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Organizacje samopomocy spo!ecznej 
w Królestwie Polskim w latach I wojny 
"wiatowej

G!ównym celem organizacji samopomocy spo!ecznej (nazywa-
ne one by!y tak"e instytucjami ratownictwa spo!ecznego) by!o 
wszechstronne wspieranie ludno#ci, która znalaz!a si$ w trud-
nej sytuacji "yciowej, przede wszystkim materialnej. Wybuch 

wojny #wiatowej spowodowa! znaczny wzrost liczby takich osób. Struktury 
interesuj%cych nas organizacji tworzone by!y w du"ym stopniu wysi!kiem 
samego spo!ecze&stwa, nieraz odbywa!o si$ to przy wsparciu (mi$dzy inny-
mi ' nansowym) w!adz administracyjnych. W latach I wojny #wiatowej na 
terenie Królestwa Polskiego funkcjonowa!o kilka organizacji samopomocy. 
W tek#cie przybli"ona zostanie dzia!alno#( dwóch spo#ród nich: G!ównego 
Komitetu Ratunkowego w Lublinie (GKR) i Rady G!ównej Opieku&czej 
w Warszawie (RGO). Zosta!y one utworzone pod koniec 1915 r. Ich po-
przednikiem by! Centralny Komitet Obywatelski w Warszawie (CKO)1.

W!adze rosyjskie zgodzi!y si$ na funkcjonowanie CKO w dniu 11 li-
stopada 1914 r. Powstaj%ce masowo wkrótce po wybuchu wojny podleg!e 
CKO komitety lokalne2 dzieli!y si$ na komitety gminne i miejskie, nad 
nimi sta!y komitety powiatowe, które z kolei podlega!y komitetom guber-
nialnym (w sk!ad komitetu gubernialnego z urz$du wchodzi! gubernator). 
W stolicach guberni funkcjonowa!y komitety miejskie dzia!aj%ce na pra-
wach komitetów powiatowych. Komitety miasta Warszawy i )odzi mia!y 
uprawnienia komitetów gubernialnych3. Do 1 stycznia 1915 r. dzia!alno#( 

1 W ograniczonym zakresie, w tek"cie znajd# si$ informacje i na temat tej struktury.
2 Lokalne komitety obywatelskie zacz$to tworzy% ju& przed ofi cjalnym powstaniem CKO.
3 Komitet Obywatelski (KO) miasta Warszawy by! w du&ym stopniu organizacj# samodzieln#.
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rozpocz$!o ogó!em 241 komitetów ró"nego szczebla4, do 10 kwietnia 
– 507, a do pocz%tków czerwca – 554. Najszybszy rozwój tych struktur 
przypada! wi$c na pierwsze miesi%ce 1915 r. W#ród komitetów istniej%-
cych na pocz%tku czerwca 1915 r. by!o: komitetów gubernialnych – 9, 
powiatowych – 48, okr$gowych – 6, gminnych – 400, miejskich – 915.

W komitetach powiatowych i gminnych g!ówn% rol$ odgrywa!o ziemia&-
stwo i duchowie&stwo katolickie. Przedstawiciele tych grup byli te" najcz$#ciej 
ich prezesami. Du"e fundusze na dzia!alno#( CKO otrzymywa! od ró"nych 
instytucji oraz towarzystw rosyjskich (mi$dzy innymi z Funduszu Wielkiej 
Ksi$"nej Tatiany)6 i zagranicznych, tak"e od rz%du rosyjskiego7. Dysponowa! 
równie" znacznymi #rodkami uzyskanymi od darczy&ców prywatnych8 i dzi$-
ki organizowanym na terenie Królestwa ró"nego rodzaju akcjom. Fundusze, 
jakimi dysponowa!y komitety gubernialne, powiatowe i gminne pochodzi!y 
z instancji wy"szego szczebla9, od innych instytucji i towarzystw a tak"e ze 
*róde! miejscowych. Zdarza!o si$, "e powiaty bardziej zasobne, lub te, które 
mniej ucierpia!y od dzia!a& militarnych, dzieli!y si$ #rodkami zdobytymi na 
swoim terenie ze strukturami gubernialnymi i CKO. Wprawdzie komitety 
deklarowa!y apolityczno#(, ale wielu ich cz!onków by!o zwi%zanych z Naro-
dow% Demokracj% lub Stronnictwem Polityki Realnej. Pod wp!ywem tych 
ugrupowa& znajdowa!y si$ te" ró"nego rodzaju cia!a tworzone przez komitety. 
Na terenach zaj$tych przez wojska pa&stw centralnych, o wp!ywy w komite-
tach stara! si$ zabiega( równie" Naczelny Komitet Narodowy (NKN).

Jedn% z form dzia!alno#ci komitetów lokalnych by!o uruchamianie przy-
tu!ków, schronisk, ochron, tanich jad!odajni, herbaciarni, piekarni, punktów 

4 Liczb$ t$ nale&y powi$kszy% o 57 komitetów dzia!aj#cych na terenach zaj$tych przez wojska pa'stw central-
nych. Porównaj: M. Motas, Instytucje samopomocy spo!ecznej w Królestwie Polskim w pierwszym roku wojny 
(sierpie" 1914 – po!owa wrze#nia 1915 roku), Warszawa 1967 (maszynopis pracy doktorskiej przechowywany 
w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego), s. 21.

5 Polska w czasie wielkiej wojny (1914-1918), t. II, Historia spo!eczna, Warszawa 1932, s. 12-13. 
6 Pomoc takich organizacji otrzymywa!a nie tylko centrala warszawska, ale tak&e bezpo"rednio komitety guber-

nialne. Kielecki Gubernialny KO w swym sprawozdaniu za marzec 1915 r. donosi! o wspieraniu jego dzia!alno-
"ci przez Rosyjski Czerwony Krzy&, Zwi#zek Miast Rosyjskich i Oddzia! Gie!dy Moskiewskiej. Archiwum Akt 
Nowych (AAN), CKO Królestwa Polskiego – Centrala, sygn. 958, k. 41.

7 W okresie od 1 IV do 15 VI 1915 r. rz#d rosyjski przekaza! CKO 200 000 rubli. Tyle samo Komitet otrzyma! 
w tym czasie z Funduszu Wielkiej Ksi$&nej Tatiany. Archiwum Pa'stwowe w Lublinie (AP Lublin), Lubelski 
Obywatelski Komitet Gubernialny (LOKG), sygn. 3, Dziennik CKO nr 86 z 22 VI 1915.

8 Niektóre darowizny przekazywane CKO czy te& komitetom ni&szego szczebla by!y do"% znacz#ce. Przyk!a-
dowo KO miasta Warszawy hr. Józefowa Potocka przekaza!a jako ofi ar$ 1000 rb., a Zarz#d dóbr D#browica 
hrabiów Broel-Platerów 10 wagonów drzewa opa!owego. Archiwum m.st. Warszawy, KO m.st. Warszawy, 
sygn. 1, k. 87a, 125.

9 Rejonom szczególnie potrzebuj#cym jednorazowo przekazywano nawet bardzo du&e sumy. CKO na swym 
posiedzeniu w dniu 21 XII 1914 r. zdecydowa! o wyasygnowaniu dla Suwalskiego Gubernialnego KO kwoty 
90 00 rubli. AP Lublin, LOKG, sygn. 1, k. 8.
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"ywno#ciowych, sklepów i hurtowni komitetowych. Poza tym na szerok% 
skal$ prowadzono akcj$ rozdawnictwa "ywno#ci, odzie"y i skromnych zapo-
móg. Starano si$ tak"e organizowa( opiek$ lekarsk% i likwidowa( zagro"enie 
epidemiami. Szczególn% pomoc kierowano w stron$ uchod*ców z terenów 
obj$tych dzia!aniami wojennymi. W wielu wypadkach konieczna by!a w ich 
przypadku pomoc bardzo wszechstronna, gdy" cz$sto nie posiadali oni "ad-
nych #rodków do "ycia. Poza wyszukiwaniem miejsca na noclegi (niektóre 
komitety otwiera!y specjalne schroniska dla uchod*ców), przekazywano im 
po"ywienie i ubrania. Je"eli osoby takie nie mog!y znale*( zatrudnienia ofe-
rowano im nieraz tak"e pomoc pieni$"n% w postaci po"yczek. Ich wysoko#( 
zale"a!a od potencjalnych mo"liwo#ci zwrotu w przysz!o#ci po"yczonych 
sum. Komitety obywatelskie spor% pomoc kierowa!y w stron$ rolników. 
U!atwiano im zaopatrzenie si$ w ziarno siewne i konie. Dla potrzebuj%cych 
organizowano sprzeda" paszy, drzewa budowlanego i opa!owego (nieraz to-
wary te wydawano bezp!atnie). Niektórym gospodarstwom, i to zarówno 
ziemia&skim, jak i ch!opskim, udzielono niskooprocentowanych po"yczek 
na zakup inwentarza, narz$dzi rolniczych, czy wynaj$cie si!y roboczej.

Pewnym problemem dla komitetów by!o wyszukiwanie tych osób, które 
najbardziej potrzebowa!y pomocy. Du"ymi umiej$tno#ciami i wyczuciem 
musieli si$ tu wykazywa( szczególnie cz!onkowie gminnych komitetów oby-
watelskich, gdy" to oni uczestniczyli w bezpo#rednim typowaniu i przeka-
zywaniu #rodków poszczególnym osobom. Trudno oceni( skal$ tego zjawi-
ska, ale zdarza!y si$ przypadki, "e pomoc tra' a!a w r$ce osób, którym si$ nie 
nale"a!a, lub przynajmniej nie w pierwszej kolejno#ci. Jednocze#nie nieraz 
z pomoc% nie potra' ono dotrze( do znajduj%cych si$ w bardzo trudnej sytu-
acji. Poza tym pami$ta( trzeba, "e na niektórych terenach komitety (chodzi 
g!ównie o komitety gminne) w ogóle nie powsta!y. A je#li ju" powsta!y, to 
praktycznie nie prowadzi!y "adnej dzia!alno#ci zewn$trznej. Z drugiej stro-
ny wiele by!o takich struktur, które, jak na mo"liwo#ci wynikaj%ce z tocz%-
cej si$ wojny, prowadzi!y dzia!alno#( bardzo pr$"n%10.

Komitety obywatelskie, a tak"e wy!aniane przez nie ró"nego rodzaju 
struktury pe!ni%ce na niektórych terenach funkcj$ samorz%dów, s%dów, 
milicji, by!y tolerowane przez okupantów do ko&ca lata 1915 r. W miej-
sce rozwi%zanego 13 wrze#nia CKO powsta!y nowe centralne instytucje 
samopomocowe, ale ju" oddzielne dla obu okupacji. 13 listopada 1915 r. 

10 Przyk!adem mo&e by% chocia&by KO Powiatu Grójeckiego. Szerzej na jego temat zob.: M. Przenios!o, Komitet 
Obywatelski Powiatu Grójeckiego (1914-1915), w: S!ownik wiedzy o Grójeckiem, pod red. Z. Szel#ga, z. 9, Grójec 
2001, s. 41-45.
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w Generalnym Gubernatorstwie Wojskowym (z siedzib% w Lublinie) 
utworzono GKR11, a 1 stycznia 1916 r. w Generalnym Gubernatorstwie 
Warszawskim – RGO12.

G!ówny Komitet Ratunkowy w Lublinie powsta! w du"ej mierze 
dzi$ki wysi!kom miejscowego spo!ecze&stwa, Ksi%"$co-Biskupiego Ko-
mitetu w Krakowie, a tak"e przychylnej postawie ówczesnych w!adz 
okupacyjnych. W terenie, cz$sto na skutek zabiegów, a nieraz nawet 
nacisków komend powiatowych, uda!o si$ szybko stworzy( sie( lo-
kalnych komitetów ratunkowych. Na niektórych obszarach przy two-
rzeniu struktur GKR spor% rol$ odgrywali wójtowie, czasem tak"e 
s$dziowie s%dów pokoju13. Komitet lubelski stanowi! central$ ruchu 
ratunkowego, natomiast jednostkami ni"szego szczebla by!y: komitety 
ziemi (gubernialne), komitety powiatowe, komitety gminne i miejskie. 
Struktury dzia!aj%ce w Lublinie, Radomiu, Kielcach i Piotrkowie mia!y 
rang$ komitetów powiatowych. Zgodnie z „Regulaminem Komitetów 
Ratunkowych”, g!ównym zadaniem tych struktur by!a regulacja orga-
nizacji samopomocy ludno!ci, która ucierpia"a wskutek wojny, dla umo#-
liwienia jej przetrwania wojny i utrzymania prawid"owego biegu #ycia 
prywatnego i publicznego14.

Pierwszym przewodnicz%cym GKR zosta! Henryk Dembi&ski. W kie-
rownictwie organizacji znajdujemy tak"e: Jana Steckiego, Józefa Targow-
skiego, Jana Kowerskiego i Juliusza Tarnowskiego. Pocz%tkowo w ramach 
Komitetu funkcjonowa!y 4 wydzia!y: Ogólny, Dobroczynny, Sanitarny 
i Gospodarczy (Przemys!owo-Handlowy). W okresie pó*niejszym utwo-
rzono kolejne: Rolniczy, Budowlany i Kredytowy15.

Komitety Ratunkowe czerpa!y niezb$dne do funkcjonowania #rodki 
z ró"norodnych *róde!. Pocz%tkowo bardzo znaczna ich cz$#( pochodzi!a 
z Komitetu Generalnego Pomocy O' arom Wojny w Polsce (tzw. Komi-
tetu Vevejskiego) i Ksi%"$co-Biskupiego Komitetu w Krakowie. Bud"ety 
Komitetów powa"nie wzmacnia!y te" datki przekazywane przez w!adze 

11 Faktycznie ju& 11 listopada zdecydowano o powstaniu CKO w Lublinie, po dwóch dniach zmieniono nazw$ 
organizacji.

12 Pocz#tkowo planowano, &e organizacja b$dzie nosi!a nazw$: Krajowa Rada Opieku'cza.
13 S#d Okr$gowy w Ko'skich w sierpniu 1916 r. wprost zaleci! s$dziom pokoju tworzenie komitetów ratunko-

wych i stawanie na ich czele. W listopadzie i grudniu 1916 r. z s#dów pokoju donoszono o zak!adanych komi-
tetach w poszczególnych gminach, trudno jednak stwierdzi% na ile w ich powstaniu decyduj#c# rol$ odegra!y 
w!a"nie te urz$dy i sami s$dziowie. Archiwum Pa'stwowe w Kielcach (AP Kielce), CK Komenda Powiatowa 
(KP) w Ko'skich, sygn. 93, Korespondencja S#du Okr$gowego w Ko'skich z s#dami pokoju z 1916 r.

14 „G!os Lubelski” nr 207 z 29 VII 1916, s. 2.
15 Polska w czasie wielkiej wojny, s. 165, 226.
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okupacyjne (szczególnie w pó*niejszym okresie, gdy #rodki pochodz%ce 
z dwóch pierwszych *róde! zacz$!y male().

Zgodnie z za!o"eniami przyj$tymi przez central$ GKR w sk!ad gmin-
nych komitetów ratunkowych wchodzi( mieli przedstawiciele ró"nych grup 
spo!ecznych i zawodowych. Przewidywano, "e powinien si$ w nich zna-
le*( reprezentant duchowie&stwa, wi$kszej w!asno#ci, przemys!u, mniejszej 
w!asno#ci i nauczycieli. W praktyce, ze wzgl$du na specy' k$ poszczególnych 
gmin, sk!ad spo!eczno-zawodowy komitetów by! niejednolity. Z urz$du do 
komitetu gminnego wchodzi( mia! miejscowy wójt i ewentualnie s$dzia 
(je"eli gmina by!a siedzib% s%du). Do obowi%zków komitetu gminnego na-
le"a!o: 1) Stwierdzenie potrzeb ludno!ci gminy i celem ich zaspokojenia zawia-
domienie o nich komitetu powiatowego; 2) Zbieranie danych o stanie sanitar-
nym gmin oraz o ilo!ci w gminie osób pozbawionych pracy i staranie si$ ju# to 
bezpo!rednio, ju# to za pomoc% komitetu powiatowego o po!redniczenie mi$dzy 
poszukuj%cymi pracy a pracodawcami; 3) Zbieranie funduszów, organizowanie 
i udzielanie pomocy obywatelskiej z w"asnej inicjatywy lub stosownie do rozpo-
rz%dze& komitetu powiatowego; 4) Nadzór nad gospodark% gminn%; 5) Zwal-
czanie pija&stwa wszelkimi legalnymi sposobami16. W przypadku komitetów 
powiatowych grup% dominuj%c% byli zwykle ziemianie, ksi$"a, a na terenach 
bardziej zurbanizowanych tak"e inteligencja miejska. Bardziej liczny udzia! 
ch!opów w pracach komitetów ratunkowych widoczny by! w zasadzie tylko 
na szczeblu struktur gminnych (podobnie by!o w przypadku komitetów 
obywatelskich). W niektórych z komitetów powiatowych „szansy” na przy-
nale"no#( do nich nie mieli nie tylko w!o#cianie, ale tak"e inne grupy spo-
!eczne czy zawodowe, poza ziemia&stwem. Tak by!o chocia"by w komitecie 
powiatowym we W!oszczowie, który powsta! pod koniec 1915 r. Pocz%tko-
wo w jego dziewi$cioosobowym sk!adzie by!o o#miu miejscowych ziemian 
i w!oszczowski proboszcz17.

Na szczeblu najni"szym komitety ratunkowe uda!o si$ zorganizowa( 
w wi$kszo#ci gmin okupacji austriackiej, jednak dzia!alno#( niektórych 
z nich by!a jedynie teoretyczna. Ograniczano si$ w nich, najcz$#ciej pod 
wp!ywem nacisków komitetów powiatowych lub w!adz okupacyjnych, 
do wy!onienia sk!adu cz!onkowskiego i na tym praktycznie poprzestano. 
Niektóre komitety nie wysy!a!y sprawozda& i nie utrzymywa!y kontak-
tu ze strukturami powiatowymi, nie prowadzi!y tak"e faktycznie "adnej 
dzia!alno#ci. W du"ej mierze zale"a!o to od przewodnicz%cego. Je"eli by!a 

16 „G!os Lubelski” nr 207 z 29 VII 1916, s. 3.
17 „Dziennik Urz$dowy Powiatu W!oszczowskiego” nr 13 z 16 XII 1915, s. 2.
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nim osoba, która podj$!a si$ pe!nienia tej funkcji jedynie dlatego, "e „nie 
wypada!o odmówi(” i nie posiada!a w dodatku zdolno#ci organizacyjnych 
lub te" gdy przewodnicz%cym zostawa! kto#, kto poch!oni$ty by! innymi 
obowi%zkami (np. natury zawodowej), komitet gminny nie móg! funkcjo-
nowa( prawid!owo. Problem pog!$bia! si$ gdy ma!% aktywno#ci% wykazy-
wali si$ tak"e inni cz!onkowie tej struktury. Tak musia!o by( zapewne z nie 
przejawiaj%cymi "adnej dzia!alno#ci komitetami ratunkowymi w Siedlisz-
czu i Cycowie w powiecie che!mskim. Na niektórych terenach przez d!ugi 
czas w ogóle nie udawa!o si$ zorganizowa( struktur gminnych. W powie-
cie lubartowskim w maju 1916 r. nie dzia!a!y one jeszcze w gminie Tar!o 
i Wielkie18. Trudno#ci w tym zakresie istnia!y tak"e w powiecie konec-
kim. Wiele gmin w ogóle pozbawionych by!o takich instytucji jak tanie 
kuchnie, przytu!ki i ochronki. Przyk!adem mo"e by( sytuacja w powiecie 
miechowskim. Jak wynika z ankiety, jak% wype!niali w maju 1918 r. z pole-
cenia okupacyjnych w!adz powiatowych miejscowi wójtowie, w wi$kszo#ci 
gmin nie by!o ani jednej tego typu placówki19. Wójt gminy Dyminy w po-
wiecie kieleckim w maju 1918 r. pisa! o sytuacji na podleg!ym mu terenie: 
W gminie zorganizowanej opieki nad biednymi nie ma; zorganizowanej opieki 
nad sierotami nie ma; #adna opieka nad dzie'mi (ochronki, ogródki dzieci$-
ce, etc.) nie istnieje; przytu"ków nie ma; kuchni wojennych lub ludowych nie 
ma; #adnych organizacji, któreby si$ zajmowa"y opiek% wojenn% nie ma20. Na 
sytuacj$ w gminie Dyminy z!o"y!o si$ prawdopodobnie kilka czynników. 
Wydaje si$, "e decyduj%cy by! fakt istnienia na tym terenie tylko kilku, i to 
bardzo ma!ych, maj%tków ziemskich. Silne #rodowisko ziemia&skie cz$sto 
by!o podstaw% rozwoju organizacji ratowniczych. Domy#la( si$ mo"emy, 
"e gmina Dyminy nie mia!a tak"e szcz$#cia do aktywnych spo!ecznie dusz-
pasterzy. Podobny wniosek nale"a!oby z pewno#ci% wyci%gn%( tak"e przy 
ocenie w!adz gminnych.

Niektóre podejmowane przez komitety gminne przedsi$wzi$cia uzna( 
mo"na jednak za imponuj%ce. Gminny Komitet Ratunkowy w Przytyku 
w 1916 r. zdecydowa! si$ na wybudowanie sze#ciu baraków (pocz%tko-
wo trzech), w których umie#ci( miano pod nadzorem opiekunek w sumie 
sze#(set miejscowych dzieci. Ze wzgl$du na zniszczenia, wiele rodzin zmu-
szonych by!o mieszka( w ziemiankach i sza!asach21. S%dzono, "e budowa 

18 „G!os Lubelski” nr 150 z 2 VI 1916, s. 8; nr 151 z 3 VI 1916, s. 2.
19 AP Kraków, CK KP w Miechowie, sygn. 10, Ankieta w sprawie opieki nad ubogimi.
20 AP Kielce, Akta gminy Dyminy, sygn. 1261, Pismo wójta gminy do KP w Kielcach z 15 V 1918.
21 W korespondencji komitetu ratunkowego w Przytyku znajdujemy obrazowy opis warunków mieszkaniowych 

cz$"ci miejscowego spo!ecze'stwa: Spalone zosta!y 972 [gospodarstwa]. Ludno#$ nieszcz%#liwa wysiedlona, 
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baraków przynajmniej dzieciom da szans$ na w miar$ normalne "ycie. Po 
odbudowie przez rodziców domów mia!y one do nich wróci(. Nie znamy 
losów tego projektu, ale z pewno#ci% przynajmniej cz$#ciowo uda!o si$ go 
zrealizowa(. Komitet ju" w kwietniu 1916 r. zdoby! na ten cel cz$#( ko-
niecznych #rodków (projekt wspomóg! mi$dzy innymi Ksi%"$co-Biskupi 
Komitet w Krakowie). Organizatorzy liczyli, "e materia! budowlany uda 
im si$ bezp!atnie uzyska( od w!adz okupacyjnych. Pomoc przy zwózce 
drzewa i budowie baraków zadeklarowali okoliczni ch!opi22.

Na niektórych terenach Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego po-
cz%tkowo dzia!a!y komitety ratunkowe gminne, na niektórych komitety 
para' alne (tworzone by!y przez ludno#( wyznania rzymsko-katolickiego). 
Latem 1916 r. te drugie zosta!y decyzj% w!adz okupacyjnych rozwi%zane, 
a w ich miejsce miano zak!ada( komitety na szczeblu gminy23. W czerw-
cu 1918 r. na obszarze okupacji austro-w$gierskiej dzia!a!o 27 komitetów 
powiatowych (w tym cztery miejskie na prawach komitetów powiato-
wych) oraz 495 komitetów gminnych i miejskich24. W tym okresie ko-
mitety utrzymywa!y w sumie 160 schronisk, przytu!ków z ca!odziennym 
wy"ywieniem oraz ochron, 80 tanich kuchni, jad!odajni i herbaciarni25. 
Jedn% z najwa"niejszych i jednocze#nie najtrudniejszych kwestii, którymi 
zajmowa!y si$ komitety ratunkowe, by!o zabezpieczenie aprowizacji spo!e-
cze&stwa na danym terenie i rozwi%zywanie problemów z tym zwi%zanych. 
Na szerok% skal$ prowadzi!y tak"e akcj$ zaopatrzenia ubogiej ludno#ci 
w odzie" i obuwie. Po#redniczy!y one równie" w umieszczaniu na wsi pod-
czas miesi$cy letnich dzieci z wi$kszych miast. Na terenach zagro"onych 
epidemiami podejmowano ró"norodne kroki w celu zapobie"enia choro-
bom zaka*nym (wysy!ano np. specjalne kolumny sanitarne)26. Tylko komi-
tety ziemi (gubernialne) utrzymywa!y same 12 szpitali i ambulatoriów27. 

powróciwszy na swe zgliszcza, otrzymawszy od CK Komendy Obwodowej w Radomiu na zaspokojenie pierwszych 
potrzeb w jesieni 1915 r. po trzy sztuki sosen, i to nie wszyscy, u&y!a je na wystawienie budek lub na krokwy aby 
skonstruowa$ sobie dach z ga!%zi i murawy nad piwnicami, do!ami, które przedtem s!u&y!y do przechowywania 
ziemniaków. W jednym szczycie ramka oszklona, w drugim drzwi, piecyk z rur' blaszan' jako komin – brak kom-
pletny wentylacji i po kostki w wodzie. AP Kielce, CK KP w Radomiu, sygn. 219, Korespondencja w sprawie 
budowy baraków w gminie Przytyk z 1916 r.

22 Tam&e.
23 „Gazeta (wi#teczna” nr 1858 z 10 IX 1916, s. 2.
24 W niektórych miastach tworzono oddzielne komitety ratunkowe &ydowskie, które funkcjonowa!y jednak poza 

strukturami GKR. Archiwum Wojenne [Kriegsarchiv] w Wiedniu, Akten der Militarverwaltung, sygn. 1604, 
Korespondencja Komitetu Ratunkowego Izraelitów w S$dziszowie; K. Zieli'ski, (ydzi Lubelszczyzny 1914-
-1918, Lublin 1999, s. 96-98.

25 Polska w czasie wielkiej wojny, s. 163, 167.
26 W okupacji niemieckiej kwestiami tego typu (zreszt# z dobrym skutkiem) zajmowa!y si$ w!adze okupacyjne.
27 Polska w czasie wielkiej wojny, s. 168.
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Komitety ratunkowe zajmowa!y si$ tak"e problemem odbudowy zniszczo-
nych terenów oraz kwesti% uzyskania wynagrodzenia za poniesione straty 
w zwi%zku z dzia!aniami wojennymi i rejestracj% tych strat (generalnie sza-
cowanie strat le"a!o w kompetencji G!ównej Komisji Szacunkowej w Lu-
blinie i lokalnych komisji szacunkowych). Warto podkre#li(, "e komitety 
ratunkowe po#rednio wp!ywa!y na rozwój kultury i o#wiaty, gdy" w#ród 
sposobów, dzi$ki którym zdobywano #rodki na prowadzenie dzia!alno#ci 
ratunkowej, by!o uzyskiwanie dochodu z organizacji imprez o charakterze 
kulturalnym. Najbardziej popularne by!o wystawianie amatorskich przed-
stawie& teatralnych.

Jak ju" wspomniano, jedn% z form dzia!alno#ci komitetów ratunko-
wych by!o zak!adanie i utrzymywanie tanich kuchni (kuchni wojen-
nych). W ich organizacji pomaga!y cz$sto powiatowe w!adze okupacyj-
ne, nieraz w!a#nie one wychodzi!y z inicjatyw% ich tworzenia. Kuchnie 
funkcjonowa!y zarówno na terenie miast, miasteczek, jak i niektórych, 
szczególnie wi$kszych, wsi. W kuchniach takich najbiedniejsza ludno#( 
z okolicy mog!a niedrogo, a nieraz nawet bezp!atnie, posili( si$. Przygo-
towywane potrawy by!y najcz$#ciej do#( skromne, pozwala!y jednak na 
spo"ycie cz$sto jedynego w ci%gu dnia ciep!ego posi!ku. Dla przyk!adu 
przytoczy( mo"na informacje o kuchni funkcjonuj%cej we wsi Zarzecze 
Przedmie#cie w powiecie w!oszczowskim. W po!owie 1917 r. wydawa!a 
ona 120 obiadów dziennie, na które sk!ada!a si$ zupa z dodatkiem porcji 
chleba. Mi$sa do sporz%dzanych posi!ków nie u"ywa!o si$ ze wzgl$du na 
skromne mo"liwo#ci ' nansowe, dodawano jedynie niewielkie ilo#ci s!o-
niny do tzw. zat!uszczenia zupy. W tym czasie w powiecie w!oszczowskim 
funkcjonowa!o pi$( kuchni28.

Mimo zabiegów czynionych przez ró"nego szczebla struktury komite-
tów ratunkowych, ale tak"e niezale"ne od nich inicjatywy podejmowane 
przez inne organizacje i pojedyncze osoby, pod okupacj% austro-w$giersk% 
tylko cz$#ciowo uda!o si$ rozwi%za( problemy najbardziej potrzebuj%cych. 
W niektórych rejonach przyczyn% s!abych efektów dzia!a& komitetów nie 
by!a z!a organizacja ich pracy czy brak aktywno#ci i po#wi$cenia ze strony 
zaanga"owanych w ich strukturach przedstawicieli spo!ecze&stwa. Czyn-
nik ten by! oczywi#cie bardzo istotny, ale w wielu wypadkach decyduj%ce 

28 Najwi$ksza z nich, istniej#ca we W!oszczowie, w czerwcu 1917 r. wyda!a w sumie 9172 posi!ki, kuchnia w Se-
ceminie – 6506, Kurzelowie – 5332, w Zarzeczu Przedmie"ciu – 3330, a w Szczekocinach – 3000. AP Kielce, 
CK KP we W!oszczowie, sygn. 128, Pismo so!tysa wsi Zarzecze Przedmie"cie do KP we W!oszczowie [z ko'-
ca czerwca 1917]; Zbiorczy bilans kuchni w powiecie w!oszczowskim za czerwiec 1917.
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by!y skromne mo"liwo#ci ' nansowe29 i trudno#ci w zdobyciu zaopatrzenia. 
Zniszczenia z pierwszego roku wojny, rabunkowa polityka zaborcy a pó*niej 
okupantów, praktycznie uniemo"liwia!y prawid!owe funkcjonowanie spo!e-
cze&stwa, nieraz nawet na minimalnym poziomie. +rodki zdobywane przez 
organizacje ratownicze wystarcza!y zaledwie na niewielk% pomoc i to tyko 
dla cz$#ci potrzebuj%cych. W istniej%cych warunkach bardzo trudne by!o 
tak"e prowadzenie w miar$ normalnej polityki aprowizacyjnej na danym 
terenie. +wiadcz% o tym relacje delegatów komitetów powiatowych przyby-
!ych na posiedzenie GKR w dniu 5 pa*dziernika 1916 r. Delegat z powiatu 
j$drzejowskiego alarmowa!: Trudno!ci aprowizacyjne s% znaczne. Komenda 
obieca"a dostarczy' m%k$ komitetom, lecz nie uczyni"a tego, a ludno!' natarczy-
wie domagaj%c% si$ m%ki skierowa"a do komitetów, które w takich warunkach 
musz% z"o#y' z siebie odpowiedzialno!' za prawid"ow% aprowizacj$, uwa#aj%c 
j% za niewykonaln%30. Reprezentuj%cy powiat konecki hrabia Józef Plater do-
nosi!, "e: jego stan pod wzgl$dem warunków aprowizacyjnych jest rozpaczliwy. 
Wschodnia cz$!' powiatu mia"a by' aprowizowana przez zasobniejsz% od niej 
cz$!' zachodni%, ale i w ostatniej nie ma wystarczaj%cej ilo!ci zbo#a. Dotkliwie 
odczuwa si$ brak karto( i, pozwolenia za! na dowóz ich z innych miejscowo!ci 
jeszcze nie otrzymano31. Tego typu trudno#ci zg!aszano i z innych powiatów. 
W niektórych jednak, jak wynika z informacji przedstawionych przez de-
legatów, po odliczeniu kontyngentu, ilo#( zbo"a by!a wystarczaj%ca do za-
spokojenia podstawowych potrzeb ludno#ci. Tak by!o np. w powiecie lubel-
skim, sandomierskim, pi&czowskim, lub nawet, jak w powiecie janowskim, 
mog!a w pewnym stopniu pokry( potrzeby innych powiatów32.

Druga ze struktur, której dotycz% rozwa"ania – Rada G!ówna Opie-
ku&cza w Warszawie, powo!ana zosta!a do "ycia 1 stycznia 1916 r.33. Ju" 

29 Bud&ety poszczególnych komitetów powiatowych, miejskich i gminnych by!y najcz$"ciej bardzo skromne. 
Przyk!adem mo&e by% Powiatowy Komitet Ratunkowy w Opocznie, który !#cznie z komitetami gminnymi we 
wrze"niu 1917 r. wspar! w gotówce 84 doros!ych i 248 dzieci na sum$ 721 koron i 48 rubli, natomiast zasi!ki 
w naturze wyda! 189 doros!ym i 253 dzieciom, !#cznie na sum$ 753 koron. Wielko"% zasi!ku czy to w go-
tówce czy te& w naturze mia!a wi$c charakter jedynie symboliczny. Skromna wielko"% i liczba przyznawanego 
wsparcia zale&a!a w du&ym stopniu od "rodków jakie uda!o si$ komitetom pozyska% na miejscu. Na tym terenie 
we wrze"niu zebrano w sumie 2250 koron dobrowolnych ofi ar. AP Kielce, CK KP w Opocznie, sygn. 139, 
Sprawozdanie z dzia!alno"ci komitetów [ratunkowych] w powiecie opoczy'skim za wrzesie' 1917.

30 AP Kielce, CK KP w Busku, sygn. 386, Protokó! z posiedzenia GKR z 5 X 1916.
31 Tam&e.
32 Tam&e.
33 RGO istnia!a do ko'ca 1920 r. (sam proces jej likwidacji trwa! do 1 II 1922 r.). Po odzyskaniu niepodleg!o"ci 

poszerzy! si$ teren, na którym dzia!a!a (o teren by!ej okupacji austro-w$gierskiej – a wi$c obszar, na którym 
wcze"niej funkcjonowa!a GKR, o ziemie wschodnie i Galicj$), zakres czynno"ci podejmowanych przez rady 
zosta! jednak ograniczony. Cz$"ciowo nast#pi!o to ju& wcze"niej, gdy& niektóre kompetencje RGO przej$!y 
struktury rz#dowe podleg!e Radzie Regencyjnej.
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jednak 12 grudnia 1915 r. w!adze niemieckie zatwierdzi!y „Ustaw$ Rad 
Opieku&czych dla ul"enia n$dzy w Polsce w obr$bie Genera!-Gubernator-
stwa Warszawskiego”. Zgodnie z ni% zadaniem rad by!o: 1) Wspó"dzia"anie 
w odbudowie zniszczonych warsztatów pracy i gospodarstw, jak równie# w do-
starczaniu niezb$dnych dla tych celów produktów i materia"ów, szczególnie za! 
zbo#a na zasiew oraz inwentarza rolnego; 2) Wspó"dzia"anie w zaopatrywaniu 
ludno!ci w artyku"y pierwszej potrzeby i !rodki #ywno!ciowe, po!redniczenie 
w tym wzgl$dzie pomi$dzy w"adz% i ludno!ci%, a tak#e organizowanie instytu-
cji zwalczaj%cych lichw$ #ywno!ciow%; 3) Popieranie i zak"adanie przytu"ków 
dla nieuleczalnych, domów dla kalek i !lepych oraz pomoc organom rz%do-
wym w opiece sanitarnej; 4) Popieranie i zak"adanie domów dla niemowl%t, 
#"obków i ochron dla dzieci; 5) Rozdawnictwo odzie#y, obuwia i ja"mu#ny; 
6) Pozyskiwanie potrzebnych radom !rodków pieni$#nych34. W rzeczywisto#ci 
RGO i jej struktury terenowe prowadzi!y znacznie szersz% dzia!alno#( ni" 
przewidziana w statucie.

Na czele Zarz%du nowoutworzonej RGO stan%! Adam Ronikier. Poza 
nim w jego sk!ad wchodzili wówczas: ksi%"$ Stanis!aw Lubomirski, Sta-
nis!aw Staniszewski, Feliks Wojewódzki i Antoni Olszewski. Natomiast 
na czele licz%cej 15 osób Rady Nadzorczej stan%! Stanis!aw Dzierzbicki, 
a poza nim tak"e mi$dzy innymi Zygmunt Chrzanowski, Antoni Maryl-
ski-)uszczewski, Wojciech Rostworowski, Antoni Wieniawski i Andrzej 
Wierzbicki35. W po!owie 1916 r. w ramach RGO funkcjonowa!o osiem 
wydzia!ów: Ogólny, Prowincjonalny (z przewodnicz%cym Stanis!awem 
Staniszewskim), Finansowy (Stanis!aw Lubomirski), Gospodarczy (Zyg-
munt Chrzanowski), Dobroczynno#ci (Stanis!aw Staniszewski), Opieki 
nad dzie(mi i m!odzie"% (Adam Ronikier), Budowlany (Stanis!aw Dzierz-
bicki) i Rejestracji strat wojennych (Kazimierz Olszowski)36.

Centrali RGO podlega!y rady opieku&cze powiatowe i rady opieku&cze 
miejscowe (gminne i miejskie)37. Na terenie jej dzia!alno#ci do zako&czenia 

34 AAN, RGO, sygn. 6, k. 118; Czem jest Rada G!ówna Opieku"cza. Historia, zadania i zamiary RGO, Warszawa 
1919, s. 14.

35 AAN, RGO, sygn. 1, k. 60-61.
36 „Okólnik Rady G!ównej Opieku'czej” nr 1 z 20 VII 1916, s. 6-8; nr 3 z 24 VIII 1916, s. 36.
37 Powiaty koni'ski i s!upecki tworzy!y wspólny okr$g. Rady opieku'cze na tym terenie (przynajmniej w 1916 r.) 

mia!y nieco inn# struktur$. Podzielone by!y wed!ug okr$gów s#dowych; dopiero cia!om na tym szczeblu podlega!y 
subkomitety w gminach i miasteczkach, które odpowiada!y radom miejscowym. W powiecie tureckim równie& 
przyj$to podzia! na okr$gi s#dowe, ale ju& na tym szczeblu mia!y one charakter rad miejscowych. Pocz#tkowo 
w powiecie sieradzkim rady miejscowe tworzono nie na szczeblu gmin, ale parafi i. Tak# struktur$ preferowa!o 
licznie bior#ce udzia! w pracach rad duchowie'stwo. Od lata 1916 r. rady parafi alne zacz$to przekszta!ca% w rady 
gminne. AAN, RGO, sygn. 336, k. 47-48, 82, 105; AP Kraków, NKN, mf. 100.278, k. 48.
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wojny uda!o si$ za!o"y( 626 rad miejscowych (na obszarze tym istnia!o 
680 gmin i le"a!y 124 miasta). Najwi$ksze k!opoty z tworzeniem struk-
tur lokalnych wyst%pi!y w powiatach wschodnich okupacji niemieckiej, 
czego jedn% z przyczyn by! znaczny odp!yw inteligencji do Rosji jeszcze 
w pierwszym roku wojny. Na obszarze dzia!alno#ci RGO powsta!o 40 rad 
powiatowych i 3 rady okr$gowe (te drugie funkcjonowa!y na terenie 
wi$kszym ni" jeden powiat)38. O ile struktury powiatowe stara!y si$ pro-
wadzi( przynajmniej skromn% dzia!alno#(, z radami gminnymi nieraz by!o 
inaczej39. Obok bardzo pr$"nych zdarza!y si$ i takie, które istnia!y w za-
sadzie tylko na papierze i nie wykazywa!y faktycznie "adnej aktywno#ci. 
Tak by!o z du"% cz$#ci% rad gminnych na ziemi kaliskiej40. W niektórych 
rejonach rady dzia!aj%ce do#( aktywnie w 1916 i 1917 r., os!abi!y sw% pra-
c$ w 1918 r. W powiecie kolskim, wobec 11 rad, które funkcjonowa!y 
w 1916 r., w drugiej po!owie 1918 r. w miar$ normalnie dzia!a!a tylko 
jedna rada miejscowa (rada miasta Ko!a), a cztery „wegetowa!y” 41.

RGO by!a zwolennikiem anga"owania w prace swych struktur mo"li-
wie szerokiej reprezentacji spo!ecze&stwa. Ju" w pocz%tkach dzia!alno#ci 
rozes!a!a ona do lokalnych rad opieku&czych i osób zajmuj%cych si$ ich 
organizacj% specjaln% odezw$ – apel, w której przypomina!a o koniecz-
no#ci wspó!pracy osób z ró"nych #rodowisk. Czytamy w niej mi$dzy 
innymi: Rada G"ówna usilnie zaleca W[ielmo"nym] Panom, zwrócenie 
bacznej uwagi na po#%dany ze wszech miar wspó"udzia" wszystkich stanów 
a zw"aszcza stanu w"o!cia&skiego w pracach rad powiatowych i gminnych. 
Obecno!' w"o!cian w radach z jednej strony spopularyzuje d%#enia naszej 
organizacji, z drugiej za! – czyni%c j% dost$pn% i jawn% dla szerokich mas 
ludowych, podniesie wzajemne zaufanie, poderwane d"ugoletni% prac% daw-
nej administracji42. Poszerzenie sk!adów rad o w!o#cian, a tak"e o m"ode 
elementy spo!ród inteligencji, postulowa! wizytuj%cy rady w 1916 r. z ra-
mienia RGO Klemens Konarski43.

W#ród bardziej popularnych form dzia!alno#ci rad opieku&czych znaj-
dowa!a si$ organizacja akcji czasowego przyjmowania na wsi biednych 

38 Polska w czasie wielkiej wojny, s. 121-122.
39 Nie zawsze aktywno"% przejawia!y tak&e rady dzia!aj#ce w miastach. W sprawozdaniu Powiatowej Rady 

Opieku'czej w Wieluniu z 1918 r. czytamy: Rada Opieku"cza miejscowa w Wieluniu by!a w!a#ciwie za!o&ona 
w 1918 r., gdy& utworzona uprzednio w 1916 r. pod prezydencj' burmistrza, niemieckiego ofi cera, wcale czynn' 
nie by!a. AAN, RGO, sygn. 612, k. 70.

40 AP Kraków, NKN, mf. 100.278, k. 61.
41 AAN, RGO, sygn. 607, k. 60.
42 „Gazeta Rolnicza” nr 13/14 z 7 IV 1916, s. 108-109.
43 AAN, RGO, sygn. 333, k. 82.
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dzieci z miasta. Tra' a!y one zarówno do maj%tków ziemskich, jak i go-
spodarstw ch!opskich. Poza RGO w przedsi$wzi$ciu tym uczestniczy!y 
i inne organizacje spo!eczne oraz osoby prywatne (akcj$ prowadzono tak-
"e w czasie okupacji austro-w$gierskiej). W 1917 r. wysy!anie dzieci na 
wie# rozpocz$to 20 kwietnia przekazuj%c ciechanowskiej radzie opieku&-
czej grup$ 150 dzieci, które z kolei przejmowane mia!y by( przez ch$tne 
rodziny z tego terenu. Jeszcze w kwietniu do innych regionów wys!ano 
dalszych 320 dzieci. Do maja 1917 r. RGO otrzyma!a za po#rednictwem 
rad powiatowych deklaracje o ch$ci przyj$cia prawie 900 dzieci44. Przyby-
!ym zapewniano z regu!y do#( dobre warunki pobytu, nad czym czuwa!y 
mi$dzy innymi rady lokalne. Niezale"nie od akcji o takim charakterze, 
na niektórych terenach organizowano ochronki i przytu!ki przeznaczo-
ne dla dzieci z du"ych miast, szczególnie z Warszawy i )odzi, w których 
mog!yby one przebywa( przez d!u"szy czas, a nie tylko w okresie letnim. 
Ju" w lutym 1916 r. placówk$ o takim charakterze uruchomi!a Powiato-
wa Rada Opieku&cza w Wieluniu45. Na niektórych obszarach próbowano 
prowadzi( akcj$ pomocy i zapraszania na wie# nie tylko dzieci, ale nieraz 
tak"e ca!ych rodzin46. T$ form$ najcz$#ciej spotykamy w regionie !ódzkim. 
Udzielanie pomocy w$druj%cym po okolicy w poszukiwaniu po"ywienia 
i pracy rodzinom !ódzkim odbywa!o si$ jednak najcz$#ciej w sposób zupe!-
nie spontaniczny.

Podobnie jak komitety ratunkowe na terenie okupacji austro-w$gier-
skiej, tak"e rady opieku&cze na ogó! prze"ywa!y du"e k!opoty ' nansowe. 
Niektóre jednak, dzi$ki hojno#ci miejscowych darczy&ców lub umiej$tno-
#ci w zdobywaniu #rodków z zewn%trz, dysponowa!y, jak na warunki wo-
jenne, do#( znacznymi funduszami. RGO ju" w momencie rozpocz$cia 
dzia!alno#ci posiada!a spore kwoty, które odziedziczy!a po rozwi%zanym 
CKO47. Powa"nym wzmocnieniem bud"etów rad by!y #rodki pozyskane od 

44 „Gazeta Rolnicza” nr 21 z 25 V 1917, s. 345-346.
45 AAN, RGO, sygn. 612, k. 2.
46 Propozycje organizowania takich przedsi$wzi$% na szersz# skal$ spotyka!y si$ z pewnymi oporami nawet w sa-

mych radach. W czerwcu 1916 r. na zebraniu rady okr$gowej w Koninie, w którym uczestniczy!o 40 osób, 
poruszono m.in. spraw$ rozlokowania w regionie na okres letni 50 rodzin z )odzi. Jak czytamy w relacji W!a-
dys!awa Trószczy'skiego, wizytuj#cego ten teren z ramienia RGO, wszyscy przemawiaj'cy byli przeciwnikami 
projektu, wskazuj'c na nieudolno#$ robotników fabrycznych na roli i obawiaj'c si% zaszczepienia poj%$ socjalnych 
w#ród w!o#cian, wreszcie wskazywano na demoralizacj%, jak' robotnik !ódzki gotów jest wnie#$ do otoczenia. Kry-
tycznie odniesiono si$ tak&e do pomys!u zorganizowania kolonii dla m!odzie&y szkolnej. G!ównym argumentem 
by!y dotychczasowe do"wiadczenia z dzie%mi !ódzkimi, które z zapa!em przyj%to, ubrano i &ywiono, a które 
w ostatnich czasach matki odbieraj'. Powodem ma by$, &e w )odzi, ka&dej matce p!ac' na dziecko 20 kopiejek 
dziennie, co si% lepiej op!aci!. AAN, RGO, sygn. 336, k. 46, 48.

47 Sprawozdanie ze zjazdu delegatów rad opieku"czych, Warszawa 1916, s. 10.
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Pozna&skiego Komitetu Niesienia Pomocy Królestwu Polskiemu48, tak"e od 
Komitetu Vevejskiego. Pierwsza z tych instytucji w 1916 r. przekaza!a RGO 
1 741 219 rubli, druga 611 148 rubli49. Dla wi$kszo#ci rad zdobywanie pie-
ni$dzy by!o jednak du"ym problemem. Ze wzgl$du na z!% sytuacj$ ' nansow% 
niektóre rady mia!y k!opoty z utrzymaniem wcze#niej za!o"onych przez sie-
bie placówek. Rada Powiatowa Opieku&cza w Sierpcu w lutym 1917 r. alar-
mowa!a RGO, "e je"eli ta natychmiast nie wesprze jej ' nansowo, zmuszona 
b$dzie zamkn%( prowadzony przez siebie internat dla dzieci z Warszawy, 
a same dzieci ode#le wówczas pod adres Rady G!ównej50. Niektóre rady 
stara!y si$ wymy#la( do#( oryginalne metody na powi$kszenie przychodów. 
„Gazeta +wi%teczna” donosi!a o sposobie na zbiórk$ pieni$dzy zastosowa-
nym przez rad$ w Górze Kalwarii: Wys"aniec rady przyje#d#a do wsi wozem 
pi$knie przystrojonym chor%giewkami i zielenin%. Towarzyszy mu tr$bacz, któ-
ry stosown% przygrywk% wywo"uje ludzi z domów. Dooko"a wozu zbiera si$ 
gromadka ciekawych. Wtedy wys"aniec rady opieku&czej w krótkiej a gor%cej 
przemowie zach$ca do o) arowania co kto mo#e na g"odnych. Jako# jedni daj% 
pieni%dze, inni przynosz% co! z #ywno!ci. [...] Wys"aniec rozwozi te# ciekawe 
i pouczaj%ce ksi%#ki i sprzedaje je, osi%gaj%c przy tym podwójn% korzy!', bo 
zyskuje pieni%dze na g"odnych i jednocze!nie przyczynia si$ do szerzenia o!wiaty 

51. Jak wynika z relacji, sposób ten dobrze si$ sprawdza! przynosz%c spore 
wp!ywy. Du"e sumy pozyskiwano dzi$ki niektórym akcjom opieraj%cym 
si$ na urz%dzaniu imprez kulturalnych. Zorganizowane w sierpniu 1916 r. 
w K!odawie przedstawienie instrumentalno-wokalne przynios!o 700 rubli. 
Podczas innej formy zdobywania #rodków, tzw. sprzeda"y kwiatka, z czego 
dochód przeznaczony mia! by( dla biednych rodzin z miast, tylko w dwóch 
wsiach w powiecie kolskim jednorazowo zebrano 300 rubli52.

Jedn% z wi$kszych akcji zorganizowanych przez RGO w okresie okupa-
cji by!a kwesta prowadzona pod has!em „Ratujcie Dzieci”. Po raz pierwszy 
urz%dzono j% w po!owie 1916 r. i by!a ona kontynuowana w kolejnych 
latach53. W 1916 r. podczas kwesty zabrano prawie 540 000 rubli (np. 

48 Komitet Pozna'ski jeszcze przed powstaniem RGO zacz#! tworzy% na terenach Królestwa Polskiego okupowa-
nych przez Niemców w!asne fi lie. Zgodnie z porozumieniem RGO z delegatami Komitetu z 2 III 1916 r. mia!y one 
by% przekszta!cone w lokalne rady opieku'cze (lub zosta% przez nie przej$te). AAN, RGO, sygn. 40, k. 5, 8.

49 „Okólnik Rady G!ównej Opieku'czej” nr 10 z 3 II 1917, s. 109.
50 AAN, RGO, sygn. 428, k. 10-11.
51 „Gazeta (wi#teczna” nr 1837 z 16 IV 1916, s. 3.
52 AAN, RGO, sygn. 607, k. 17-26.
53 Dzi$ki GKR by!a ona prowadzona równie& na terenie okupacji austro-w$gierskiej. W 1917 r. w akcj$ silnie 

zaanga&owa!o si$ duchowie'stwo katolickie. Zob.: Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu, Akcja spo!eczna 
1907-1918, Materia!y dotycz#ce akcji „Ratujcie Dzieci”.
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w powiecie kutnowskim 9700 rubli, makowskim – 5350, wielu&skim 
– ponad 10 000)54. Wi$kszo#( #rodków uzyskano na terenach wiejskich. 
Z zebranej kwoty RGO zatrzyma!a 277 000 rubli. Pozosta!% cz$#( roz-
dzielono w#ród rad lokalnych55. Akcja na terenie dzia!alno#ci RGO obj$!a 
prawie wszystkie powiaty, jednak w niektórych z nich mia!a charakter je-
dynie symboliczny. Ogó!em w kwe#cie w 1916 r. uczestniczy!o 1292 prele-
gentów i 16 590 kwestarzy. Odczyty wyg!oszono w 940 miejscowo#ciach56. 
Podobnie jak w 1916 r., kwesta „Ratujcie Dzieci” pod okupacj% niemiec-
k% przynios!a do#( dobre rezultaty tak"e w kolejnym roku. Wiadomo, "e 
w powiecie soko!owskim zebrano wówczas w sumie ponad 22 100 marek, 
m!awskim – prawie 17 100, szczuci&skim – prawie 14 000, a skierniewic-
kim – prawie 750057.

Z zestawienia sporz%dzonego w 1919 r. przez Zarz%d RGO wynika, "e 
za po#rednictwem rad opieku&czych powiatowych, miejskich i gminnych 
do listopada 1918 r. prowadzonych by!o w terenie w sumie 1430 ró"nego 
rodzaju instytucji, które s!u"y( mia!y pomoc% dzieciom. Organizowany-
mi przez nie akcjami obj$tych by!o ponad 125 000 osób. W#ród wspo-
mnianych instytucji najwi$cej, bo 1225, by!o ochron, tzw. przychodnich. 
Kolejne miejsce zajmowa!y ochrony z internatami (128). W#ród innych 
placówek wymieni( mo"na chocia"by 8 przychodni dla zdrowych i 6 przy-
chodni dla chorych dzieci oraz 3 szpitale dzieci$ce. W grupie instytucji, 
których pomoc skierowana by!a dla doros!ych w zestawieniu wymieniono 
173 jad!odajnie, 39 herbaciarni (z obu rodzaju placówek z pewno#ci% ko-
rzysta!y równie" dzieci), 45 schronisk dla doros!ych58. 

Poza dzia!aniami podejmowanymi przez komitety obywatelskie a na-
st$pnie komitety ratunkowe i rady opieku&cze, w Królestwie Polskim 
widoczna by!a dzia!alno#( samopomocowa organizowana przez inne in-
stytucje i stowarzyszenia spo!eczne, a tak"e osoby prywatne. Niektóre z ini-
cjatyw w pewnym stopniu powi%zane by!y z akcjami opisanych wcze#niej 
struktur, inne by!y zupe!nie samodzielne i niezale"ne. Podkre#li( trzeba, 
"e ju" przed wybuchem wojny na terenie Królestwa Polskiego podejmo-
wano szereg przedsi$wzi$( maj%cych na celu popraw$ warunków "ycia 

54 Fundusze zebrane na terenie Warszawy zdecydowano si$ przekaza% utworzonej w sierpniu 1916 r. Komisji Rato-
wania Dzieci. Sta!a si$ ona instytucj#, której celem by!a wszechstronna opieka nad dzie%mi w Warszawie. Szerzej 
na temat jej dzia!alno"ci: Pami%tnik Komisji Ratowania Dzieci – Warszawa 1916-1921, Warszawa 1921.

55 Polska w czasie wielkiej wojny, s. 132; „Okólnik Rady G!ównej Opieku'czej” nr 13 z 31 V 1917, s. 152-153.
56 AAN, RGO, sygn. 612, k. 66-69; „Gazeta (wi#teczna” nr 1855 z 20 VIII 1916; „Okólnik Rady G!ównej Opie-

ku'czej” nr 13 z 31 V 1917, s. 152-153.
57 AAN, Gabinet Cywilny Rady Regencyjnej, mf. B-4905, k. 2-3, 7-8, 23, 36.
58 Czem jest Rada G!ówna Opieku"cza, s. 11-12.
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najbiedniejszych i najbardziej potrzebuj%cych. Powstaj%ce masowo po 
wybuchu wojny przytu!ki i ochronki by!y instytucjami popularnymi ju" 
wcze#niej, a ich twórcami byli najcz$#ciej ziemianie, ksi$"a (para' e), czy 
te" w!adze poszczególnych gmin i miast. Niektóre z nich w latach I wojny 
zosta!y przej$te przez komitety oraz rady i przez nie ' nansowane, niektóre 
w dalszym ci%gu pozostawa!y pod kuratel% za!o"yciela. W#ród organiza-
cji, które funkcjonowa!y w Królestwie Polskim w latach I wojny na polu 
niesienia pomocy potrzebuj%cym, obok komitetów obywatelskich, ratun-
kowych i rad opieku&czych, wymieni( mo"na jeszcze Polskie Towarzystwo 
Niesienia Pomocy O' arom Wojny oraz Polski Komitet Pomocy Sanitarnej. 
Aktywne na terenie Królestwa Polskiego by!y równie": Ksi%"$co-Biskupi 
Komitet w Krakowie i Pozna&ski Komitet Niesienia Pomocy Królestwu 
Polskiemu. Obok ' nansowego wsparcia, przekazywanego innym instytu-
cjom, obie prowadzi!y na terenie Królestwa bezpo#redni% dzia!alno#( ra-
townicz%. W latach I wojny #wiatowej du"% rol$ w organizacji akcji zbiórek 
pieni$dzy na cele zwi%zane z ratownictwem spo!ecznym odgrywa!y lokalne 
towarzystwa rolnicze i kó!ka rolnicze. Najwi$kszym przedsi$wzi$ciem za-
inicjowanym przez Centralne Towarzystwo Rolnicze (CTR), a w terenie 
prowadzonym w!a#nie przez regionalne towarzystwa rolnicze i kó!ka, by!o 
zbieranie w 1917 r. #rodków na pomoc dla biednych mieszka&ców miast59. 
Akcj$ zbiórki pieni$dzy prowadzono pod has!em „Wie# dla miast”. Cz$sto 
mówi!o si$ te" o zbieraniu o' ar „Na n$dz$ miast”.

Znalezienie odpowiedzi na pytanie dlaczego na niektórych terenach po-
tra' ono stworzy( sprawny system samopomocowy, a w innych nie, jest do#( 
trudne. Nale"a!oby ka"dy przypadek rozpatrywa( indywidualnie. Najcz$-
#ciej decyduj%cy wp!yw na sytuacj$ na danym obszarze mia! fakt zamiesz-
kiwania go przez osoby, które mia!y do#wiadczenie w prowadzeniu pracy 
na polu spo!ecznym lub brak takowych. Istotne by!y tu te" tradycje regionu 
w zak!adaniu ró"nego rodzaju organizacji i stowarzysze&, nie tylko samopo-
mocowych, tak"e innych, np. kó!ek rolniczych, stra"y po"arnych, organiza-
cji o charakterze kulturalno-o#wiatowym czy spo!eczno-religijnym. Nie bez 
znaczenia by!a te" kondycja ' nansowa mieszka&ców. Tereny s!absze gospo-
darczo, albo te" zniszczone w czasie dzia!a& militarnych, mia!y teoretycznie 
gorsz% „pozycj$ startow%” przy zak!adaniu ró"nego rodzaju instytucji. Czyn-
nik ten nie by! jednak decyduj%cy. Nieraz mog!o by( wr$cz odwrotnie, gdy" 
region ubogi, a szczególnie taki, który ucierpia! w czasie dzia!a& zbrojnych, 
lub który wyniszczony by! rekwizycjami, móg! liczy( na znacznie wi$ksz% 

59 AAN, CTR i inne organizacje, sygn. 137, k. 447; sygn. 88, k. 1.
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pomoc z zewn%trz. Po"%dana by!a tu jednak osoba, czy grupa osób, które po-
tra' !yby odpowiednio nag!o#ni( problem ci$"kiego po!o"enia miejscowego 
spo!ecze&stwa i dzi$ki temu zdoby( konieczne #rodki.

Organizacje samopomocy spo!ecznej w latach I wojny #wiatowej udzie-
li!y wsparcia tysi%com mieszka&ców Królestwa Polskiego. Dzi$ki ich roz-
budowanym strukturom terenowym pomoc mog!a szybko dotrze( do 
rzeczywi#cie najbardziej potrzebuj%cych. Ze wzgl$du na ograniczone mo"-
liwo#ci, wsparcie mia!o najcz$#ciej charakter jedynie symboliczny, nawet 
jednak niewielkie zapomogi pieni$"ne czy bezpo#rednia skromna pomoc 
"ywno#ciowa umo"liwia!a wielu osobom prze"ycie trudnych czasów wo-
jennych. Szczególnie dotyczy!o to ludno#ci zamieszka!ej na terenach znisz-
czonych w czasie dzia!a& militarnych. Poza pomoc%, przekazywan% bezpo-
#rednio potrzebuj%cym, organizacje samopomocy spo!ecznej anga"owa!y 
si$ tak"e w inicjatywy innego rodzaju. Na niektórych terenach komitety 
obywatelskie próbowa!y okresowo przejmowa( nawet cz$#( kompeten-
cji lokalnych w!adz administracyjnych. Doceni( równie" trzeba wysi!ki 
podejmowane przez poszczególne instytucje na polu unormowania sto-
sunków gospodarczych na danym obszarze. G!ówn% rol$ w terenowych 
organizacjach samopomocowych odgrywali reprezentanci ziemia&stwa 
i duchowie&stwa, jednak szczególnie na szczeblu gmin widoczny by! bar-
dziej czynny w nich udzia! tak"e innych #rodowisk.
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