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Przytaczane poniżej wydarzenia opi-
sywała wrzesińska i poznańska prasa 
codzienna. W ich świetle wrzesińska 
rzeczywistość sprzed lat wydawać się 
może straszna. Pamiętać jednak trze-
ba, że z jednej strony wszystkie przyto-
czone fakty są znacznie rozciągnięte 
w czasie, z drugiej, że z różnych po-
wodów nie wszystkie tego typu przy-
padki tra� ały na łamy prasy. I chyba 
nie wypada pocieszać się, że dziś nie 
jesteśmy ani gorsi, ani lepsi.

Sprawy o dzieciobójstwo rozpa-
trywały w zasadzie sądy okręgowe, 
bardzo często z udziałem ławy przy-
sięgłych. Dodać warto, że nie sto-
sowano wówczas zawieszenia kary, 
ale brano pod uwagę okoliczności 
łagodzące, którymi były najczęściej 
okoliczności poczęcia dziecka, sa-
motność kobiety czy jej trudna sy-
tuacja materialna. Tak było jesienią 
1879 roku, kiedy oskarżoną o dzie-
ciobójstwo kobietę z Krępkowa 
(wówczas powiat wrzesiński) sąd 
przysięgłych z uwzględnieniem oko-
liczności łagodzących skazał na dwa 
lata więzienia. Bardzo podobny był 
proces młodej dziewczyny ze Stro-
szek (obecnie powiat wrzesiński), 
którą wiosną 1886 roku sąd przysię-
głych skazał na dwa i pół roku wię-
zienia. W tym samym roku, jesienią, 
aresztowano we Wrześni inną dziew-
czynę podejrzaną o zamordowanie 
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7. Dzieciobójczynie

swego nowo narodzonego dziecka, 
jej dalszego losu prasa nie opisywała. 
W 1890 roku werdyktem sędziów przy-
sięgłych w Gnieźnie inna wrześnian-
ka została za dzieciobójstwo skazana 
na 6 lat więzienia – albo sędziowie byli 
bardziej surowi, albo okoliczności łago-
dzące niewielkie. Kara więzienia mogła 
być złagodzona w trakcie jej wykony-
wania. Tak było w przypadku żony ro-
botnika z Gozdowa, którą w 1903 roku 
gnieźnieński sąd przysięgłych za dzie-
ciobójstwo skazał na 8 lat więzienia. 

Kobietę odsiadującą karę w Fordonie 
w 1909 roku, po 6 latach, ułaskawiono 
z powodu dobrego zachowywania się.

W okresie II Rzeczypospolitej od-
notowywano podobne przypadki. 
W 1923 roku w ubikacjach czworaków 
należących do folwarku wrzesińskiego 
znaleziono noworodka płci męskiej. 
Policja wrzesińska wytropiła matkę w 
osobie 26-letniej niezamężnej kobiety. 
Badania wykazały, że ciałko przeleżało w 
ubikacjach ponad pół roku. W 1927 roku 
znaleziono w zbiorniku gnojówki, 
znajdującym się przy zabudowaniach 
gospodarczych dzierżawionego pro-
bostwa w Brudzewie, zwłoki nowo-
rodka płci żeńskiej, owinięte w koszulę 
ze sznurkiem na szyi, do którego był 
przywiązany kamień. Dochodzenia po-
licyjne ujawniły wkrótce sprawczynię 
dzieciobójstwa, którą była mieszkanka 
Grabowa Królewskiego.

Wiosną 1930 roku znaleziono 
w parku hr. Mycielskich zwłoki nowo-
rodka płci męskiej. Przeprowadzone 
dochodzenia pozwoliły na ujęcie 
sprawczyni mordu. Była nią rozwód-
ka, pracująca wówczas w jednym 
z wrzesińskich ogrodnictw, 38-letnia 
mieszkanka Barda, która specjalnie 
udała się do parku, by urodzić w za-
roślach, po czym zatkała usta dziecku 
trawą i liśćmi.

W październiku 1930 roku przed są-
dem Okręgowym w Gnieźnie odbył 
się proces zatrudnionej u pewne-
go miłosławskiego kupca 22-letniej 
kobiety, która urodzone w styczniu 
dziecko po porodzie udusiła, wynio-
sła do lasku w Czarnym Piątkowie 

i tamże zakopała. W trakcie proce-
su oskarżona przyznała się do winy 
i opowiedziała swą smutną historię ro-
mansu, którego owocem było dziecko, 
a którego ojciec porzucił kobietę. Nie 
chcąc, by ludzie dowiedzieli się o jej 
hańbie, udusiła dziecko jeszcze pod 
wpływem boleści porodowych, nie 
zdając sobie wcale sprawy z tego, co 
robi. Sąd skazał ją na 2 lata więzienia, 
ale oskarżona wniosła apelację.

Zdarzały się też przypadki ścigania i ka-
rania kobiet za niedozwoloną aborcję. 
Ojcowie nieszczęsnych narodzonych 
i nienarodzonych dzieci pozostawali 
bezkarni. Trudno określić, ile zabójstw 
nienarodzonych dzieci, a także zapew-
ne tych narodzonych pozostawało nie-
wykrytych. Były też zabójstwa wykryte, 
ale ich sprawczynie nie. Bardzo rzadko 
niechciane dzieci spotykał lepszy los. 
W 1878 roku na podwrzesińskim wte-
dy Zawodziu, nieznana około 20-letnia 
kobieta pozostawiła 3-tygodniowe 
dziecko w mieszkaniu folwarcznego 
fornala, po czym oddaliła się i ślad jej 
zginął. Za odszukanie jej wyznaczono 
50 marek nagrody, ale nie wiadomo, 
jak sprawa się zakończyła. W każdym 
razie dziecko ocalało, choć może po-
tem jako oddane na wychowanie do 
obcych osób doświadczało przezwiska 
„podrzutek”. Bywało czasem gorzej, 
niekochane dzieci były bite, a wyjątko-
wo zdarzały się takie przypadki jak we 
Wrześni: w 1896 roku gnieźnieński sąd 
skazał na 9 miesięcy więzienia (tylko!) 
pewną szewcową za sponiewieranie 
i pobicie na śmierć powierzonego jej 
na wychowanie dziecka. 

Zdarzało się, że dzieci wzajemnie 
wyrządzały sobie krzywdę. W 1921 
roku na drodze do Chociczy Wielkiej 
dwóch młodych chłopaków napa-
dło na 12-letnią dziewczynę szkolną 
i znęcało się nad nią. Kiedy dziecko 
odzyskało przytomność i z trudem 
zawlokło się do domu, rozpoczęto 
poszukiwania złoczyńców, których 
udało się zidenty� kować. Okazali się 
nimi szesnasto- i siedemnastoletni 
chłopcy należący do młodego poko-
lenia zdemoralizowanego przez lata 
I wojny światowej.
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Ks. Kazimierz Kinastowski, proboszcz 
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Widok centrum Wrześni z lotu ptaka, w lewym górnym rogu widoczne gmachy sądu i więzienia, rok 1961
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