuski), elechów 
(pow. garwoli ski), Bartnik (pow. skierniewicki), Szadek i Szadkowice (pow. sie-
radzki), czna (pow. warszawski), Leszno (pow. b o ski), ale bywa o te , e 
lokowano je w Skierniewicach czy yrardowie34.

Dziennik u wiadamia  mieszka com odzi, e zarówno zamys  zapewniania 
najm odszym warszawiakom wakacyjnej opieki, jak i jego realizacja by a dzie em 
dr. Gustawa Fritsche – lekarza, spo ecznika, redaktora i wydawcy czasopisma 

„Medycyna”. Przywo uj c stosowne dane, pokazuj ce powolny, ale systematycz-

ny rozwój tej formy wspierania najm odszych, wskazywano, e o ile po raz pierw-

szy w 1882 r. obj to opiek  52 dzieci, w kolejnym roku – 84 dzieci, to w 1888 r. 

liczba ta wzros a do 290, a w roku 1889 – wynosi a 41735.

Informowano, e w prace Komitetu Kolonii Letnich (upowa nionego do zbie-

rania rodków na wakacyjny wypoczynek dzieci) zaanga owa y si  takie osoby, 

jak: prof. Uniwersytetu Warszawskiego Adolf Pawi ski, hr. Stefan Walewski, 

hr. Stanis aw Kossakowski, hr. Klementyna ubie ska, Julia Walewska, Daniela 

Kosi ska, Stanis aw Leszkowski, lekarz, higienista i spo ecznik Stanis aw Mar-

kiewicz i dr Gustaw Fritsche 36.

Z pewno ci  nie przez przypadek gazeta zamieszcza a wiadomo ci o ma-

terialnym zasilaniu warszawskich kolonii przez ódzkich przemys owców. 

W 1885 r. donoszono, e na ten cel rodzina Scheiblerów przekaza a 300 rubli, 

Izrael K. Pozna ski – 400 okci perkalu, S. Landau – 5 sztuk tkanin, Szaja Rosen-

blatt – sztuk  barchanu, a bracia Geyer – powa ny zapas wyrobów bawe nianych. 

Pi  lat pó niej na amach ódzkiego dziennika dr G. Fritsche osobi cie dzi ko-

wa  I. K. Pozna skiemu i Geyerom za coroczne oÞ ary w naturze, dzi ki którym 

stawa o si  mo liwe wyposa anie kolonistów w zestawy nowych ubra 37.

Od 1888 r. „Dziennik ódzki” ju  wprost nawo ywa  do uruchamiania ko-

lonii letnich na terenie miasta. Za ka dym razem prezentowa  walory tej insty-

tucji i wyg asza  apele do mieszka ców o skuteczne zainteresowanie si  spraw  

wypoczynku dzieci. We wspomnianym roku pisa  z wiar  w skuteczno  swojej 

odezwy: udzimy si  nadziej , e si  tacy znajd  i e ju  w przysz ym roku ujrzymy 

rezultaty ich dzia alno ci. […] Ludzi zamo nych w odzi nie brak, trzeba tylko, by 

inicjatorzy potraÞ li zapuka  do ich serc i obywatelskiego poczucia. Niech si  wi c 

bior  do dzie a  38. Rok pó niej ju  z pewnym rozczarowaniem komunikowano 

34 Z Warszawy, „D ” 1884, nr 146, s. 3; Kolonie letnie, „D ” 1885, nr 130, s. 3; 1885, nr 156, s. 3; Kolonia 

letnia dla dziewcz t, „D ” 1887, nr 115, s. 2; Letnie kolonie dla chorych dzieci, „D ” 1887, nr 115, s. 3; 

Kolonia letnia dla s abowitych dzieci, „D ” 1891, nr 123, s. 2.
35 Kolonie letnie, „D ” 1889, nr 130, s. 1; Kolonie letnie dla dzieci, „D ” 1890, nr 137, s. 1. 
36 Kolonie letnie, „D ” 1888, nr 142, s. 2.
37 Na rzecz kolonii letnich, „D ” 1885, nr 99, s. 3; Podzi kowania, „D ” 1890, nr 144, s. 2.
38 K. ., Dla ubogich dzieci, „D ” 1888, nr 164, s. 1.
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czytelnikom: S owa nasze przebrzmia y bez skutku, nie pojawi  si  aden ódzki 

dr Fritsche…39. W jeszcze nast pnym roku g oszono podobne opinie: Nie ma 

u nas d-ra Fritschego, cho  mamy towarzystwa lekarskie i hojnych oÞ arodawców, 

którzy nie szcz dz  pieni dzy na cele po yteczne 40. W 1892 r. gazeta odnotowa a 
pewien prze om w tej kwestii, który z jednej strony wyra a  si  w próbie groma-
dzenia drobnych funduszy na wypoczynek letni dzieci, z drugiej – w podj tych 

przez przedstawiciela ódzkiego handlu W adys awa Wizbeka i lekarza Jana 

Wis ockiego rozmowach z gubernatorem piotrkowskim na temat organizowania 

kolonii dla ódzkich dziewcz t i ch opców. Decyzja przedstawiciela w adz rosyj-

skich zmierza a w kierunku przekazania tworzenia tego typu instytucji miejsco-

wemu towarzystwu dobroczynno ci 41. 

Podsumowuj c, nale y podkre li , e redakcja „Dziennika ódzkiego” cha-

rakteryzowa a si  otwarto ci  w zakresie szerzenia w ród czytelników wszelkiego 

typu aktywno ci, maj cej na celu uczynienie atwiejsz  egzystencj  osamotnio-

nych i zaniedbanych dzieci na terenie miasta. Nie tylko zdawa a na bie co relacje 

z dzia a  podejmowanych na ich rzecz przez spo eczników, ale w równym stopniu 

sama inspirowa a i apelowa a do mieszka ców o podejmowanie nowych wyzwa  

w tej dziedzinie. Przywi zywano du  rol  do tego, aby zaniedbany przez zaborc  

obszar ycia spo ecznego, jakim by  byt dzieci pozostawionych bez opieki, cz sto 

funkcjonuj cych w skrajnej n dzy, uczyni  poprzez wysi ki ludzi „dobrej woli” 

cho  troch  lepszym. Pomaga a w tym dobra orientacja zespo u dziennikarskiego 

gazety w licznych przedsi wzi ciach czynionych w tym obszarze w Warszawie. 

Dlatego przekazywano pod rozwag  przyjmowane tam rozwi zania, które uwa a-

no za stosunkowo atwe do przeniesienia na miejscowy grunt. 
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The issue of institutional childcare presented in “Dziennik ódzki” between 

1884 and 1892

Summary
“Dziennik ódzki” was the Þ rst daily newspaper in ód  which was published 

in Polish. It Þ rst came out at the beginning of January 1884 and was closed by the 

tsarist administration after nine years of being issued on the market. Apart from 

providing information typical of dailies, it also focused on issues related to child-

care and education. Even though the Þ rst childcare institutions in Warsaw and 

other cities of the Kingdom of Poland were established in the middle of the 19th 

century, it should be mentioned that the need for this kind of centres was still not 

noticed in ód  at that time. “Dziennik ódzki” called on local communities to 

take various actions for the beneÞ t of the youngest city residents, who were often 

abandoned, neglected and left without care. On the other hand, the newspaper de-

scribed the actions taken by community workers, aimed at making life easier for 

children in ód . Shelters established by Jewish, Evangelical and Catholic com-

munities, setting up Froebel schools and organizing summer camps were topics 

of particular interest.

Keywords: Kingdom of Poland in the 19th century, “Dziennik ódzki”, childcare, 

shelters, nursery schools, summer camps.


