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Wychowawcza troska o młodzież 
w świetle działalności i pism 

bł. ks. Bronisława Markiewicza
Ks. mgr l ic .  Paweł Nowogórski

Ur. 29.10.1965 r., LO w Miejscu Piastowym ukończone w 1985 r zaś w r. 1993 ukończenie stu-
diów filozoficzno-teologicznych w Instytucie Księży Misjonarzy w Krakowie.02.05.1993 obrona 
pracy magisterskiej i przyjęcie święceń kapłańskich. Po święceniach jako wikariusz w Strudze 
k. Warszawy. Przed kolejne 2 lata pobyt we Włoszech. W latach 1997-2000 wikariuszem w parafii 
Pawlikowice k. Wieliczki a obecnie pracuje w Miejscu Piastowym. Obecnie przygotowuje pracę 
doktorską. Autor kilku artykułów i opracowań, projektów, inicjatyw duszpasterskich. Uczestnik 
wielu konferencji naukowych i współorganizator sesji, spotkań o charakterze naukowym.

Zgromadzenie Św. Michała Archanio-
ła, powstałe na bazie i statucie świec-
kiego „Towarzystwa Powściągliwość i 
Praca”, od początku swej działalności za 
główny cel społeczny wybrało wycho-
wanie dzieci i młodzieży. W regulaminie 
zakładów wychowawczych, napisanym 
w głównym zarysie przez ks. Bronisła-
wa Markiewicza i praktykowany w jego 
zakładach podkreślano, iż działalność 
wychowawcza nie ogranicza się jedynie 
do określonej grupy społecznej, „mimo 
to przede wszystkim zajmuje się klasą 
najuboższą, ponieważ ta najbardziej po-
trzebuje pomocy i moralnego przewod-
nictwa”1. 

Uczynienie procesu wychowawczego 
głównym celem wspólnoty nakładało w 
konsekwencji obowiązek wszechstron-
nego rozumienia tego procesu oraz obo-
wiązku refleksji nad sytuacją społeczną, 
która ma znaczący wpływ na wszelką 
działalność wychowawczą. W całym 
procesie wychowania szczególnie waż-
ne jest odniesienie do wspólnoty rodzin-

nej, jako podstawowego, naturalnego 
środowiska wychowawczego. W pro-
gramie wychowania społecznego dzieci 
i młodzieży ks. B. Markiewicza problem 
wychowania w rodzinie i dla rodziny 
wielokrotnie i na różne sposoby był po-
dejmowany. 

1. Michalickie zobowiązania do 
wychowania dziewcząt i chłopców 

Konstytucje Zgromadzenia Świętego 
Michała Archanioła, zatwierdzone przez 
Stolicę Apostolską 29 stycznia 1989 ro-
ku, podkreślają, iż odczytując znaki 
czasów uczniowie ks. B. Markiewicza 
prowadzą różnego rodzaju posługi apo-
stolskie. Wśród nich Konstytucje wymie-
niają: „duszpasterstwo ze szczególnym 
uwzględnieniem ludzi materialnie i re-
ligijnie zaniedbanych, rekolekcje i misje 
ludowe, misje zagraniczne, działalność 
wydawniczą, budzenie i pielęgnowa-
nie powołań kapłańskich i zakonnych, 
dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego”. 
Jednak na pierwszym miejscu wśród po-

1 Regulamin Zakładów Wychowawczych Towarzystwa Św. Michała Archanioła. [w:] Cz. Kustra. 

Powściągliwość i praca w wychowaniu człowieka. Współczesne odczytanie koncepcji wycho-

wawczej ks. Bronisława Markiewicza (1842 – 1912). Toruń 2002, s. 521.
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sług apostolskich Zgromadzenia wymie-
niono: „wychowanie dzieci i młodzieży, 
zwłaszcza najbiedniejszej i osieroconej” 
– co jest wyraźnym powtórzeniem za-
łożeń i celów określonych już przez ks. 
B. Markiewicza. Chociaż sam Założyciel 
nie doczekał się chwili zatwierdzenia 
kościelnego zgromadzenia męskiego, 
jako instytucji zakonnej (nastąpiło to 
dopiero w 1921 roku), to jednak jego wi-
zja posługi społecznej poprzez działal-
ność wychowawczą przetrwała i została 
wyraźnie podkreślona w dokumentach 
Zgromadzenia2. 

Michalickie zobowiązanie do wycho-
wania dzieci i młodzieży wynika z fak-
tu rozumienia wagi i miejsca w rozwoju 
społecznym owego procesu. Wychowa-
nie, to nie dzieło przypadku, lecz świa-
dome ukierunkowanie ku pewnym ce-
lom. Cel wychowania musi być zgodny 
z konkretnym celem człowieka, a więc 
musi uwzględnić jego potrzeby indywi-
dualne, społeczne i kulturalne. Chrześci-
jańskie rozumienie wychowania zdąża 
do integralnego rozwoju osoby ludzkiej, 
czyli do harmonijnego rozwijania wła-
ściwości fizycznych, moralnych i inte-
lektualnych dzieci i młodzieży. Wzorem 
kształtowania człowieka jest sam Chry-
stus3. 

Istotnym elementem wychowania jest 
wzbudzenie i kształtowanie określone-
go systemu wartości. Podmiotem tego 
procesu jest dziecko, zaś przedmiotem 
wychowania jest nabycie odpowiednich 
sprawności przez wychowanka. Wśród 
owych sprawności najczęściej podkreśla 

się sprawności moralne, które są pod-
stawą do czynienia dobra; sprawności 
etyczne – skłaniają do czynienia dobra 
społecznego i obywatelskie – są źródłem 
obywatelskich czynów dobra, opierają 
się na doktrynie politycznej i jurysdykcji 
państwa4. 

Pedagogia chrześcijańska także po-
dejmuje problematykę chrześcijańską, 
opracowując strategie i metody wycho-
wania do wartości. W przypadku myśli 
pedagogicznej ks. B. Markiewicza istot-
nym było ukazanie „powściągliwości i 
pracy” w kategoriach aksjologicznych. 
Proces wychowawczy był wpisany w 
całą koncepcję osoby ludzkiej, której 
źródłem dla ks. B. Markiewicza było Ob-
jawienie Boże. Celem wychowania był 
rozwój różnych aspektów człowieczeń-
stwa: 
- homo sapiens – człowiek posiadający 

wiedzę dotyczącą potrzeb ludzkich i 
warunków ich zaspakajania;

- homo faber – człowiek pracowity zna-
jący współczesna technikę, z umiejęt-
nością zaspakajania potrzeb własnych 
i innych;

- homo loquens – odznaczający się zna-
jomością kultury, nauki, zdobywający 
informacje;

- homo moralis – kierujący się w działa-
niu łączeniem praw naukowych i za-
sad moralnych5 . 
Głosząc rangę procesów wychowa-

nia ks. B. Markiewicz wpisywał się we 
wcześniejszą tradycję podobnych dzia-
łań na ziemiach polskich pozostających 
pod zaborami. Od XVIII wieku istniały 

2 W. Zięba. Miejsce Piastowe, Klasztor Księży Michalitów. Miejsce Piastowe 1999, s. 14 – 15.
3 Por. A. Skreczko. Wychowanie to zabiegi celowe. [w:] „Czas Miłosierdzia”, 2004, nr 2, s. 4 – 5.
4 Por. A. Róg, M. Orzechowska. Wychowanie do wartości. [w:] „Edukacja i Dialog”, 2004, nr 5, 

s. 9 – 15.
5 Cz. Kustra. Powściągliwość i praca…, dz. cyt. s. 315 – 318. 340 – 344.
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bowiem różne formy opieki nad dzieć-
mi opuszczonymi, przeważnie przy 
szpitalach. Na przykład: Podskarbi Li-
tewski Tyzanchaus wychowywał 30 
chłopców i 1000 dziewcząt włościań-
skich; w 1814 roku powstało w War-
szawie Towarzystwo Dobroczynności 
rozwijające akcję filantropijną; w 1862 
roku Abp Zygmunt Feliński sprowadził 
do Warszawy Siostry Rodziny Maryi, by 
zajęły się wychowaniem najuboższych 
dzieci; w latach 1814 – 1871 w Poznań-
skiem żył i działał Edmund Bojanow-
ski, który w 1850 roku zorganizował 
pierwszą ochronkę dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, dając początek Zgro-
madzeniu Służebniczek Najświętszej 
Maryi Panny; w tym okresie działał ks. 
Zygmunt Gorazdowski, który we Lwo-
wie zakładał domy dziecka i wspierał 
bezdomnych; w tym także okresie w 
Krakowie działał wśród bezdomnych 
Albert Chmielowski, a także podobną 
działalność prowadził założyciel Księży 
Marianów Stanisław Papczyński6. 

Bronisław Markiewicz już w gimna-
zjum ujawnił zamiłowanie do działalno-
ści wychowawczej, gdy chętnie udzielał 
korepetycji kolegom na stancji. Sam póź-
niej zanotował: „od dawna odczuwa-
łem chęć, by zostać nauczycielem. Mam 
wielką łatwość w postępowaniu z mło-
dzieżą”7. Jako uczeń, student, a później 
kapłan pracujący w kilku parafiach roz-
wijał swe naturalne talenty wychowaw-
cze, czemu dawał wielokrotnie wyraz 
zarówno w celnych analizach środowisk, 
w których pracował, jak i w konkretnych 
dziełach, które podejmował. 

Oryginalność koncepcji wychowaw-
czej ks. B. Markiewicza polegała na tym, 
że zakład wychowawczy powstawał 
wspólnymi siłami gromadzącej się mło-
dzieży. W ten sposób budowano różne-
go rodzaju warsztaty wychowawcze i 
szkoły. Przywołując zasadę „powścią-
gliwość i pracę” dbano o jej wystarczal-
ność. Wspólna praca wychowanków i 
wychowawców stanowiła warunek ich 
wychowania. Poszczególne warsztaty 
podejmowały działalność w zakresie, 
który był podyktowany potrzebami spo-
łeczności: młodociani szewcy robili i na-
prawiali buty, krawcy szyli ubrania, sto-
larze i koszykarze zaopatrywali zakład 
w sprzęty. Pracujący w gospodarstwie 
rolnym dostarczali zakładowi potrzebne 
artykuły spożywcze oraz jarzyny i owo-
ce z własnego ogrodu. 

Chociaż ks. B. Markiewicz nie opraco-
wał całościowego systemu wychowania 
w formie naukowej publikacji, był bo-
wiem człowiekiem czynu, praktykiem, 
to jednak z licznych jego artykułów i 
publikacji można wyodrębnić jego wi-
zję systemu wychowawczego. Przede 
wszystkim postulował on rozpoczęcie 
wychowania człowieka od najwcze-
śniejszych lat życia. Związane jest to z 
obawami, że pozostawienie dziecka na-
turalnym skłonnościom – naznaczonych 
skutkami grzechu pierworodnego – wy-
zwoli w nim destrukcyjne siły. Tylko po-
moc Boża przez łaskę i pomoc ludzi przez 
wychowanie może dziecko przed tym 
ustrzec. Wychowanie musi więc wpierw 
dotyczyć wychowania religijnego i mo-
ralnego. Pisał: „Tylko religia daje czło-

6 M. Stachura. Wszedł między lud, Rzecz o Słudze Bożym ks. Bronisławie Markiewiczu. Marki 

– Struga 1995, s. 95 – 96.
7 K. Radzik. Wychowawca. [w:] F. Ochała, P. Prusakiewicz, K. Radzik. Ojciec. Redakcja – „Wspól-

nota Michael”. Kraków 1999, s. 45.
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wiekowi siłę do wychowania moralne-
go”8. Szczególne znaczenie mają ideały 
wychowawcze, które powinny zapełnić 
przestrzeń życiową dziecka, stać się je-
go treścią i „gwiazdą przewodnią”. Jak 
pisał: „Każde wychowanie zasadza się 
głównie na tworzeniu ideałów. W szkole 
i w domu stawiamy dzieciom przed oczy 
wzory doskonałości i zachęcamy je do 
naśladowania tychże. Umysł dziecięcia 
jest jakby kartą czystą, nie zapisaną, a 
wrażliwy i miękki jak wosk. Co mu po-
damy, z łatwością się na nim wyciska i 
pozostaje w nim na dalsze lata, a często 
nawet na całą wieczność”9. 

Myśl pedagogiczna ks. Markiewicza 
zawarła się w pojmowaniu istoty wy-
chowania, jako struktury złożonej z 
praw wartości i powinności, które są 
najważniejsze i pełnią rolę czynnika 
konstruktywnego, a także spraw psy-
chologicznych i socjologicznych. Ks. B. 
Markiewicz ze szczególną starannością 
odczytywał potrzeby obiektywne ze-
wnętrzne dostosowując wychowanie 
do konkretnych, ciężkich wymagań ży-
cia. Ponadto uwzględniał subiektywnie 
wewnętrzne potrzeby wychowanków, 
zwłaszcza, gdy wiązało się to ze świa-
domym odrzuceniem lub przyjęciem 
wymogów wychowawczych. Próbując 
określić istotę wychowania ks. B. Mar-
kiewicz napisał: „Różne są rodzaje wy-

chowania dobrego dzieci, bo różne są 
zdolności, usposobienia, stany i powo-
łania ludzi… Najlepszym jest to wycho-
wanie, które się stosuje najściślej do oso-
bowości każdego dziecka: do jego wieku, 
uzdolnienia, zdrowia, warunków życia i 
przeznaczenia na tym świecie i w wiecz-
ności”10. W ten sposób podkreślał osobo-
centryczny charakter wychowania, w 
którym istotną sprawą jest prawdziwe 
dobro, czyli godne człowieczeństwo. 
Wyraźnie przy tym odróżniał świecką 
pedagogikę poszukującą nowych roz-
wiązań wychowawczych od pedagogiki 
chrześcijańskiej. Uważał, że Kościół nie 
potrzebuje ciągle poszukiwać nowości, 
gdyż ma jeden – nadprzyrodzony cel wy-
chowawczy. Drogowskazem jest Biblia i 
nauka Kościoła. A wśród instrumentów 
pedagogicznych i ważnych elementów 
procesu wychowawczego wymieniał: 
naukę Kościoła, liturgię, sakramenty i 
posługę duszpasterską 11. 

Istotne założenia ideowo programo-
we koncepcji wychowawczej B. Markie-
wicza znalazły swój wyraz w Statucie 
„Towarzystwa Powściągliwość i Praca”. 
Był on wzorowany na Konstytucjach św. 
Franciszka Salezego, zatwierdzonych w 
1874 roku. Sięgając po dawny tekst ks. 
B. Markiewicz wskazywał na ciągłość i 
tradycję, z której wyrasta jego koncep-
cja wychowania. Statut mówił, że celem 

8 B. Markiewicz. Główne zasady wychowania. Poradnik dla wychowawców, t. 2, s. 257.
9 Tenże. Ideały klasyków starożytnych, a gwiazdy przewodnie nasze. PW. tom 2, s. 333. Por. 

J. Furman. Podstawy psychologiczne metod wychowawczych w systemie ks. B. Markiewicza. Lu-

blin 1965, (mps); M. Król. Model wychowania chrześcijańskiego w twórczości ks. B. Markiewicza 

– Założyciela Zgromadzeń św. Michała Archanioła. Warszawa 1990, (mps); K. Ślęzak. Wycho-

wanie dzieci zaniedbanych społecznie w systemie wychowawczym Sługi Bożego ks. B. Markie-

wicza. Warszawa 1999, (mps); K. Doniek. Wychowanie u ks. B. Markiewicza w świetle założeń 

pedagogiki personalistycznej. Rzeszów 2002, (mps).
10 B. Markiewicz. Różne rodzaje dobrego wychowania młodzieży. PW, tom 1, s. 162.
11 Por. B. Markiewicz. Ćwiczenia duchowne. Miejsce Piastowe 1913, s. 1 nn.
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Towarzystwa jest chwała Boża i dobro 
społeczeństwa przez praktykowanie 
czynów miłosierdzia i doskonalenie się 
jego członków. Środkami do osiągnięcia 
tych celów miały być domy wychowaw-
cze – wzorowane na zakładach ks. Jana 
Bosco, w których młodzież najuboższa, 
zwłaszcza sieroty, znajdą przytułek, a 
poprzez pracę w odpowiednim zakładzie 
rzemieślniczym zapracują na swe utrzy-
manie i przygotują się do samodziel-
nego życia, zdobywając wykształcenie 
zawodowe. Statut Towarzystwa został 
zatwierdzony przez namiestnictwo 18 
stycznia 1898 roku. Za podstawę wycho-
wania przyjęto współpracę człowieka z 
łaską. Wartość życia religijnego jednak 
była postrzegana w powiązaniu z do-
brem społecznym. Środkiem do rozwią-
zania trudności socjalnych miała być po-
wściągliwość, rozumiana, jako naczelna 
sprawność obejmująca całego człowieka 
i wszystkie jego władze. W programie 
wyróżniano potrójną pracę:
- duchową – wysiłek i dążenie człowieka 

do osiągnięcia celów nadprzyrodzonych; 
- fizyczną – cielesną, ręczną, traktowa-

ną jako nakazaną przez Boga; 
- umysłową – dążenie do ubogacania 

swego umysłu nowymi zagadnieniami 
z zakresu różnych nauk12. 

2. Michalickie zakłady opiekuńcze i 
wychowawcze

Celem realizacji programu wycho-
wania młodego pokolenia Polaków z 

inicjatywy ks. B. Markiewicza powsta-
ło szereg zakładów opiekuńczych i wy-
chowawczych. Z zamiarem utworzenia 
takiego zakładu dla dzieci i młodzieży 
opuszczonej ks. B. Markiewicz nosił się 
od dawna. Myśl ta dojrzewała zwłasz-
cza w czasie jego pobytu we Włoszech w 
Zgromadzeniu Księży Salezjanów. Po ze-
tknięciu się z systemem wychowania ks. 
Jana Bosco, zapragnął go przenieść i roz-
powszechnić na grunt Polski. Po otrzy-
maniu probostwa w Miejscu, do którego 
przybył 24 marca 1892 roku, ks. B. Mar-
kiewicz rozpoczął realizację swoich za-
miarów. Pierwszym wychowankiem był 
16 – letni chłopiec – sierota z okolic Kra-
kowa, który zamieszkał z proboszczem 
w drewnianej, zniszczonej plebanii. W 
pierwszych dniach listopada 1892 roku 
ks. Markiewicz miał już pod opieką 13 
chłopców, ich liczba zimą wzrosła do 
18, a z początkiem roku 1893 – do 2513. 
Grupie tej ks. B. Markiewicz nadał na-
zwę „Zakład ks. Jana Bosco”. Od parafii 
odkupił starą plebanię, w której umieścił 
chłopców. Jednocześnie rozpoczął budo-
wę nowej plebani. W niedługim czasie 
została ona udostępniona zakładowi. 
Całość budynku przeznaczona była dla 
wychowanków z wyłączeniem dwóch 
pomieszczeń: na kancelarię i sypialnię 
ks. Proboszcza14. 

W 1894 roku zakład w Miejscu liczył 
już 30 wychowanków. Wówczas też 
powstały pierwsze zalążki warsztatów 
rzemieślniczych. Wynikało to z koniecz-

12 Statut Towarzystwa „Powściągliwość i Praca” w Miejscu Piastowym. [w:] H. Kaiser. Towarzy-

stwo „Powściągliwość i Praca” 1898 – 1921. Lublin 1971, s. 117 – 120; Por. H. Kaiser. Towarzy-

stwo… dz., cyt. s. 28 – 46; H. Matuszczak. Powściągliwość w ujęciu ks. Bronisława Markiewicza. 

Lublin 1970, (mps); M. Polak. Powściągliwość i Praca w systemie wychowawczym ks. B. Markie-

wicza w świetle psychologii rozwojowej. Lublin 1971, (mps).
13 Historia Zakładu Wychowawczego. PiP, 1906, nr 1, s. 3.
14 F. Sypowski. ks. B. Markiewicz – Twórca Zakładów Wychowawczych. Wieliczka 1919, s. 3.
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ności zaspokojenia niezbędnych życio-
wych potrzeb wychowanków. I tak na 
przykład krawiec Szymon Kędra – przy-
szły kandydat do Zgromadzenia – zor-
ganizował zakład krawiecki, gdy trzeba 
było szyć ubrania dla wychowanków. 
Podobnie powstał zakład szewski, sto-
larski, bednarski, pracownia koszykar-
ska i inne. Cały czas młodzież pracowała 
na roli, w ogrodzie i w pasiece15. 

Jesienią 1894 roku powstały pierwsze 
klasy gimnazjalne, w których uczył sam 
ks. B. Markiewicz i przysłani z Turynu kle-
rycy salezjańscy. Pomimo różnych trud-
ności administracyjnych ze strony władz 
austriackich w 1896 roku liczba wycho-
wanków wynosiła już 70 osób. Rozwinęło 
się gimnazjum zakładowe, które liczyło 3 
klasy. Do pracy przyjęto nauczycieli szkół 
państwowych. Ks. B. Markiewicz przyjął 
do pracy nauczyciela muzyki – pracow-
nika orkiestry wojskowej, który miał zor-
ganizować orkiestrę zakładową. Założył 
również cieplarnię, która dla młodzieży 
była praktyczną szkołą ogrodnictwa. W 
1897 roku zakład dawał schronienie 100 
chłopcom i kilkunastu dziewczętom. 
Z powodu poważnych kłopotów loka-
lowych ks. Markiewicz zakupił domek 
wiejski przy plebanii, zwany „Jakubów-
ką”. Postanowił też wybudować nowy 
dom dla 100 wychowanków i rozpoczął 
prace budowlane. Głównymi budowni-
czymi zakładu byli sami wychowanko-
wie. Świadomość, że budują „dom dla sie-
bie” chłopcy pracowali z poświęceniem, 

kierowani przez fachowców i wycho-
wawców. Fizyczną pracę przy budowie 
podejmowali wszyscy: dyrektor, wycho-
wawcy i wychowankowie16. Budynek 
został oddany do użytku w 1899 roku. 
Na najwyższym piętrze znajdowała się 
sypialnia dla młodzieży starszej, cztery 
warsztaty i kaplica. Drugie piętro zajmo-
wały sypialnie dla chłopców młodszych. 
Ponadto w domu znajdował się warsztat 
koszykarski, kapeluszniczy, mieszkanie 
dla przełożonych, sala muzyczna będąca 
równocześnie sceną teatralną, biblioteka 
oraz redakcja miesięcznika „Powściągli-
wość i Praca”. Obok domu wybudowano 
cieplarnie i kuźnie. Założono wodociąg 
doprowadzający wodę do zabudowań 
oraz plac zabaw z huśtawkami. W starej 
plebanii przebywało 17 dziewcząt, które 
uprawiały warzywa, przygotowywały 
posiłki dla całego zakładu, uczyły się szy-
cia i samodzielnego prowadzenia gospo-
darstwa17. 

W tym samym czasie opracowanie 
i przyjęcie przez władze państwowe 
statutu „Towarzystwa Powściągliwość 
i Praca” (18 IV 1898), oraz wybór ks. B. 
Markiewicza rektorem i dyrektorem za-
kładu wychowawczego stworzyło praw-
ną stabilizację zakładu w Miejscu Piasto-
wym. Darowizny i fundusze umożliwiły 
rozwój materialny Zakładu. Otworzyły 
także możliwość powoływania jego fi-
lii, podobnych zakładów prowadzonych 
przez wychowawców wcześniej współ-
pracujących z ks. Markiewiczem. 

15 W. Michałka. Ks. B. Markiewicz. Londyn 1959, s. 76 nn.
16 Zakład wychowawczy w Miejscu Piastowym. PiP. 1898, nr 1, s. 4; Por. S. Nowak. Ks. Bronisław 

Markiewicz jako Założyciel Zakładu w Miejscu Piastowym w latach 1892 – 1945. Kraków 1985, 

(mps).
17 Stan zakładu wychowawczego w Miejscu Piastowym. Pip. 1899, nr 12, s. 92; Sprawozdanie 

z zakładu wychowawczego w Miejscu Piastowym, PiP, 1900, nr 4, s. 89; Por. R. Stolecka-Zuber. 

System wychowawczy ks. B. Markiewicza. Geneza i rozwój. Marki 2001, s. 61 – 68.



ARTICLES

160

Pierwszą próbą utworzenia filii za-
kładu w Miejscu Piastowym była próba 
podjęta w Szynwałdzie koło Tarnowa 
w czerwcu 1898 roku, na życzenie tar-
nowskiego biskupa Ignacego Łobosa. Na 
usilne prośby proboszcza w Szynwałdzie 
znanego z działalności abstynenckiej ks. 
Antoniego Siemińskiego, ks. B. Markie-
wicz wysłał trzech byłych wychowan-
ków – członków swego Towarzystwa, 
aby w Szynwałdzie założyli zakład. Ist-
niał on przez dwa lata i zgromadził 25 
chłopców18. 

Z prośbą o przysłanie zespołu wycho-
wawców zwrócił się w roku 1899 do ks. 
B. Markiewicza Książe Michał Radzi-
wiłł z żoną Marią z Krasińskich, którzy 
utworzyli w Warszawie schronisko dla 
biednych dzieci (sierot) przy ul. Freta 
zwane „Nazaret”. Książe był niezwykle 
zadowolony z pracy członków Towarzy-
stwa, którzy swą opieką obejmowali 60 
małych chłopców i 20 studentów. Zakład 
„Nazaret” funkcjonował do śmierci fun-
datora, czyli do 1904 roku19. 

Podobne promieniowanie zakładu z 
Miejsca Piastowego można odnotować 
na Górnym Śląsku. Działacz o polskość 
Śląska, Antoni Grabara, popierał dzia-
łalność ks. B. Markiewicza, przysyłając 
mu znaczniejsze ofiary. W 1900 roku 
ofiarował swój folwark w Grabowcu 
na sierociniec dla dzieci, do którego ks. 
Markiewicz wysłał kilku współpracow-

ników. Wychowawcy i 20 małych sierot 
zajmowali się głównie gospodarstwem. 
Na skutek represji ze strony władz pru-
skich, jak również ludności niemieckiej, 
placówkę zamknięto w 1904 roku20. 

Z podobną prośbą zwróciła się rodzina 
Torosiewiczów ze Lwowa. Ustanowiła 
ona fundację i ustanowiła zakład dla 40 
chłopców. Kuratorem fundacji był Abp 
ormiański Józef Teodorowicz, który po-
wierzył ją w zarząd Towarzystwu „Po-
wściągliwość i Praca”. Od 1901 roku w 
„Zakładzie im. Torosiewiczów we Lwo-
wie” pracowali wychowawcy z Miejsca 
Piastowego. Ścisła współpraca z Towa-
rzystwem trwała do września 1905 ro-
ku21. 

Drugim obok Miejsca Piastowego sa-
modzielnym zakładem „Towarzystwa 
Powściągliwość i Praca” był ośrodek w 
Pawlikowicach koło Wieliczki. Towarzy-
stwo zakupiło dawną posiadłość Morsz-
tynów, zniszczony dwór i zaniedbany 
majątek od Kasy Oszczędności w Wie-
liczce. Do Pawlikowic przybyli 4 sierp-
nia 1903 roku z Miejsca Piastowego za-
równo wychowawcy, katecheta, jak i 30 
wychowanków. Grupa ta, jak i nowi wy-
chowankowie, podjęli prace remontowo 
budowlane. Dużą pomocą w prowadze-
niu zakładu i gospodarstwa Pawlikowic-
kiego, służyły siostry michalitki, które 
kierowały pracą w kuchni i zajmowały 
się domem. Po pożarze w 1904 roku zde-

18 W. Białoczyński. Wspomnienia. AT. rkps, s. 32; zob. H. Kaiser. Towarzystwo… dz. cyt, s. 48.
19 Por. List B. Markiewicza do Księcia Michała Radziwiłła. brak daty, AT, t. 1, Korespondencje 

i referaty. sygn. 71; Tenże. List do Stanisława Orlemby. Tamże. sygn. 80; tenże. Do ks. Stanisława 

Orlemby. Miejsce Piastowe 22.11.1901; tamże. sygn. 89; tenże List do Józefa Machały. Miejsce 

Piastowe 27.10.1904; tamże. sygn.134.
20 List B. Markiewicza do ks. Stanisława Orlemby. Miejsce Piastowe 22.11.1901. AT. t. 1. Kore-

spondencje i referaty. sygn. 89; Por. H. Kaiser. Towarzystwo… dz. cyt. s. 49.
21 Pismo Zarządu Towarzystwa „Powściągliwość i Praca” do Konsystorza przemyskiego. Miej-

sce Piastowe. 31. 07.1905. AT. t. 1. Korespondencje i referaty. sygn. 157.
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cydowano się na szybką odbudowę i roz-
budowę zakładu, tworząc wiele nowych 
zakładów. Między innymi w nowych 
budynkach w 1910 roku zlokalizowano 
drukarnię, co umożliwiło regularne dru-
kowanie miesięcznika „Powściągliwość i 
Praca”22. 

Zakłady ks. Markiewicza w Miejscu 
Piastowym, jak i w Pawlikowicach sta-
wały się coraz bardziej popularne. Stąd 
„Towarzystwo Powściągliwość i Praca” 
otrzymywało kolejne propozycje współ-
pracy lub przejęcia kierownictwa nad 
niektórymi już istniejącymi zakładami. I 
tak z Wilna przyszła propozycja przyję-
cia zakładu utworzonego przez ks. Dyja-
kowskiego w 1904 roku, który w dwóch 
domach mieścił 150 sierot. Ks. Dyjakow-
ski kilkakrotnie przybywał do Miejsca 
Piastowego, prosząc o przyjęcie jego 
zakładu do Towarzystwa. Wysłani do 
Wilna wychowawcy z Miejsca Piastowe-
go pracowali tam od 1906 roku. Z braku 
personelu wychowawczego w 1928 roku 
przekazano zakład Salezjanom. 

Z podobną prośbą zwrócił się do ks. 
B. Markiewicza ks. Ignacy Kłopotowski, 
który założył 4 domy wychowawcze: w 
Lublinie „Dom zarobkowy” przy kościele 
Św. Ducha dla 100 osób, dom zwany „Sie-
rakowszczyzna” dla 200 dzieci, trzeci 
dom na „Jacku” pod Lubartowem dla 55 
dziewcząt i czwarty w Opolu Lubelskim 
dla 25 chłopców. Z powodu trudności 
personalnych zwrócił się do Towarzy-
stwa o przejęcie zakładów i obsadzenie 
ich swoim personelem. Od 1906 roku 

pracowało w tym zakładzie 8 sióstr z 
Miejsca Piastowego i 2 braci. Jednak w 
1909 roku Towarzystwo z braków per-
sonalnych musiało zrezygnować z tej 
pomocy. 

Do prowadzenia istniejącego w Rzeszo-
wie schroniska „Sług św. Zyty” zostały 
poproszone siostry z Miejsca Piastowego. 
Od 1905 roku siostry prowadziły przytu-
lisko dla służących i otworzyły szwalnię, 
dla przyuczenia zawodu dziewcząt. 

W marcu 1905 roku ks. Januszewski 
ofiarował dom z przyległą ziemią w 
Zborowiu koło Tarnopola z życzeniem, 
aby Towarzystwo otworzyło zakład wy-
chowawczy. Wysłani wychowawcy pro-
wadzili działalność zaledwie dwa lata. 
Zakończono ją z powodu trudnych wa-
runków życia i braku zgody Abpa Józefa 
Wilczewskiego na kierownika duchowe-
go – członka Towarzystwa, ks. Jana Ku-
towskiego. 

Hrabina Helena Mycielska ofiarowa-
ła Towarzystwu zabudowania i ziemie 
w Skoromochach w powiecie Rohatyń, 
niedaleko Stanisławowa. Towarzystwo 
utworzyło tam zakład dla 20 dzieci, któ-
ry działał od października 1906 roku. 
Wychowawcy zakładu wpisali się w śro-
dowisko działalnością społeczną, między 
innymi zakładając kasę oszczędnościo-
wo – pożyczkową, kółko rolnicze, skle-
pik i szkołę. Krótko przed śmiercią 1912 
roku ks. B. Markiewicz polecił zamknąć 
placówkę i powrócić z wychowankami 
do Miejsca Piastowego. Okazało się to 
szczęśliwym zarządzeniem, ponieważ 

22 List ks. B. Markiewicza do Jana Latuska. Miejsce Piastowe 21.04, 1905. AT. t. 1. Koresponden-

cje i referaty. sygn. 151; Jan Latusek. Wzór podania przesłany przez ks. Markiewicza dyrektorowi 

zakładu. Pawlikowice 25.10.1905; tamże sygn. 163; Ks. B. Markiewicz do Jana Latuska. Miejsce 

Piastowe 6.07.1906; tamże. sygn. 175; Por. J. Gruca. Historia zakładu wychowawczego w Pawli-

kowicach 1903 – 1951. Kraków 1981, (mps); W. Zięba. W cieniu starych drzew. 1903 -1993 Pawli-

kowice. Marki Struga 1993; J. Latusek. O zakładzie w Pawlikowicach. Pip. 1906, nr 12, s. 90.
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podczas działań wojennych w 1914 roku 
zakład został zrównany z ziemią23. 

Inną propozycją, nieprzyjętą jednak 
przez Towarzystwo, była prośba Marii 
Łempickiej, która od 1902 roku prosiła, 
by Towarzystwo przejęło pod swój za-
rząd zakład św. Józefa i obszar dworski w 
Prusach pod Krakowem. Brak było jednak 
personelu, aby pozytywnie odpowiedzieć 
na propozycję. Dopiero w 1910 roku czę-
ściowo Towarzystwo wspomagało pro-
wadzenie zakładu posyłając tam kilku 
rzemieślników i doradzając w zarządza-
niu. Pełną administrację zakładu Towa-
rzystwo objęło dopiero w 1925 roku24. 

O popularności zakładów ks. B. Mar-
kiewicza świadczą jego słowa w urzędo-
wym piśmie skierowanym do ks. prałata 
Potulickiego, by ten przekazał je prefek-
towi Kongregacji zakonników, ks. kard. 
Vivesowi: 
„Obecnie Towarzystwo (pia corporatio) 
„Powściągliwość i Praca” ma zakłady 
w Galicji w Miejscu Piastowym (powiat 
Krosno), w Pawlikowicach (powiat Wie-
liczka), w Star. Skomorochach (powiat 
Rohatyń) i na Litwie w Wilnie — razem 
około 500 wychowanków”. Jeśliby Ksiądz 
Prałat potrzebował więcej szczegółów o 
nas, mogą ich dostarczyć mieszkający w 
Rzymie mgr Karol Załuski i kleryk Cze-
sław Motyczko w Kolegium polskim, by-
ły wychowanek z Miejsca Piastowego. 
Dwór zaś należący do Rodziców Monsi-
gnora Załuskiego znajduje się w najbliż-
szym sąsiedztwie Miejsca Piastowego. 

Prawdopodobnie Członkowie św. Kon-
gregacji Zakonników podniosą zarzut, iż 
Korporacja nie ma stałych funduszów. 
Na to odpowiadamy, iż bardzo słusznie 
wymaga św. Kongregacja tego warunku 
od Zgromadzeń, które nie mają godła 
naczelnego „powściągliwość i praca”. 
To godło w czyn wprowadzone więcej 
znaczy aniżeli miliony. Ono wydaje ludzi 
hartu i ściąga fundusze milionowe. 

Dwakroć prosił mnie p. Hr. Skarbek, 
abym objął zakład Drohowyski; Ks. Kard. 
Dunajewski i p. Delegat ofiarowali mi 
zakład Książąt Lubomirskich, pani Ma-
ria z Michałowskich Łempicka kilkakroć 
przyjeżdżała do Miejsca i prosiła, aby ob-
jąć zakład św. Józefa w Krakowie wraz z 
obszarem dworskim doń należącym; na-
wet Ks. Biskup z Koszyc Fischer-Colbrie 
przysyłał kapłana swego do Miejsca z 
prośbą o przysłanie naszych wychowaw-
ców do jego diecezji. Powściągliwość i 
praca pojęte w duchu katolików wydaje 
dzielnych chrześcijan i ludzi idealnych. 
Moi wychowankowie przysyłają mi na 
zakłady dzieci opuszczonych po 1000 i 
po 1500 koron. Jeden z nich przysłał mi 
już przeszło 7000 koron. Nie palą tyto-
niu, nie piją żadnego trunku alkoholicz-
nego, w karty nie grają, a cokolwiek im 
zbędzie, obracają na cele Boże. Im więk-
sze trudności przeszli, tym są dzielniej-
szymi. Jest to system wychowania ludzi 
obowiązku i świętych”25. 

Zarządy miast, Krakowa, Limanowej 
zwróciły się do ks. B. Markiewicza z proś-

23 Por. H. Kaiser. Towarzystwo… dz. cyt. nr 47 – 53. Por. Protokół Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Towarzystwa „Powściągliwość i Praca”. Miejsce Piastowe 29.04, 1911. AT. t. 1. 

Korespondencja i referaty. sygn. 291.
24 Ks. B. Markiewicz do P. Łempickiej. Miejsce Piastowe 10.08.1906. AT. t. 1. Korespondencje 

i referaty. sygn. 178.
25 Ks. B. Markiewicz do ks. prałata Potulickiego. 4.12.1911. AT. t. 1. Korespondencje i referaty. 

syg. 315.
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bą o poprowadzenie zakładów wycho-
wawczych. Musiał jednak odmówić ze 
względu na braki personalne i możliwości 
Towarzystwa. Po śmierci ks. B. Markiewi-
cza Towarzystwo otrzymało propozycje 
przyjęcia zakładu dla 20 chłopców zało-
żonego przez Józefa i Katarzynę Palaców 
w Berteszowie (Powiat Bóbrka). Zakład 
utworzony w 1920 roku istniał do 1940 ro-
ku. Po roku 1921 „Towarzystwo Powścią-
gliwość i Praca” otworzyło i prowadziło 
jeszcze 10 zakładów wychowawczych. 
Były to zakłady funkcjonujące w następu-
jących miejscowościach: Dziadkowicze, 
Kraków (ul. Kazimierza Wielkiego), War-
szawa (Mokotów), Lwów (ul. Sapiehy), 
Struga, Prusy, Lwów (ul. Zadworzańska), 
Zarzeczewo, Nasiegniewo, Bydgoszcz26. 

Działalność zakładów wychowaw-
czych była poddana pięcioosobowemu 
zarządowi Towarzystwa „Powściągli-
wość i Praca”. Zarząd sprawował najwyż-
szą władzą w Towarzystwie. Mianował 
wszystkich urzędników w poszczegól-
nych domach (dyrektora zakładu, pre-
fekta, ekonoma i radę domową), a także 
wizytował domy i przyjmował sprawoz-
dania, które każdego roku musiały być 
przedkładane Walnemu Zebraniu Towa-
rzystwa. Codzienne życie w zakładach 
wychowawczych miało w najwyższym 
stopniu przypominać dom rodzinny. Ks. 
B. Markiewicz nakazywał unikać gestów 
rozpieszczania, lecz także zakazywał 
wzbudzania strachu i bicia dzieci w za-
kładach. Wychowawcy mieli być przy-
kładem dla swoich podopiecznych27. 

3. założenia Metody wychowawczej 
błogosławionego ks. bronisława 
Markiewicza

Podstawowym założeniem metody 
wychowawczej w zakładach ks. Markie-
wicza była profilaktyka, czyli praktyczne 
wykluczenie możliwości dokonania wy-
kroczenia przez młodzież. Cały system 
zawierał dużą dawkę pragmatycznego 
optymizmu, wiarę w wartość i sens ży-
cia, miał budzić podziw dla sprawczych 
możliwości człowieka, wskazywał na 
wartość przyrody i uczył odpowiedzial-
ności. Cele wychowawcze i reedukacyj-
ne łączono z potrzebami życia, kształ-
cenia zawodowego i ogólnego. Każdy 
wychowanek przechodził kurs szkoły 
powszechnej, a ci, którzy chcieli być 
instruktorami w warsztatach i nauczy-
cielami, kształcili się na poziomie śred-
nim i wyższym. Rok szkolny zaczynał 
się późną jesienią, a kończył się w maju. 
Początkowo lekcje odbywały się tylko w 
godzinach wieczornych. Kształcenie na 
poziomie szkoły elementarnej obejmu-
jącej tylko cztery klasy zorganizowano 
już w roku szkolnym 1895/1896. Naucza-
nie w stopniu średnim i wyższym miało 
swój początek w roku 1895. W zakłado-
wym gimnazjum funkcjonowały trzy 
klasy, w których było 25 uczniów. Dzięki 
modyfikacjom, które opracował dyrektor 
szkoły, osiem klas przerabiano w ciągu 4 
lat. Oprócz gimnazjum funkcjonowało 
tzw. „Małe seminarium”, przeznaczone 
dla starszych zaawansowanych w na-
uce. Kształcenie wyższe odbywało się w 

26 Cz. Kustra. Powściągliwość i praca… dz. cyt, s. 82 – 89; Por. A. Tyniec. Historia zakładu wy-

chowawczego im. Józefa i Katarzyny Palaców w Berteszowie (1920 – 1943). Kraków 1990, (mps); 

S. Partyka. Działalność wychowawcza Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Dziadkowiczach 

(1925 – 1942). Kraków 1992, (mps); L. Przybylski. Historia zakładu wychowawczego im. Bł. An-

drzeja Boboli w Strudze w latach 1926 – 1956. Kraków 1992, (mps).
27 S. Prószyński. Przyczynek do sprawy wychowania. Kraków 1908, s. 28 nn.
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formie indywidualnych kursów, realizo-
wanych w określonej dziedzinie wiedzy, 
drogą samokształcenia kierowanego 
przez wychowawców. Szczególną opieką 
ks. B. Markiewicz otaczał personel wy-
chowawczy do kształcenia warsztatowo 
– zawodowego. Każdy warsztat miał na-
uczyciela – mistrza i asystenta, którym 
zostawali aktualni wychowankowie. W 
kształceniu zawodowym pozostawiono 
możliwość wyboru rzemiosła i zawodu 
zgodnie z predyspozycjami wychowan-
ka i jego zainteresowaniem. Dlatego w 
zakładach ks. B. Markiewicza istniała du-
ża różnorodność propozycji i rozmaitość 
warsztatów. Szkolnictwo zawodowe by-
ło realizowane w formie dwuklasowej 
szkoły przemysłowo – rzemieślniczej. 
Wielokrotnie ks. Markiewicz podkre-
ślał, że celem uczniów jest nie zyskanie 
formalnych uprawnień do zawodu, lecz 
zdobycie rzeczywistej umiejętności. Wy-
kształcenie jest bowiem sposobem na 
rozwój jednostki, a przez to całego spo-
łeczeństwa28. 

Praktyka wychowawcza Ks. B. Markie-
wicza była podbudowana jego nieustan-
nym zainteresowaniem systemami opie-
ki nad sierotami i opuszczoną młodzieżą 
w takich krajach, jak: Austria, Anglia, 
Włochy, Niemcy, Rosja, Francja, a nawet 
Stany Zjednoczone i Kanada. Nie obce 
mu także były zasady wychowania w 

zakładach opieki nad sierotami i dziećmi 
bezdomnymi w Galicji. Świadczą o tym 
liczne wypowiedzi, kazania, szeroka ko-
respondencja, publikowane artykuły, a 
także wydany przez niego „Przewodnik 
dla wychowawców” z roku 191229. 

Na tle systemu oświaty ludowej, któ-
ra obowiązywała wówczas w Galicji, 
propozycje Ks. B. Markiewicza wydają 
się być nowatorskie i reformatorskie. 
Uchwalane przez sejm ustawy o szkol-
nictwie ludowym budziły wiele kontro-
wersji. W 1880 roku w Galicji było 81, 2 
% analfabetów. W tym samym roku 60% 
dzieci nie uczęszczało do szkół30. Polity-
ka władz austriackich przyczyniała się 
do obniżenia poziomu oświaty ludowej, 
zwłaszcza przez drastyczne cięcia finan-
sowe. W 1885 roku zwiększono liczbę 
dzieci przypadających na 1 nauczyciela z 
80 do 100 uczniów. Warunki w szkołach 
ludowych, celowo utrzymywane przez 
władze na niskim poziomie, miały pod-
trzymać „prostotę chłopa”. Szkoła miała 
kształtować bogobojność, uczyła bierno-
ści i umiejętności pracy31. 

Nowością zakładów wychowawczych 
ks. B. Markiewicza była dbałość o za-
chowanie higieny oraz troska o zdrowie 
fizyczne. Troszczono się także o wszech-
stronny rozwój dziecka przez zakłada-
nie bibliotek, rozwój muzyki i śpiewu, 
założenie orkiestry i chóru. W zakładzie 

28 R. Stolecka-Zuber. System wychowawczy…, dz. cyt, s. 54 – 59; E. W. Japoł. W służbie naj-

uboższym, Zgromadzenie Św. Michała Archanioła i jego działalność. Marki 2003, s. 184 -222.
29 B. Markiewicz. Przewodnik dla wychowawców młodzieży opuszczonej oraz wskazówki do 

rozwiązania kwestii socjalnej. t. 1 – 2. Miejsce Piastowe 1912; Por. J. Bąk. Wiodące czynniki 

składowe zasad wychowawczych ks. B. Markiewicza. [w:] Dzieło – myśl – duchowość ks. B. Mar-

kiewicza (1842 – 1912). Marki – Struga 1993, s. 115 – 144.
30 Dzieje szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej. pr. zb. pod red. S. Michalskiego. t. 1. Warszawa 

1982, s. 271.
31 A. Kliś. Szkolnictwo ludowe w Galicji w pierwszych latach autonomii. [w:] Dzieło – myśl – du-

chowość…, dz. cyt, s. 145 – 164.
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rozwijało się życie teatralne, poprzez 
które zakłady wpisywały się w rozwój 
kultury środowisk wiejskich. Wydawane 
czasopismo wewnętrzne „Nasze Życie” 
umożliwiało rozwój zdolności literac-
kich. W zakładach istniało też szereg or-
ganizacji: oddziały Straży Pożarnej, To-
warzystwo Samopomocy Sierot, Spółka 
Oszczędności Młodzieży Zakładowej, a 
nawet Wojsko Zakładowe. W Pawlikowi-
cach istniały także: Koło Eucharystycz-
ne, Koło Recytatorskie, Kółko Śpiewacze, 
Koło Sportowe „Wiktoria”32. 

Codzienne życie w zakładach ks. B. 
Markiewicza było podporządkowane 
zamierzonym celom wychowawczym. 
Wstawano o godz. 6 rano, a w okresie 
żniw latem wcześniej. Po modlitwach 
w kaplicy (2 razy w tygodniu Msza św.), 
było krótkie studium. Po śniadaniu od 
godziny 8 do 12 trwała nauka w szko-
le i praca w warsztatach. Po obiedzie i 
krótkiej modlitwie w kaplicy był wolny 
czas. Od godz. 14 zaczynała się praca dla 
wszystkich mieszkańców zakładu. Jedni 
pracowali w warsztatach, a inni przy 
gospodarstwie lub w domu. Po kolacji o 
godz. 19 był czas wolny. Od godziny 21 
po modlitwach i krótkim „słówku wie-
czornym” przełożonego domu, następo-
wał odpoczynek. Odtąd obowiązywało 
też bezwzględne milczenie. W zakładzie 
nie było służby, stąd każdy mieszka-
niec musiał sam utrzymywać porządek 
w swoim otoczeniu. Wychowankowie 

pełnili dyżury sprzątając sypialnie, sale 
wykładowe, warsztaty i korytarze. Zaj-
mowali się też inwentarzem, przygo-
towywali posiłki, a nawet piekli chleb. 
Pożywienie było bardzo skromne, lecz 
zdrowe i o dużej wartości składników 
odżywczych. Całość dnia opierała się na 
silnym wyakcentowaniu samowycho-
wania, które jest istotą metody autoedu-
kacji. W tej metodzie powściągliwość 
łączy się z pracą duchową. Wyrzeczenie, 
zmęczenie i ofiarność ma być źródłem 
zadowolenia wewnętrznego, spokoju su-
mienia i radości z pokonywania samego 
siebie i własnych ograniczeń33. 

Warunki materialne życia w zakła-
dach kierowanych ks. B. Markiewicza, w 
różnych etapach ich rozwoju różniły się. 
Zależały przede wszystkim od plonów, 
jakie dawały grunty zakładowe oraz ilo-
ści wychowanków. Zdarzało się, że przy-
bywający do Miejsca Piastowego, czy do 
Pawlikowic, zobaczywszy tam panujące 
nędzne warunki bytowania odchodzi-
li. Większość jednak pozostawała, ze 
świadomością, że od ich własnej pracy 
zależy utrzymanie własne i zakładu. Ks. 
B. Markiewicz nie ukrywał trudnej sy-
tuacji materialnej zakładów, a niekiedy 
wychowankowie sami prowadzili ra-
chunkowość. Był to element programu 
wychowawczego, według którego wszy-
scy wychowankowie zakładu wraz z 
zespołem wychowawców tworzą jedną 
rodzinę, tworząc wspólnotę związaną 

32 H. Kaiser. Towarzystwo… dz. cyt, s. 57 – 59; Por. J. Bieniek. System prewencyjny duszpaster-

skiego wychowania ks. B. Markiewicza na dzieci i młodzież. Kraków 1983, (mps); K. Radzik. Rola 

wychowawcy w systemie wychowawczym ks. B. Markiewicza. Lublin 1989, (mps); R. Chyliński. 

Porównanie systemów wychowawczych ks. B. Markiewicza i J. Korczaka. Kraków 1988, (mps); 

B. Buras. Zastosowanie systemu ks. B. Markiewicza w wychowaniu młodzieży zagrożonej niedo-

stosowaniem społecznym. Lublin 1989, (mps). 
33 M. Stachura. Wszedł między lud. Rzecz o Słudze Bożym ks. B. Markiewiczu. Marki Struga 

1995, s. 119 – 122.
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więzami przyjaźni. Niekiedy w sytuacji 
dramatycznej, ks. B. Markiewicz usilnie 
poszukiwał pomocy: „Niżej podpisany 
przewodniczący „Towarzystwa Powścią-
gliwość i Praca” założył pierwszy zakład 
wychowawczy, dla opuszczonych dzieci 
w Miejscu Piastowym w roku 1892 dnia 
15 kwietnia za pożyczone pieniądze. 
Pierwszy dług zaciągnął nie tylko na 
łóżka i na pościel dla pierwszych swoich 
wychowanków, ale nawet na ich poży-
wienie. Wówczas nawet osoby wyższe 
stanowiska zajmujące, przed którymi się 
zwierzyłem ze zamiaru zajęcia się mło-
dzieżą opuszczoną, czyniły mi uwagi, że 
w kraju naszym nie ma takiej młodzieży. 
Uznania tedy i poparcia moich zamiarów 
było niewiele. Jednak gdym się otoczył 
gromadą dzieci bosych, niedostatecznie 
odzianych, bezdomnych, zebranych bez 
względu na narodowość i wyznanie ze 
wszystkich stron Galicji, uznanie i po-
parcie się wzmogło; atoli jeszcze potrze-
ba było uciekać się do kredytu, a zwłasz-
cza na inwestycje, na budowę jednego 
domu, potem drugiego, na urządzenie 
warsztatów a wreszcie na kupno 130 
morgów ziemi wraz ze dworem w Pawli-
kowcach pod Wieliczką. Wtedy długi do-
sięgły prawie krocią tysięcy koron. 

Mając w ręku sprawę ostatecznej nędzy 
dotykającej boleśnie mój kraj rodzinny a 
zgodną z wolą Bożą, śmiało korzystałem z 
kredytu mi udzielonego; zwłaszcza, że pro-
wadziłem i prowadzę społem z młodzieżą 
mi powierzoną przez Opatrzność życie 
trzeźwe i ubogie na wzór przeciętnych 
włościan naszych. Wychowałem majstrów, 
nauczycieli i przewodników duchownych 
nie tylko dla moich zakładów, ale jeszcze 
dla innych i stoję na czele Towarzystwa 

złożonego w części z dobrodziejów mło-
dzieży opuszczonej a w części z moich 
starszych wychowanków, które wydaje 
rocznie około 100 000 koron na wychowa-
nie i na wykształcenie 400 dzieci. 

Dotąd wyszło ze zakładów naszych 
przeszło 1400 dzieci trzeźwych, uczci-
wych a nawet szlachetnych, nie palą-
cych tytoniu, nie używających napojów 
alkoholowych, nie grających w karty ani 
w loterię, a zarabiających nie tylko na 
swoje utrzymanie, ale jeszcze przysyła-
jących rocznie około 3000 – 5000 koron 
na utrzymanie sierot w zakładach Towa-
rzystwa „ Powściągliwość i Praca” 34. 

Trudności ekonomiczne zakładów wy-
chowawczych ks. B. Markiewicza nie 
pomniejszały jego zasług, a wprost prze-
ciwnie: upór i konsekwencja w realizo-
waniu budziły podziw różnych grup 
społecznych. Dobrą propagandę robił 
zakładom „Krakowski czas” oraz „Dzien-
nik poznański” – poczytny i popularne 
gazety. Głosy poparcia dla wielkiego 
dzieła ks. B. Markiewicza odezwały się w 
sejmie galicyjskim, gdzie jego pochwałę 
wygłosił poseł Z. Jakliński. Wiedeńska 
Rada Państwa zasiliła fundusz zakładów 
kwotą 20 000 koron. Liczne darowizny 
i oferty współpracy, nawet odrzucone 
przez „Towarzystwo Powściągliwość 
i Praca”, były znakiem wzrastającego 
szacunku i uznania dla koncepcji wy-
chowawczych ks. B. Markiewicza. Wie-
lu podkreślało dalekowzroczność owej 
wizji pedagogicznej. Ks. B. Markiewicz 
wychowywał dzieci i młodzież dla przy-
szłej, odrodzonej Polski. Ceniono jego 
łagodność i dobroć, która potrafiła pro-
wadzić wychowanków bez użycia prze-
mocy. Pisano o cierpliwości, jako ważnej 

34 Ks. B. Markiewicz do Wydziału Krajowego. Miejsce Piastowe 2.05.1911. AT. t. 1. Korespon-

dencje i referaty. sygn. 292.
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cesze osobowości wychowawcy, która 
uzbrajała przeciwko odruchom zniechę-
cenia i bezradności. Sami wychowan-
kowie opisywali ks. B. Markiewicza, 
jako obdarzonego szczególną empatię 
– zdolnością wczucia się, znajomości 
siebie i sytuacji wychowanków. Działal-
ność ks. Markiewicza cechowała także 
bezinteresowność, którą wyrażały dwie 
istotne zasady postępowania: dawał 
pierwszeństwo najbardziej biednym i 
opuszczonym oraz nigdy nie pytał o za-
płatę. Cechą, która ułatwiała mu kontakt 
z wychowankami, był entuzjazm, poczu-
cie humoru, optymistyczne nastawienie 
do życia. Natomiast podstawowym wy-
mogiem etycznym względem siebie i in-
nych była pracowitość. Pracował i uczył 
pracować z ogromną dokładnością i su-
miennością, co miało wychowywać do 
postawy hojności i ofiarności, jak rów-
nież do oszczędności gospodarowania35. 

Późniejsze analizy zakładów wycho-
wawczych ks. B. Markiewicza wskazy-
wały na ogromny wpływ jego osobowo-
ści na całość tworzonego dzieła. Pisano 
wprost, iż zakład wychowawczy „po-
wstał z niczego, jeżeli niczym można na-
zwać miłość, wytrwałość, czy ‘żar mocy 
ducha’ w Zakładzie zawsze wrzała praca 
i nauka tych najbiedniejszych sierot. Pa-
nowało w nim poczucie odpowiedzialno-
ści za pracę, rozwijano wartości patrio-
tyczne, karność i wytrwałość, uczono 
pracowitości i wychowywano w cnocie 
szacunku, pokory i silnej woli”36. 

Owocem myśli i czynów ks. B. Markie-

wicza było między innymi wychowanie 
w ciągu 20 lat 1514 chłopców. Do wybu-
chu II wojny światowej zakłady, które re-
alizowały program wychowawczy ks. B. 
Markiewicza, gromadziły łącznie ponad 
13 000 wychowanków. Te imponujące 
cyfry wskazują na skalę podjętych dzieł 
oraz ich wspaniały owoc. Należy jednak 
pamiętać, że najbardziej istotna część 
wychowania, jakim jest kształtowanie 
sumień i wrażliwości wychowanków, 
jest wielkością niewymierną37. 

Główne idee programu wychowaw-
czego po śmierci ks. B. Markiewicza, by-
ły kontynuowane przez jego wychowan-
ków i współpracowników. Współcześnie 
środowisko to otrzymało formalną pod-
stawę prawną swej działalności: w 1989 
roku zarejestrowano Stowarzyszenie 
Byłych Wychowanków i Pracowników 
Michalickich, które zrzesza byłych wy-
chowanków, sympatyków i przyjaciół 
sierocych zakładów wychowawczych 
i oświatowych, prowadzonych przez 
Zgromadzenie Św. Michała Archanioła 
– Księży i Siostry Michalitki, założonych 
przez ks. B. Markiewicza. W założeniu 
swoim Stowarzyszenie ukierunkowane 
jest na kontynuację więzi koleżeńskich 
zawiązanych w życiu zakładowym38. 

Wychowankowie i kontynuatorzy ks. 
B. Markiewicza na różne sposoby, tak-
że przy użyciu nowoczesnych środków 
komunikacji, propagują jego program 
wychowawczy, realizując w ten sposób 
michalickie zobowiązanie do wychowa-
nia dziewcząt i chłopców39. 

35 K. Radzik. Wychowawca…, dz. cyt, s. 48 – 62.
36 J. Krupierek. Przewodnik turystyczny po Krośnie i okolicy. Krosno 1936, s. 60.
37 M. Stachura. Wszedł miedzy lud. dz. cyt, s. 122 – 125.
38 W. Zięba. W cieniu starych drzew…, dz. cyt, s. 59 – 64.
39 Zob. Film. Wielki wychowawca ks. B. Markiewicz. scenariusz: J. Brzostowski, P. Nowogórski, 

realizacja: GFilm Studio. Krosno 2005
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Główne zasady budowania systemu 
wychowawczego w zakładach ks. B. 
Markiewicza ulegały rozwojowi i ewo-
lucji, zwłaszcza po jego śmierci. Zawsze 
jednak do istotnych jego elementów 
należały: indywidualizacja procesu wy-
chowawczego, dokładne poznanie cech 
psychicznych i fizycznych wychowanka, 
wychowanie przez pracę i powściągli-
wość, prostotę i powściągliwość, troskę 
o rozwój modlitwy i życia sakramen-
talnego, nacisk na profilaktykę, dowar-
tościowanie pracy fizycznej i ruchu na 
świeżym powietrzu, kształcenie zdolno-

ści oszczędności i praktyczności, szeroko 
rozumiane wychowywanie do przyszło-
ści z uwzględnieniem nadchodzących 
zadań i trudności oraz odpowiedzial-
ność za środowisko, w którym się żyje. 
Również zawsze dobitnie podkreślano 
potrzebę uwzględnienia rangi i znacze-
nia rodziny w procesie wychowawczym. 
Dlatego też często i wyraźnie ks. B. Mar-
kiewicz wypowiadał się o zagrożeniach 
rodziny, a swych wychowanków uwraż-
liwiał na odpowiedzialne przygotowa-
nie się do tworzenia środowiska małżeń-
skiego i rodzinnego.

Procesja na zakończenie Mszy św.


