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Miêdzy archidiecezj¹ poznañsk¹ a pra³atur¹ pilsk¹
+=IKI ksiêdza Linusa Freyera
Between the Archdiocese of Poznañ and the Prelature of Pi³a. The Case of Rev. Linus Freyer
Beatissime Pater! Ego Linus Freyer, sacerdos archidioecesis Gnesnensis-Posnaniensis, natus a. 1876, ordinatus a. 1902 in titulo sacerdotii dioecesis, ab anno 1915 parochus institutus in mi³owo (Schmilau).
Najwi¹tobliwszy Ojcze! Ja, Linus Freyer, kap³an archidiecezji gnienieñskiej i poznañskiej, urodzony w 1876 roku, wywiêcony w 1902 roku tytu³em s³u¿by w diecezji,
w 1915 roku ustanowiony proboszczem w mi³owie (Schmilau)1.

Tak rozpoczyna³ pisany odrêcznie na pocz¹tku 1924 roku list adresowany do
papie¿a Piusa XI proboszcz licz¹cej niewiele ponad tysi¹c dusz parafii mi³owo
w archidiecezji gnienieñskiej. Przedstawiona w pimie historia zatoczy³a szeroki kr¹g odbiorców. Dotar³a do nuncjatur apostolskich w Monachium i w Berlinie, jak równie¿ w Warszawie, anga¿uj¹c nuncjusza Eugenio Pacellego, póniejszego papie¿a Piusa XII, oraz nuncjusza Lorenzo Lauriego w rozwi¹zanie
zarysowanego tam problemu kocielno-pañstwowego. Do treci listu musia³
ustosunkowaæ siê kard. Edmund Dalbor, arcybiskup gnienieñski i poznañski,
prymas Polski, ordynariusz kap³ana. W sprawie ks. Freyera wypowiadali siê
sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Gasparri i ambasador Niemiec
przy Watykanie Diego von Bergen. List ten jak w soczewce skupi³ w sobie problemy dotycz¹ce ówczesnej sytuacji politycznej i narodowociowej, o czym
wiadczy dyplomatyczny charakter sporu, który próbowano wznieciæ w Berlinie.
Historia listu ks. Freyera jest interesuj¹ca z naukowego punktu widzenia, ponieSegreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati (dalej: S.RR.SS.), Archivio Storico,
Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari (dalej: AA.EE.SS.), Polonia, 1924, Pos. 42,
fasc. 51, 9.01.1924, k. 38-39: ks. Freyer do Ojca wiêtego Piusa XI.
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wa¿ na tym jednym przyk³adzie pokazuje psychologiczne aspekty ¿ycia kap³ana-Niemca, który w sytuacji odzyskania przez Polskê niepodleg³oci chcia³  lub
te¿ zosta³ do tego zmuszony  ¿yæ w Niemczech.
Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie nieznanej do tej pory w literaturze historii listu wys³anego do papie¿a Piusa XI przez ks. Linusa Freyera,
proboszcza w mi³owie i jego starañ o mo¿liwoæ pracy duszpasterskiej na terenie Niemiec. Dzia³alnoæ ks. Freyera zosta³a dot¹d opisana jedynie skrótowo
w pracach podejmuj¹cych zagadnienie historii mi³owskiej parafii, w których
materia³ ród³owy  ze wzglêdu na ich przedmiot formalny – jest stosunkowo
ograniczony2. W jakim stopniu dotykamy tutaj tak¿e zagadnienia administracji
apostolskiej w Tucznie, czyli póniejszej pra³atury pilskiej3.
Materia³ów ród³owych na temat ¿ycia ks. Freyera jest stosunkowo niewiele. Nie zachowa³a siê jego teczka personalna w macierzystej archidiecezji
poznañskiej, poniewa¿ przekazano j¹ najpierw do archidiecezji gnienieñskiej,
a potem do tucznieñskiej administracji apostolskiej, gdzie najprawdopodobniej
uleg³a zniszczeniu w 1945 roku, kiedy budynek ordynariatu pra³atury pilskiej
spali³ siê w wyniku dzia³añ wojennych4. Wydaje siê, ¿e najbardziej szczegó³owych informacji na temat ¿ycia ks. Freyera, oprócz schematyzmów i dekretów
opublikowanych na ³amach pism diecezjalnych, dostarczaj¹ dzi materia³y ród³owe zachowane w archiwach watykañskich.

DROGA DO KAP£AÑSTWA I POS£UGA W ARCHIDIECEZJI
POZNAÑSKIEJ I GNIENIEÑSKIEJ

Linus Freyer urodzi³ siê 2 maja 1876 roku w Trzebiszewie (Trebisch), niewielkiej wiosce po³o¿onej w bliskoci rzeki Warty niedaleko Skwierzyny
(Schwerin). Jego rodzinna parafia pw. w. Jana Nepomucena nale¿a³a do archidiecezji poznañskiej i by³a jedn¹ z najbardziej na zachód wysuniêtych parafii
E. Kaczmarczyk, Parafia katolicka wiêtej Ma³gorzaty panny i mêczennicy w mi³owie
w latach 1918-2000, (msk), Poznañ 2003, s. 34-35; J.J. Ptach, Szkice niedokoñczone. Historia
parafii pw. w. Ma³gorzaty i Matki Bo¿ej Szkaplerznej w mi³owie, Pi³a 2011, s. 40.
3
Na temat pra³atury pilskiej, wczeniej prawie nieobecnej w polskiej historiografii, zob.
R. Prejs, Pra³atura Pilska w wietle schematyzmu z 1940 r., „Roczniki Teologiczne” 55 (2008) 4,
s. 31-48; R. Prejs, Kap³ani archidiecezji gnienieñskiej i poznañskiej w szeregach duchowieñstwa
pra³atury pilskiej (w druku); G. Waberski, Wolna Pra³atura Pilska, „Kronika Wielkopolski” 29
(2001) 1, s. 36-46.
4
Nie ma ladu teczki personalnej ks. Freyera ani w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu czy w Gnienie, ani w archiwach diecezji koszaliñsko-ko³obrzeskiej, zielonogórsko-gorzowskiej czy szczeciñsko-kamieñskiej (w granicach tych diecezji znalaz³o siê z czasem terytorium
pra³atury pilskiej, formalnie zniesionej w 1972 roku).
2
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w Polsce przedrozbiorowej5. Linus przyszed³ wiêc na wiat w miejscowoci,
która sto lat wczeniej by³a jeszcze wiosk¹ przygraniczn¹ Królestwa Polskiego,
a w chwili jego narodzin by³a w³¹czona do Prus i Rzeszy Niemieckiej. M³odzieniec musia³ nosiæ w sobie mocne przekonanie, ¿e urodzi³ siê w rodzinie niemieckiej i jest obywatelem Prus, skoro wyranie zaznaczy³ to w pimie do Piusa XI:
Ja za sam jestem narodowoci niemieckiej i wed³ug traktatu wersalskiego jestem
obywatelem Prus (civis Borussiae)6.
Wed³ug powszechnego spisu ludnoci z 1 grudnia 1890 roku, Trzebiszewo
zamieszkane by³o w wiêkszoci przez katolików, ale ju¿ pobliska Skwierzyna,
blisko siedmiotysiêczne miasto powiatowe, mia³o ludnoæ przede wszystkim
wyznania ewangelickiego7. W Skwierzynie, oprócz kocio³a katolickiego i protestanckiego, znajdowa³a siê tak¿e synagoga8. Katolicka parafia pw. w. Jana
Nepomucena w Trzebiszewie liczy³a w 1874 roku 710 dusz9.
Wiemy, ¿e Linus Freyer przygotowywa³ siê do kap³añstwa w Seminarium
Dioecesanum Leoninum w Poznaniu od 1898 roku10. Mieszka³ w nowo wybudowanym gmachu poznañskiego seminarium przy ul. Wie¿owej 2-4, oddanym
do u¿ytku w 1896 roku11. Rektorem uczelni by³ ks. Pawe³ Jedzink, profesor
teologii moralnej, który tê funkcjê pe³ni³ a¿ do 1916 roku12. Ostatni etap przygotowania do kap³añstwa Linus odbywa³ w Seminarium Clericorum Practicum
w Gnienie13, którego rektorem by³ ks. Ignacy Goczkowski, wyk³adowca fiOd czasów Reformacji najdalej na zachód wysuniêtymi parafiami archidiecezji poznañskiej
by³y: Trzebiszewo, Skwierzyna, Stary Dworek, Bledzew, Osiecko, Trzemeszno Lubuskie, Nowa
Wie, Templewo, Pieski, ¯arzyn, Boryszyn, Parady¿-Jordanowo, Brójce, D¹brówka, Kosieczyn,
Kominek, Babimost, Krêsko, Kopanica (z Kargow¹), Ciosaniec, mieszkowo, J. Nowacki, Dzieje
archidiecezji poznañskiej, t. 2, Poznañ 1964, s. 26. Trzebiszewo nale¿a³o do klucza pszczewskiego
dóbr biskupich; tam¿e, s. 480. By³ to w czasach Reformacji jeden z nielicznych kocio³ów dekanatu miêdzyrzeckiego, który pozosta³ pod zarz¹dem katolickich plebanów; tam¿e, s. 557.
6
S.RR.SS., AA.EE.SS., Polonia, 1924, Pos. 42, fasc. 51, 9.01.1924, k. 38: ks. Freyer do Ojca
wiêtego Piusa XI.
7
Meyers Konversationslexikon, 5. wyd., Leipzig-Wien 1893-1897, t. 4, s. 817.
8
„Schwerin – Kreisstadt im preußischen Regierungsbezirk Posen, am Einfluß der Obra in die
Warthe, hat eine evangelische und eine große kath. Kirche, eine Synagoge, eine höhere Knabenschule, ein Amtsgericht, eine Oberförsterei, eine Dampfsägemühle, Stärkefabrikation, Ziegelbrennerei, Pferdehandel, Schiffahrt und (1885) 6814 meist evang. Einwohner”, Meyers Konversationslexikon, 4. wyd., Leipzig-Wien 1885-1892, t. 14, s. 768. Por. A. Kirmiel, Skwierzyna – miasto
pogranicza. Historia miasta do 1945 roku, Bydgoszcz 2004, s. 41-46, 95-100.
9
Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri Archidioecesis Posnaniensis pro Anno Domini (dalej: Elenchus Pn) 1874, Poznañ 1874, s. 52.
10
Elenchus Pn 1899, s. 18, podaje go wród alumnów I roku; Elenchus Pn 1900, s. 17  wród
alumnów II roku; Elenchus Pn 1901, s. 16  wród alumnów III roku.
11
Na temat budowy nowego gmachu seminarium zob. J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. 2, Poznañ 1964, s. 716.
12
Tam¿e, s. 192.
13
Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri Archidioecesis Gnesnensis pro Anno Domini (dalej: Elenchus Gn) 1902, Gniezno 1901, s. 12.
5
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lozofii14. Profesorem teologii i prawa by³ wówczas w gnienieñskim seminarium ks. Edmund Dalbor15. W 1915 roku ks. Dalbor zosta³ mianowany arcybiskupem gnienieñskim i poznañskim, a sakrê biskupi¹ przyj¹³ 21 wrzenia,
razem z nowo mianowanym sufraganem poznañskim, wspomnianym wczeniej
ks. Jedzinkiem16.
wiêcenia kap³añskie ks. Freyer otrzyma³ 25 marca 1902 roku w Gnienie17.
Jak sam zaznaczy póniej w licie do Ojca wiêtego, wywiêcony zosta³ in titulo servitii dioecesis  tytu³em s³u¿by w diecezji. Póniejszy Kodeks prawa
kanonicznego z 1917 roku18, okrelaj¹c warunki do udzielenia wiêceñ kap³añskich, mianem tytu³u kanonicznego do wiêceñ nazwie ród³o prawnie zabezpieczonych dochodów na do¿ywotnie utrzymanie duchownego, p³yn¹cych z maj¹tku kocielnego. Przyjêcie wiêceñ kap³añskich tytu³em s³u¿by w diecezji
oznacza³o, ¿e duchowny zobowi¹za³ siê do pracy duszpasterskiej w diecezji na
wyznaczonym przez ka¿dorazowego ordynariusza stanowisku. Jednoczenie
udzielenie wiêceñ zobowi¹zywa³o biskupa do powierzenia kap³anowi odpowiedniego beneficjum, urzêdu lub wsparcia, które wystarczy na dostateczne
utrzymanie19.
Ksi¹dz Linus Freyer pe³ni³ najpierw pos³ugê duszpastersk¹ w Kaszczorze
(Alt-Kloster) w dekanacie wschowskim. Administratorem parafii pw. w. Wojciecha by³ ks. Adalbert Roenspiess, równie¿ pochodzenia niemieckiego. Kaszczor, podobnie jak rodzinna miejscowoæ ks. Freyera  Trzebiszewo, po³o¿ony
by³ w pasie przygranicznym Rzeczypospolitej przedrozbiorowej20. Parafia
w 1902 roku liczy³a 3851 dusz. Ksi¹dz Freyer obj¹³ stanowisko wikariusza
parafii w Kaszczorze 29 marca 1902 roku21 i przebywa³ tam do 1904 roku22.
Z dniem 1 kwietnia 1904 roku ks. Linus Freyer zosta³ mianowany administratorem kocio³a w Kosieczynie (Kuschten)23, w licz¹cej 522 dusz parafii pw.
J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. 2, Poznañ 1964, s. 720.
Tam¿e.
16
Tam¿e, s. 192.
17
Elenchus Pn 1903, s. 126.
18
Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, 27 Maii 1917 (dalej: CIC).
19
CIC kan. 981 § 1-2; F. B¹czkowicz, Prawo kanoniczne. Podrêcznik dla duchowieñstwa,
t. 2, Opole 1958, s. 100-103.
20
M. Wrzos, Kaszczor, w: Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 966; J. Nowacki,
Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. 2, Poznañ 1964, s. 327, 445, 560.
21
Kocielny Dziennik Urzêdowy dla Archidycezyj Gnienieñskiej i Poznañskiej (dalej:
KDzUrz) 17 (1902) 3, s. 21.
22
Elenchus Pn 1903, s. 126; Elenchus Pn 1904, s. 126.
23
Administracj¹ powierzono od 1. kwietnia Rb. X Freyerowi wikariuszowi z Kaszczoru
plebanii w Kosieczynie”, KDzUrz 19 (1904) 4, s. 34. Elenchus Pn 1905, s. 137; Elenchus Pn 1906,
s. 137; Elenchus Pn 1908, s. 138; Elenchus Pn 1909, s. 137; Elenchus Pn 1910, s. 133; Elenchus
Pn 1911, s. 133; Elenchus Pn 1912, s. 132; Elenchus Pn 1913, s. 130; Elenchus Pn 1914, s. 134.
14
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List ks. Linusa Freyera do papie¿a Piusa XI, 4.1.1924,
ze zbiorów Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej
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wiêtych Aposto³ów Szymona i Judy Tadeusza, nale¿¹cej do pobliskiego dekanatu zb¹szyñskiego24. By³a to znowu placówka przylegaj¹ca do zachodniej granicy archidiecezji poznañskiej. Po odzyskaniu niepodleg³oci, w przeciwieñstwie
do Kaszczoru, parafia ta znalaz³a siê ju¿ poza granicami Rzeczypospolitej
i wesz³a w sk³ad delegatury arcybiskupiej w Tucznie, póniejszej pra³atury pilskiej.
Trzeci¹ i ostatni¹ placówk¹ ks. Freyera w archidiecezji poznañskiej by³a
parafia w mi³owie (Schmilau). Kocielny Dziennik Urzêdowy dla Archidycezyj Gnienieñskiej i Poznañskiej podaje, ¿e kanoniczn¹ instytucyê na beneficyum w mi³owie otrzyma³ pleban Freyer z Kosieczyna 21 grudnia 1914 roku25,
choæ póniejsze schematyzmy jako datê ustanowienia podaj¹ 1915 rok26.
W przeciwieñstwie do wczeniejszych placówek ks. Freyera parafia terytorialnie
znajdowa³a siê w granicach archidiecezji gnienieñskiej. Podczas obowi¹zywania unii personalnej miêdzy dwoma archidiecezjami duchowni byli jednak posy³ani tam, gdzie w danej chwili zwolni³o siê beneficjum, niezale¿nie od tego, do
jakiej diecezji byli inkardynowani.
Ksi¹dz Freyer przyj¹³ proponowane mu beneficjum w mi³owie, tym bardziej ¿e po³o¿one by³o w bezporedniej bliskoci Pi³y (Schneidemühl), miasta
zamieszka³ego prawie wy³¹cznie przez Niemców27. Po³o¿one dwanacie kilometrów na wschód od Pi³y mi³owo nale¿a³o do dekanatu Nak³o w archidiecezji
gnienieñskiej28. Parafia liczy³a w 1915 roku 1100 dusz29. Ksi¹dz Freyer przej¹³
beneficjum po ks. Klemensie Thielemannie, który  choæ ukoñczy³ zaledwie 50
24
Koció³ w Kosieczynie posiada³ przywilej dotacyjny z 1408 roku; J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. 2, Poznañ 1964, s. 457-458, 556.
25
KDzUrz 30 (1915) 3, s. 15.
26
Elenchus Gn 1915, s. 53; Elenchus Gn 1916, s. 54; Elenchus Gn 1917, s. 45; Elenchus Gn
1918, s. 50; Elenchus Gn 1919, s. 53; Elenchus Gn 1920, s. 53; Elenchus omnium ecclesiarum et
universi cleri Archidioecesis Gnesnensis et Posnaniensis pro Anno Domini (dalej: Elenchus GnPn) 1923, Poznañ 1923, s. 43; Elenchus Gn-Pn 1924, s. 51.
27
Wed³ug spisu powszechnego z 1910 roku Pi³a liczy³a 26126 mieszkañców, z czego 96%
(25069 osób) wskazywa³o jêzyk niemiecki jako ojczysty (wród nich 16236 ewangelików, 8091
katolików, 162 innego wyznania chrzecijañskiego i 580 ¿ydów). Liczbê katolików potwierdza
schematyzm archidiecezji poznañskiej, wed³ug którego parafia katolicka w Pile liczy³a w 1910 roku
9110 dusz (Elenchus Pn 1910, s. 39), a w 1915 roku 10200 dusz (Elenchus Pn 1915, s. 43).
28
Pierwsze historyczne wzmianki o istnieniu parafii w mi³owie pochodz¹ z 1490 roku. Pierwotny koció³ by³ drewniany, a od 1836 murowany. W 1905 roku zosta³ wybudowany nowy koció³ neogotycki. W parafii dzia³a³o Bractwo Szkaplerza Karmelitañskiego, którego akt erekcyjny
pochodzi z 1675 roku, J.J. Ptach, Szkice niedokoñczone. Historia parafii pw. w. Ma³gorzaty i Matki
Bo¿ej Szkaplerznej w mi³owie, Pi³a 2011, s. 11-14. Wed³ug wpisu z 1949 roku w kronice parafialnej, beneficjum w mi³owie obejmowa³o przed drug¹ wojn¹ wiatow¹ rolê, las, trzy jeziora
i ³¹ki o obszarze ponad 150 hektarów, a tak¿e starociniec z chlewem przy szosie do Pi³y. Plebaniê
zbudowano w 1854 roku.
29
Elenchus Gn 1915, s. 54.

122

MACIEJ SZCZEPANIAK

lat ¿ycia i 23 lata kap³añstwa  przeszed³ na emeryturê, zamieszkuj¹c pocz¹tkowo w mi³owie, a nastêpnie kolejno w Mielêcinie, Niekursku i Wo³owych Lasach w dekanacie Wa³cz30.
W momencie objêcia przez ks. Freyera beneficjum mi³owskiego parafia
zamieszkana by³a w wiêkszoci przez Niemców. Mimo to, wkrótce po ratyfikacji traktatu wersalskiego, która nast¹pi³a 10 stycznia 1920 roku, przygraniczne
mi³owo znalaz³o siê w granicach Rzeczypospolitej. Gmina zosta³a w³¹czona do
starostwa powiatowego w Chodzie¿y. Pó³nocna granica starostwa budzi³a du¿e
kontrowersje, a ludnoæ niemiecka zamieszkuj¹ca te tereny  zw³aszcza mi³owo  ¿¹da³a przy³¹czenia do Rzeszy, nie cofaj¹c siê przed atakami przemocy
wobec przybywaj¹cych na te tereny pierwszych urzêdników polskiej administracji31. W lutym 1920 roku przyby³a nawet do Chodzie¿y Miêdzynarodowa Komisja Graniczna z ramienia Ententy, której zadaniem by³o rozstrzygniêcie spornej
granicy. Wytyczona wówczas granica bieg³a pomiêdzy Kaczorami a Pi³¹, pozostawiaj¹c mi³owo po stronie polskiej. Jedynie dwie wioski nale¿¹ce do parafii,
Skórka (Schönfeld) i Plecemin (Plötzmin), znalaz³y siê po stronie niemieckiej.
Pierwszy powszechny spis ludnoci przeprowadzony w niepodleg³ej Polsce
30 wrzenia 1921 roku podawa³, ¿e w nale¿¹cej do powiatu chodzieskiego
gminie mi³owo w 105 budynkach zamieszkiwa³o 760 osób (w tym 370 mê¿czyzn i 390 kobiet), z czego a¿ 578 osób (76%) poda³o narodowoæ niemieck¹,
181 osób  narodowoæ polsk¹, a jedna osoba inn¹ narodowoæ32. Równie¿
w pozosta³ych wioskach nale¿¹cych do mi³owskiej parafii wiêkszoæ stanowi³a
ludnoæ narodowoci niemieckiej. W s¹siaduj¹cym ze mi³owem Morzewie na
962 mieszkañców tylko 7 osób by³o narodowoci niemieckiej33.
Ksi¹dz Freyer by³ zatem pasterzem rzymskokatolickiej wspólnoty parafialnej,
do której nale¿eli Niemcy i Polacy. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e w powszechnym
odbiorze ludnoci polskiej Niemiec-katolik nie by³ identyfikowany z wrogiem
narodu polskiego. Nastawienie to dobrze ilustruje sprawozdanie z dzia³alnoci
Tam¿e; Elenchus Pn 1918, s. 146; Elenchus Gn-Pn 1923, s. 192; R. Prejs, Kap³ani archidiecezji gnienieñskiej i poznañskiej w szeregach duchowieñstwa pra³atury pilskiej (w druku).
31
B. Koszel, W okresie Drugiej Rzeczypospolitej 1920-1939, w: Dzieje Chodzie¿y, red.
S. Chmielewski, Chodzie¿ 1998, s. 266.
32
Skorowidz Miejscowoci Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników
Pierwszego Powszechnego Spisu Ludnoci z dnia 30 wrzenia 1921 r., t. X, Województwo Poznañskie, Warszawa 1926, s. 9.
33
Gmina Morzewo: 120 budynków mieszkalnych, 962 mieszkañców (467 mê¿czyzn, 495
kobiet), 951 wyznania rzymskokatolickiego, 10 wyznania ewangelickiego, 1 innego wyznania
chrzecijañskiego, 954 poda³o narodowoæ polsk¹, 7 poda³o narodowoæ niemieck¹, 1 inn¹, Skorowidz Miejscowoci Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego
Powszechnego Spisu Ludnoci z dnia 30 wrzenia 1921 r., t. X, Województwo Poznañskie, Warszawa 1926, s. 8.
30
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Liczba mieszkañców parafii mi³owskiej wed³ug powszechnego spisu ludnoci
z 30.9.192134
Ogó³em

Niemcy

Polacy

Katolicy

Ewangelicy

Kobiety

Mê¿czyni

mi³owo

760

578

181

440

320

390

370

Zelgniewo

565

359

206

215

350

271

294

Brodna

505

484

21

40

465

270

235

Jeziorki

294

224

69

132

161

135

159

Kaczory

432

229

202

237

194

216

216

2556

1874

679

1064

1490

1282

1274

razem

Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Pile, dotycz¹ce wzajemnego nastawienia
Polaków i Niemców po drugiej stronie granicy, w rejencji pilskiej i frankfurckiej
Rzeszy Niemieckiej. Konsul Jerzy migielski na pocz¹tku lat trzydziestych XX
wieku ubolewa³, ¿e
[ ] uwiadomienie narodowe miejscowego spo³eczeñstwa polskiego jest zupe³nie
specyficzne: Za wyranego Niemca, i ¿e tak powiem, rasowego wroga, uwa¿any jest
wy³¹cznie Niemiec-niekatolik, protestant, kalwin, itd. Je¿eli dziecko chodzi do niemieckich szkó³ katolickich, tak przez nie, jak przez rodziców, nie jest uwa¿ane to za
grzech przeciw polskoci, poniewa¿ takim grzechem by³aby szko³a protestancka. Nale¿enie do niemieckich stowarzyszeñ kocielnych (w braku polskich) jest uwa¿ane za
obowi¹zek. piew niemieckich pieni kocielnych przy znajomoci jêzyka polskiego
niektórych ksiê¿y niemieckich i przy powszechnej dobrej znajomoci jêzyka niemieckiego przez ludnoæ polsk¹, zaciera stopniowo d¹¿enie do wyodrêbnienia lub do wywalczania dla w³asnego jêzyka nale¿nych mu praw35.

Nie dziwi wiêc utrwalone w wiadomoci mi³owskich parafian przekonanie,
¿e ks. Freyer by³ dobrym kap³anem, który dba³ o sprawy Bo¿e, w kwestiach politycznych by³ neutralny, chórowi kocielnemu pozwala³ piewaæ po polsku pieñ
Nie opuszczaj nas36 i czyta³ podczas nabo¿eñstw Ewangeliê w jêzyku polskim37.
34
Skorowidz Miejscowoci Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników
Pierwszego Powszechnego Spisu Ludnoci z dnia 30 wrzenia 1921 r., t. X, Województwo Poznañskie, Warszawa 1926, s. 8-9.
35
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Zespó³ Konsulat RP w Pile, sygn. 2-3,
28.02.1934, k. 64: sprawozdanie z dzia³alnoci konsulatu za czas od 1.05.1932 do 28.02.1934 (tajne).
36
Chodzi zapewne o znan¹ w Polsce czasów porozbiorowych pieñ maryjn¹ ks. Karola Bo³oza Antoniewicza, Nie opuszczaj nas! Pieñ do Matki Bozkiéj. Wiersz Ks. Antoniewicza. Muzyka
Filipiny Brzeziñskiéj, Warszawa 18--.
37
Taki wizerunek ks. Freyera kreli na podstawie wspomnieñ parafian E. Kaczmarczyk,
Parafia katolicka wiêtej Ma³gorzaty panny i mêczennicy w mi³owie w latach 1918-2000 (msk),
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznañ 2003, s. 35.

124

MACIEJ SZCZEPANIAK

Pismo nuncjusza Eugenio Pacellego do kard. Pietro Gasparriego, 9.1.1924,
ze zbiorów Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej
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Wobec ukszta³towania siê nowych granic pañstwowych, 22 listopada 1920
roku kard. Dalbor ustanowi³ delegaturê arcybiskupi¹ dla parafii archidiecezji
poznañskiej, które zosta³y w³¹czone do Niemiec. Jej zwierzchnikiem arcybiskup
poznañski mianowa³ ks. Roberta Weimanna38. Trzy lata póniej, 1 maja 1923
roku, dekretem Stolicy Apostolskiej delegatura arcybiskupia przekszta³cona zosta³a w administracjê apostolsk¹ w Tucznie, do której w³¹czono tak¿e parafie
sufraganalnej diecezji che³miñskiej39. Z czasem siedzibê administracji przeniesiono do Pi³y, a od 1930 roku, po zawarciu przez Prusy konkordatu, uzyska³a ona
statut samodzielnej pra³atury.
Zachodz¹ce wokó³ mi³owa zmiany administracyjne, nowy i  jak siê wówczas byæ mo¿e wydawa³o  trwa³y ³ad miêdzynarodowy zwi¹zany z postanowieniami uk³adu pokojowego koñcz¹cego pierwsz¹ wojnê wiatow¹, niepokoi³y
zapewne ks. Linusa Freyera. Jego rodzinne Trzebiszewo znalaz³o siê ju¿ poza
granicami Rzeczypospolitej i poza terytorium archidiecezji poznañskiej, a on sam
czu³ siê Niemcem, któremu przysz³o ¿yæ i pracowaæ w miejscowoci po³o¿onej
zaledwie kilka kilometrów od granicy polsko-niemieckiej.
WYDALENIE KS. FREYERA Z POLSKI

W 1923 roku nast¹pi³ zwrot w ¿yciu i dzia³alnoci duszpasterskiej ks. Linusa Freyera. Dekretem wojewody poznañskiego zosta³ on z dniem 4 padziernika
1923 roku wydalony z granic Rzeczypospolitej Polskiej40. Ostateczny termin
38
Elenchus Gn-Pn 1923, s. 185: Delegatus Archiepiscopi pro parte Archidioecesis Posnaniensis in Germania sita Robertus Weimann, del. 22.11.1920, ur. 1870, wyw. 1894, resid. Tütz.
39
Pismo nuncjatury apostolskiej w Warszawie do kard. Dalbora z 17 maja 1923 roku informuj¹ce o powo³aniu administratora apostolskiego nad czêci¹ diecezji poznañskiej po³o¿onej
w pañstwie pruskim zamieszcza Miesiêcznik Kocielny dla Archidiecezji Gnienieñskiej i Poznañskiej (dalej: MK) 38 (1923) 6, s. 39.
40
S.RR.SS., AA.EE.SS., Polonia, 1924, Pos. 42, fasc. 51, 9.01.1924, k. 38: ks. Freyer do Ojca
wiêtego Piusa XI. Kwerenda przeprowadzona w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu i w Archiwum Akt Nowych w Warszawie wskazuje, ¿e dekret wydalenia ks. Freyera najprawdopodobniej
nie zachowa³ siê do naszych czasów. AAN, Zespó³ Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych w Warszawie, sygn. 2073, 2100, 2101, 2102, zawiera akta wydaleñ Niemców z Polski, ale dokumentu
dotycz¹cego ks. Freyera nie ma. Archiwum Pañstwowe w Poznaniu (dalej: APP), Zespó³ Polski
Zwi¹zek Zachodni, 1923, sygn. 66, k. 3-10, zawiera sprawê wydalenia pastora Warma z Budzynia
(równie¿ w powiecie chodzieskim) w drugiej po³owie 1923 roku (a wiêc w czasie, kiedy prowadzono sprawê ks. Freyera); pastorowi zarzucono podejmowanie praktyk lekarskich ze szkod¹ dla
miejscowej ludnoci (przy ostatniej rewizji domowej u niego w sprawie spraw politycznych zauwa¿ono, ¿e takowy posiada wielk¹ aptekê domow¹ z wagami, modzierzami aptekarskimi, z czego
wynika ¿e p. pastor leczy i zarazem lekarstwa wykonuje); postawiono wniosek o wydalenie go
z kraju w jak najszybszym czasie jako uci¹¿liwego obcokrajowca. APP, Zespó³ Starostwo Powiatu Poznañskiego, 1925-31, sygn. 368, k. 5: zawiera spis obywateli niemieckich na obszarze województwa poznañskiego, którzy zostali wydaleni w latach 1924-1929. W 1924 roku wydalono

126

MACIEJ SZCZEPANIAK

opuszczenia terytorium Polski przez ks. Freyera zosta³ nastêpnie przed³u¿ony do
15 listopada, a potem jeszcze do 30 listopada 1923 roku41.
Wysoce prawdopodobna wydaje siê teza, postawiona w póniejszej korespondencji ze Stolic¹ Apostolsk¹ przez prymasa Polski Edmunda Dalbora, ¿e
wobec zachodz¹cych zmian administracyjnych ks. Linus Freyer pragn¹³ zamieszkaæ z drugiej strony granicy pañstwowej i sam zacz¹³ zabiegaæ o przeniesienie
do administracji tucznieñskiej. Migracje takie nie by³y wówczas zjawiskiem
niezwyk³ym i odbywa³y siê w obydwu kierunkach. Tak¿e mi³owo musieli
opuciæ obywatele niemieccy, skoro w 1924 roku – we wspomnianym ju¿ licie
do Ojca wiêtego  ks. Freyer pisa³, ¿e „parafia, której wierni przedtem prawie
wszyscy byli Niemcami”, zamieszkana jest obecnie w 1/3 przez ludnoæ niemieck¹42. Proboszcz parafii w Chodzie¿y, ks. Leonard Kurpisz, pisa³ z kolei o „procesie odniemczania ziemi chodzieskiej”, który w pierwszych latach po odzyskaniu niepodleg³oci by³ bardzo rany, a z czasem uleg³ spowolnieniu:
Liczba ludnoci polskiej ros³a stale. W r. 1924 parafja liczy³a ju¿ tylko oko³o 10%
Niemców. To te¿ ju¿ z nastaniem czasów polskich zmieniono porz¹dek nabo¿eñstw,
które dawniej odprawia³y siê w po³owie po polsku i po niemiecku. Dla Niemców pozostawiono jedno kazanie miesiêcznie oraz dodatkowo kazania w wielkie wiêta
i odpusty, razem oko³o 19 kazañ rocznie43.

Z kolei konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Pile, Jerzy migielski, w sprawozdaniu z dzia³alnoci konsularnej na pocz¹tku lat trzydziestych, okreli³ zjawisko migracji Polaków z terenów niemieckich do ojczyzny „katastrofalnym
kryzysem”, wskutek którego
z województwa poznañskiego 17 osób, m.in. dwóch pastorów, czterech robotników, leniczego,
rolnika i prostytutkê. W 1925 i 1926 roku  wydalone zosta³y 53 osoby, w 1929  19 osób. Jeden
z mechanizmów wydawania dekretu o wydaleniu pokazuje sprawa pastora E. Hoffmanna z Chojnika, wydalonego po donosie osoby, która stawi³a siê do biura inspektoratu szkolnego i zda³a
sprawê z dzia³alnoci antypolskiej pastora, podburzania ludnoci, zakazywania dzieciom uczestniczenia w zabawach, odprawiania nabo¿eñstw po niemiecku, mimo ¿e ludzie mówi¹ po polsku,
AAN, Zespó³ Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych w Warszawie, sygn. 2101, 8.06.1922, k. 78-90.
Dekret o wydaleniu ks. Freyera móg³ mieæ podobne brzmienie do dekretu wydalenia obywatelki
Niemiec z 1927 roku: Na podstawie art. ( ) Rozporz¹dzenia Prezydenta Rz. P. ( ) o cudzoziemcach zarz¹dzam wydalenie z granic Rz. P. obywatelki niemieckiej ( ) zamieszka³ej w gminie ( ).
Wymieniona winna opuciæ granice R. P. do dnia 5 listopada r. b. w³¹cznie z tem, ¿e w razie
pozostawienia wydalonej ( ) w Polsce po up³ywie orzeczonego terminu bêdzie ona ( ) przymusowo odstawiona do granicy, za w razie samowolnego powrotu do Polski  zostanie poci¹gniêta
do odpowiedzialnoci s¹dowej ( ). Decyzja niniejsza ( ) jest ostateczna i zaskar¿eniu nie podlega, APP, Zespó³ Starostwo Powiatu Poznañskiego, 1925-31, sygn. 368: decyzja Wojewody
Warszawskiego, 26.10.1927.
41
S.RR.SS., AA.EE.SS., Polonia, 1924, Pos. 42, fasc. 51, 9.01.1924, k. 38: ks. Freyer do Ojca
wiêtego Piusa XI.
42
Tam¿e.
43
L. Kurpisz, Kronika kocio³ów chodzieskich, Chodzie¿ 1933, s. 127.
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Ks. Linus Freyer (pierwszy z lewej), ok. 1950 roku
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[ ] na terenie konsulatu jedynym cz³owiekiem z uniwersyteckim wykszta³ceniem jest
proboszcz z Zakrzewa, prezes Zwi¹zku Polaków, ks. dr Domañski44.

W opinii arcybiskupa Edmunda Dalbora wydalenie kap³ana archidiecezji
poznañskiej z terytorium Polski nie by³o zatem zwi¹zane z jego antypolsk¹
dzia³alnoci¹, lecz raczej z jego osobistym wyborem. Pocz¹tkowo myl ta oparta
by³a jedynie na przypuszczeniach innych kap³anów. W licie do sekretarza stanu
Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Gasparriego z 6 grudnia 1923 roku, napisanym
tu¿ po swoim pobycie w Rzymie, Prymas Polski ustosunkowywa³ siê do pisma,
wrêczonego mu w przeddzieñ wyjazdu z Wiecznego Miasta, zawieraj¹cego
oskar¿enia ze strony kanoników niemieckich kapitu³ metropolitalnych Gniezna
i Poznania pod jego adresem45 i dodawa³, ¿e nie by³o mu dane odnieæ siê jeszcze do sprawy ks. Freyera. Wyjaniaj¹c szczegó³owo obecn¹ sytuacjê prawn¹
i podjête przez siebie dzia³ania na rzecz kap³ana, kard. Dalbor, po rozmowie
z administratorem w Tucznie, dodawa³:
Ksi¹dz pra³at Weimann zadeklarowa³, ¿e duchowieñstwo podejrzewa³o, i¿ ks. Freyer
sam spowodowa³ dekret wydalenia, by z wiêksz¹ ³atwoci¹  jako osoba wydalona 
otrzymaæ beneficjum w administracji apostolskiej. Jeli o mnie chodzi, nie wierzê
w to, ale jest faktem, ¿e ks. Freyer pragn¹³ opuciæ beneficjum w mi³owie i ju¿ od
dosyæ d³ugiego czasu czyni³ zabiegi, by otrzymaæ beneficjum w administracji apostolskiej46.

Dalsza wymiana korespondencji ze Stolic¹ Apostolsk¹, zaanga¿owanie w tê
sprawê nuncjusza w Berlinie i w Warszawie oraz aktywnoæ ks. Freyera sprawi³y, ¿e Prymas Dalbor zosta³ zmuszony do pe³nego wyjaniania problemu wydalenia kap³ana z polskich granic. Droga do ustalenia przyczyn wydania dekretu
wiod³a przez urzêdy pañstwowe. Dlatego list kard. Dalbora napisany do watykañskiego sekretarza stanu w lutym 1924 roku zawiera³ bardzo szczegó³ow¹
interpretacjê dzia³añ podjêtych przez proboszcza mi³owskiego. „Linus Freyer
nie zamierza³ pozostaæ w Polsce i ju¿ od d³u¿szego czasu zabiega³ o otrzymanie
beneficjum w administracji apostolskiej w Tucznie”  przekonywa³ arcybiskup
gnienieñski i poznañski. Kardyna³ Dalbor wyjania³, ¿e w zwi¹zku z tym ks.
Freyer nie przyj¹³ obywatelstwa polskiego, choæ polskie w³adze pozwala³y mu
dalej pe³niæ pos³ugê duszpastersk¹ w mi³owie. Punktem zwrotnym  zdaniem
44
AAN, Zespó³ Konsulat RP w Pile, sygn. 2-3, 28.2.1934, k. 63: sprawozdanie z dzia³alnoci
konsulatu za czas od 1.05.1932 do 28.02.1934 (tajne).
45
S.RR.SS., AA.EE.SS., Polonia, 1923, Pos. 42, fasc. 51, 25.09.1923, k. 9-10: list kanoników
niemieckich Kapitu³y Metropolitalnej w Poznaniu do Ojca wiêtego Piusa XI; S.RR.SS., AA.EE.SS.,
Polonia, 1923, Pos. 42, fasc. 51, 7.10.1923, k. 12-13: list kanoników niemieckich Kapitu³y Metropolitalnej w Gnienie do Ojca wiêtego Piusa XI.
46
S.RR.SS., AA.EE.SS., Polonia, 1923, Pos. 42, fasc. 51, 6.12.1923, k. 21: kard. Dalbor do
kard. Gasparriego.
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kard. Dalbora  sta³a siê wiadomoæ o wakuj¹cym beneficjum w Bia³ej (Behle)
niedaleko Trzcianki w administracji tucznieñskiej47, które poznañski kap³an pragn¹³ otrzymaæ za wszelk¹ cenê. Zdaniem prymasa Polski ks. Freyer chcia³
u³atwiæ sobie zadanie, prosz¹c polskie w³adze o dekret wydalenia go z granic
Rzeczypospolitej i przypuszczaj¹c, ¿e w ten sposób szybciej zrealizuje swoje
plany. Dopiero póniej, kiedy sytuacja siê skomplikowa³a, kap³an rozpocz¹³  jak
okrela³ jego zachowanie ordynariusz miejsca  swego rodzaju komediê.
Na poparcie swej tezy kard. Dalbor za³¹czy³ w pimie do Stolicy Apostolskiej deklaracjê starosty chodzieskiego, Zbigniewa Jerzykowskiego48, organizatora polskiej samorz¹dnoci w Chodzie¿y po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oci. Deklaracja starosty Jerzykowskiego odnonie do ks. Freyera by³a
jednoznaczna49. Wspomina³ najpierw o jego niechêci do akceptacji polskiej
narodowoci i o d³ugotrwa³ym pragnieniu otrzymania beneficjum po drugiej stronie granicy: Posiadaj¹c przepustkê, bywa³ czêsto w Pile i spotyka³ siê z w³adzami niemieckimi. Jerzykowski twierdzi³, ¿e aby otrzymaæ beneficjum w administracji tucznieñskiej, ks. Freyerowi potrzebny by³ dekret o wydaleniu: Na temat
tego dekretu mówi³ mi kilka razy, szczególnie podczas ostatniej rozmowy przy
okazji wiêta patronalnego w Morzewie50. Wreszcie starosta powiatu chodzieskiego wyjania³: „Wywiadczy³em mu tê przys³ugê i otrzyma³em dla niego od wojewody dekret o wydaleniu”. Jego zdaniem zaraz potem ks. Freyer mia³ zabiegaæ
o jak najszybsze wydanie mu w starostwie niezbêdnych dokumentów, które te¿
otrzyma³. Zwróci³ siê równie¿ do konsulatu niemieckiego w Poznaniu o potrzebne na wyjazd dokumenty dla swojej siostry i s³u¿¹cej.
Tezy postawionej przez kard. Dalbora o zabiegach samego zainteresowanego prowadz¹cych do wydalenia go z granic Rzeczypospolitej, popartej wiadectwem starosty chodzieskiego, wydaje siê broniæ rozwój wypadków. Z listu nun47
Proboszcz w Bia³ej, ks. Stanis³aw Winke (ur. 1865, wyw. 1890, ust. 1898) zmar³ 13.05.1923
roku, Elenchus Gn-Pn 1923, s. 187.
48
Zbigniew Jerzykowski, ur. 1881 w Poznaniu, syn znanego lekarza poznañskiego
(L. Kurpisz, Kronika kocio³ów chodzieskich, Chodzie¿ 1933, s. 126), studiowa³ w Monachium
i we Wroc³awiu. By³ pierwszym starost¹ chodzieskim w niepodleg³ej Polsce. Przyby³ do Chodzie¿y w okresie Powstania Wielkopolskiego na polecenie Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej; pocz¹tkowo urzêdowa³ w Budzyniu. W styczniu 1920 roku, kiedy na mocy traktatu wersalskiego oddzia³y polskie wkroczy³y do Chodzie¿y, zorganizowa³ poszczególne urzêdy w stolicy starostwa,
B. Koszel, W okresie Drugiej Rzeczypospolitej 1920-1939, w: Dzieje Chodzie¿y, red. S. Chmielewski, Chodzie¿ 1998, s. 271; W.L. Janiszewski, Lata miêdzywojenne, w: Dzieje Margonina, red.
K. Rzepa, Poznañ 2002, s. 97; W.L. Janiszewski, Poczet starostów chodzieskich, w: Powiat chodzieski wczoraj i dzi (praca zbiorowa), Pi³a 2008, s. 48.
49
S.RR.SS., AA.EE.SS., Polonia, 1924, Pos. 42, fasc. 51, 8.02.1924, k. 32: kard. Dalbor do
kard. Gasparriego, za³¹cznik: w³oski przek³ad deklaracji starosty Jerzykowskiego.
50
Najprawdopodobniej chodzi o wiêto Przemienienia Pañskiego, 6.08.1923 roku; parafia
w Morzewie nosi³a wówczas to wezwanie.
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cjusza Lorenzo Lauriego do nuncjatury apostolskiej w Berlinie z 29 padziernika 1923 roku dowiadujemy siê, ¿e zarówno on sam, jak i poznañski biskup pomocniczy Stanis³aw £ukomski na probê proboszcza ze mi³owa interweniowali
ju¿ u administratora tucznieñskiego, by ten przydzieli³ mu wakuj¹ce beneficjum.
Nuncjusz w Warszawie sam zwróci³ siê te¿ do abp. Eugenio Pacellego, jak póniej bêdzie twierdzi³  na probê kard. Dalbora51, by ten popar³ te starania:
Jedno s³owo Waszej Ekscelencji by³oby z pewnoci¹ ogromnym wsparciem dla otrzymania oczekiwanej przys³ugi, bardzo wiêc prosi³bym o u¿ycie wp³ywów za pomoc¹
swojego urzêdu u ks. Weimanna w tym celu, by jak najszybciej rozwi¹zaæ ten nieprzyjemny wypadek, spowodowany duchem nacjonalizmu u obydwu zainteresowanych
stron, z wyran¹ strat¹ dla dobra duchowego dusz52.

Warto zwróciæ uwagê, ¿e ocena sytuacji przez nuncjusza w Warszawie tchnie
wyranie wyczuwalnym realizmem, czego wyrazem jest przekonanie, ¿e nawet
gdyby kap³anowi anulowano wydany wczeniej dekret, to i tak nie móg³by ju¿
owocnie wype³niaæ swojej pos³ugi w parafii w mi³owie.
Tezy postawionej przez kard. Dalbora broni wreszcie postêpowanie ks. Freyera, któremu nie zale¿a³o na cofniêciu dekretu o wydaleniu, a jedynie na wsparciu jego starañ o beneficjum w Bia³ej. Dopiero z czasem, w obliczu niepowodzeñ, proboszcz ze mi³owa zacznie tak¿e zabiegaæ o pomoc w innych sprawach,
jak choæby zadoæuczynienie za poniesione straty materialne.

SPRZECIW W£ADZ NIEMIECKICH

Z koñcem listopada 1923 roku ks. Freyer opuci³ mi³owo i zamieszka³
w Pile53. Jako swój adres do korespondencji podawa³ w listach Gr. Kirchstrasse 1054.
Nieskomplikowana  jak mog³oby siê wydawaæ  procedura zamiany beneficjów, dotycz¹ca proboszcza ma³ej parafii w strefie granicznej, który chcia³
mieszkaæ w swoim ojczystym kraju, zaczê³a jednak przybieraæ niespodziewanie
niekorzystny obrót. Ksi¹dz Freyer postanowi³ wiêc szukaæ wsparcia u abp. Eugenio Pacellego, nuncjusza apostolskiego w Monachium i w Berlinie55. Wydalo51
S.RR.SS., AA.EE.SS., Polonia, 1924, Pos. 42, fasc. 51, 8.7.1924, k. 44-45: nuncjusz Lauri
do kard. Gasparriego.
52
Archivio Segreto Vaticano (dalej: ASV), Arch. Nunz. Berlino, busta 50, fasc. 5, 29.10.1923,
k. 2: nuncjusz Lauri do nuncjusza Pacellego.
53
W ksiêdze chrztów parafii w mi³owie ostatni wpis dokonany przez ks. Freyera nosi datê
25.11.1923 roku.
54
Czyli budynek po³o¿ony w pobli¿u póniejszego ordynariatu (kurii) pra³atury pilskiej, który
mieci³ siê przy Kirchstrasse 13.
55
Nuncjatura apostolska w Monachium siêga koñca XVIII wieku, za przedstawicielstwo
w Berlinie zosta³o ustanowione w 1920 roku jako siedziba dyplomatyczna przy Rzeszy Niemiec-
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ny z Polski kap³an informowa³ go o swoich problemach w licie z 17 grudnia
1923 roku56. W pimie, zredagowanym w jêzyku niemieckim, ks. Freyer prosi³
tak¿e nuncjusza o interwencjê u Ministra Kultu w Berlinie, w którego mocy by³o
udzielenie zgody na objêcie beneficjum. Dwa dni póniej nuncjusz, rezyduj¹cy
jeszcze na sta³e w Monachium odpisywa³ mu, ¿e o wszystkim ju¿ wie od abp.
Lauriego i ¿e osobicie interweniowa³ u administratora apostolskiego w Tucznie.
Otrzyma³ ju¿ tak¿e odpowied, ¿e nawet gdyby ks. Freyer nie otrzyma³ zgody
na parafiê w Bia³ej ze strony w³adz, ks. Weimann zaproponuje go na inne beneficjum57.
Zapewnienia te nie satysfakcjonowa³y ks. Freyera. O jego determinacji
wiadcz¹ kolejne proby kierowane na rêce nuncjusza o wsparcie u niemieckich
w³adz administracyjnych pisane z Pi³y tu¿ przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia,
23 i 24 grudnia 1923 roku. Ksi¹dz Freyer prosi³ równie¿ nuncjusza o mo¿liwoæ
udzielenia mu audiencji w Berlinie58. Dnia 28 grudnia 1923 roku nuncjatura
w Monachium poinformowa³a ks. Freyera, ¿e nuncjusz apostolski bêdzie przebywa³ w okolicach Nowego Roku w Berlinie na Burggrafenstrasse 1, w istniej¹cym do dzi Franziskus-Sanatorium59.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e w³anie szukanie wsparcia u w³adz niemieckich
wyjania ród³o k³opotów proboszcza ze mi³owa. Historia ks. Freyera z pogranicza sta³a siê bowiem dla w³adz w Berlinie ³akomym k¹skiem propagandowym.
25 stycznia 1924 roku nuncjusz Pacelli napisa³ z Monachium do sekretarza stanu kard. Gasparriego d³ugi list, w którym szczegó³owo opisa³ nie tylko natarczywoæ wydalonego z Polski proboszcza, ale te¿ skomplikowan¹ sytuacjê, w której
on sam siê znalaz³60. Wyjania³, ¿e nie interweniowa³ bezporednio u w³adz niemieckich, poniewa¿ zgodnie z prawem kanonicznym nowe w³adze pruskie wcakiej. Abp Eugenio Pacelli zosta³ mianowany jej pierwszym nuncjuszem, pe³ni¹c ju¿ godnoæ nuncjusza w Monachium. Pacelli przeniós³ siê definitywnie do Berlina dopiero w 1925 roku, za
nuncjatura w Monachium zosta³a zlikwidowana na mocy prawa niemieckiego w 1934 roku; Giuseppe de Marchi, Le Nunziature Apostoliche dal 1800 al 1956, Roma 1957, s. 60.
56
ASV, Arch. Nunz. Berlino, busta 50, fasc. 5, 17.12.1923, k. 6: ks. Freyer do nuncjusza
Pacellego.
57
ASV, Arch. Nunz. Berlino, busta 50, fasc. 5, 19.12.1923, k. 7: nuncjusz Pacelli do
ks. Freyera. Korespondencja pomiêdzy nuncjuszem Pacellim a ks. Weimannem: ASV, Arch. Nunz.
Berlino, busta 50, fasc. 5, 2.11.1929, k. 4: nuncjusz Pacelli do ks. Weimanna; ASV, Arch. Nunz. Berlino, busta 50, fasc. 5, 1.12.1923, k. 5: ks. Weimann do nuncjusza Pacellego.
58
ASV, Arch. Nunz. Berlino, busta 50, fasc. 5, 23.12.1923, k. 8: ks. Freyer do nuncjusza
Pacellego; ASV, Arch. Nunz. Berlino, busta 50, fasc. 5, 24.12.1923, k. 9: ks. Freyer do nuncjusza Pacellego.
59
ASV, Arch. Nunz. Berlino, busta 50, fasc. 5, 28.12.1923, k. 10: telegram z nuncjatury
w Monachium do ks. Freyera.
60
S.RR.SS., AA.EE.SS., Polonia, 1924, Pos. 42, fasc. 51, 25.01.1924, k. 34-37: nuncjusz
Pacelli do kard. Gasparriego; ASV, Arch. Nunz. Berlino, busta 50, fasc. 5, 25.01.1924, k. 12-15:
nuncjusz Pacelli do kard. Gasparriego (rêkopis).
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le nie maj¹ prawa zatwierdzania proboszczów, a jego zaanga¿owanie siê w tê
sprawê mog³oby zostaæ odebrane przez w³adze cywilne jako uznanie ich praw
przez Stolicê Apostolsk¹. Casus Freyera dawa³ tak¿e Pacellemu sposobnoæ do
wy³o¿enia nieuregulowanych jeszcze konkordatem punktów spornych w stosunkach miêdzy Watykanem a rz¹dem pruskim, zw³aszcza nierozwi¹zanego problemu ius praesentandi na stanowiska kocielne.
Nuncjusz Pacelli zaznacza³ w licie do Stolicy Apostolskiej, ¿e mimo wszystko pragn¹³ jednak pomóc ks. Freyerowi. Dlatego te¿ na pocz¹tku stycznia odby³
w Berlinie nieoficjaln¹ rozmowê z radc¹ ministerialnym Schlueterem. Ten jednak bardzo jasno da³ do zrozumienia, ¿e ministerstwo nie udzieli prezenty ks.
Freyerowi na parafiê w Bia³ej, która nale¿y do najlepszych w administracji apostolskiej i o któr¹ ubiegaj¹ siê inni kandydaci, poniewa¿ sta³oby siê to precedensem na przysz³oæ.
To by³oby dla rz¹du polskiego jakby dodaniem odwagi do wydalania dalszych proboszczów niemieckich, gdyby ów rz¹d zda³ sobie sprawê, ¿e otrzymuj¹ oni bez
problemów inne beneficjum w Niemczech.

Nie pozostawiaj¹c¹ ¿adnej nadziei odpowied radcy Schluetera nuncjusz
Pacelli zakomunikowa³ ks. Freyerowi, który osobicie przyby³ do Berlina na
pocz¹tku 1924 roku. To w³anie po tej rozmowie  konstatuje nuncjusz  proboszcz napisa³ list do papie¿a Piusa XI.
List ks. Freyera zredagowany w Pile w jêzyku ³aciñskim nosi datê 4 stycznia
1924 roku i jest pe³en ¿alu61. G³ównym przes³aniem pisma by³a nadal proba
o udzielenie beneficjum w Bia³ej. Ksi¹dz Freyer pisa³, ¿e wydalenie z Polski dokona³o siê za namow¹ konfratrów. Najwiêcej ¿alu nosi³ jednak ksi¹dz proboszcz
do swojego ordynariusza. Wspomina³, ¿e kolejne jego proby o pomoc spotyka³y siê z brakiem zrozumienia i z licznymi pos¹dzeniami. W licie z 5 padziernika 1923 roku prymas Polski mia³ pisaæ, ¿e ks. Freyer uczyni³ opcjê na rzecz
Niemiec, 3 listopada 1923 roku  ¿e jego nastawienie by³o przeciwne Rzeczypospolitej i ¿e to manifestowa³, a 12 listopada 1923 roku  ¿e nie jest obywatelem Polski i nie da³ powodów, ¿eby nim byæ.
Z tych odpowiedzi wynika, ¿e powinienem z Rzeczypospolitej Polskiej odejæ dlatego,
¿e jestem narodowoci niemieckiej. Zaprawdê nie ma innych przyczyn, bo przez dwadziecia dwa lata wiernie pracowa³em dla Kocio³a i zbawienia dusz i zachowywa³em cywilne prawa, co mi urzêdnicy pañstwowi (starosta i komisarz dystryktu) potwierdzili.

S.RR.SS., AA.EE.SS., Polonia, 1924, Pos. 42, fasc. 51, 9.01.1924, k. 38: ks. Freyer do Ojca
wiêtego Piusa XI.
61

Ks. Linus Freyer podczas obchodów Z³otego Jubileuszu Kap³añstwa, 25.3.1952
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¯al pod adresem kard. Dalbora dotyczy nie tylko braku wsparcia duchowego, ale te¿ materialnego. Ksi¹dz Freyer stwierdza wyranie, ¿e ordynariusz wcale
siê o mnie nie zatroszczy³, a ekonom Konsystorza Arcybiskupiego zajmuj¹cy siê
ziemi¹ parafialn¹
[ ] sprzeciwi³ siê, aby udzieliæ mi rekompensaty i powiedzia³, ¿eby zwróciæ siê
o beneficjum w Niemczech. Z tego powodu ja i moja siostra oraz s³u¿¹ca cierpimy
wielk¹ biedê. Gdy zwróci³em siê do ordynariusza o stosowne utrzymanie, nie otrzyma³em ¿adnej odpowiedzi.

Ksi¹dz Freyer wspomina³ wreszcie w licie do papie¿a fakt wydalenia go si³¹
(per vim) z Polski 1 grudnia 1923 roku. Meble i sprzêty kap³ana przewieziono
do Pi³y, a z braku bardziej stosownego miejsca ulokowano je w stodole, w której
 jest jasne (ut apparet)  nie zosta³y zabezpieczone w sposób dostateczny ani
przed z³odziejami, ani przed warunkami atmosferycznymi. Chora siostra i s³u¿¹ca pozosta³y na plebanii mi³owskiej, a on sam by³ zmuszony szukaæ mieszkania
u przyjació³ i znajomych, i chodziæ od jednego do drugiego.
W pimie do papie¿a ks. Freyer nadmieni³ tak¿e o wczeniejszych interwencjach w Warszawie i w Monachium, choæ zachowanie siê nuncjuszy kwituje
stwierdzeniem:
Obydwaj odpisali, ¿e nie mog¹ mi nic pomóc. Skoro tak siê maj¹ rzeczy, w moim
ucisku upadaj¹c do stóp Waszej wi¹tobliwoci proszê i b³agam nieustannie, aby
ordynariusz poznañski udzieli³ mi odpowiedniego utrzymania i ¿eby Wasza wi¹tobliwoæ interweniowa³ w pruskim ministerstwie o udzielenie mi «prezenty» na jakie
beneficjum. A Bóg Waszej wi¹tobliwoci s³uga najuni¿eñszy i najpos³uszniejszy
jestem. Linus Freyer.

Pracownicy sekretariatu stanu podkrelili zdania mówi¹ce o wakuj¹cym od
maja beneficjum w Bia³ej, jak równie¿ ostatnie wersy dotycz¹ce ordynariusza
i wsparcia w ministerstwie. W lad za listem posz³y wiêc zapytania kard. Gasparriego do arcybiskupa poznañskiego62 oraz do nuncjusza w Berlinie63.
Z wspomnianej przed chwil¹ odpowiedzi arcybiskupa Pacellego wynika, ¿e
za bezcelowe uwa¿a³ on jakiekolwiek interwencje u administratora apostolskiego w Tucznie, jak równie¿ negocjacje w Berlinie64. Nuncjusz by³ zdania, ¿e
62
S.RR.SS., AA.EE.SS., Polonia, 1924, Pos. 42, fasc. 51, 21.1.1924, k. 29: kard. Gasparri do
kard. Dalbora.
63
ASV, Arch. Nunz. Berlino, busta 50, fasc. 5, 21.1.1924, k. 11: kard. Gasparri do nuncjusza
Pacellego; S.RR.SS., AA.EE.SS., Polonia, 1924, Pos. 42, fasc. 51, 21.1.1924, k. 28: kard. Gasparri
do nuncjusza Pacellego (rêkopis).
64
S.RR.SS., AA.EE.SS., Polonia, 1924, Pos. 42, fasc. 51, 25.1.1924, k. 34-37: nuncjusz Pacelli
do kard. Gasparriego; ASV, Arch. Nunz. Berlino, busta 50, fasc. 5, 25.1.1924, k. 12-15 nuncjusz
Pacelli do kard. Gasparriego (rêkopis).
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mo¿na jedynie wstawiæ siê za kap³anem w kurii poznañskiej i u polskich w³adz,
poniewa¿ powinny one udzieliæ ks. Freyrowi odpowiedniej rekompensaty.
Z kolei prymas Polski, we wspomnianym ju¿ pimie, do którego za³¹czono
owiadczenie starosty Jerzykowskiego, nazywa³ zmienne postêpowanie ks. Freyera komedi¹:
Wypomnia³ mi niewiernoæ wobec moich biskupich obowi¹zków, poniewa¿ nie broni³em go przed polskim rz¹dem, który wyrz¹dzi³ mu wielk¹ krzywdê dekretem o wydaleniu; a kiedy wyjecha³ do Niemiec wszystkim opowiada³, ¿e jest ofiar¹ przeladowañ polskich w³adz65.

Kardyna³ Dalbor by³ jednak bardzo zdecydowany w swoich postanowieniach: kap³an opuci³ beneficjum z w³asnej woli i dlatego nie ma prawa ¿¹daæ od
w³adz kocielnych w Poznaniu materialnych rodków do ¿ycia66. Mimo to nie
og³osi³em jeszcze vacatu na beneficjum w mi³owie  dodawa³ kard. Dalbor,
zaznaczaj¹c, ¿e i siostra, i s³u¿¹ca mieszkaj¹ jeszcze w mi³owie i otrzymuj¹ pieni¹dze z beneficjum na utrzymanie, pozosta³a za ich czêæ przekazywana jest
administratorowi parafii i odk³adana na czas ostatecznego rozwi¹zania problemu.
Decyzje niemieckich w³adz administracyjnych nie zaowocowa³y zgod¹ na
oddanie beneficjum w Bia³ej ks. Freyerowi. 7 maja 1924 roku ambasada niemiecka w Rzymie skierowa³a do sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej promemoria67,
które da³o okazjê do wyra¿enia protestu wobec dzia³añ polskich w³adz cywilnych
i kocielnych68. Przekonanie w³adz Rzeczypospolitej o zamierzonych dzia³aniach
ks. Freyera nazywano fa³szywym: W rzeczywistoci Freyerowi nie przysz³a nigdy na myl idea opuszczenia parafii w mi³owie. Wed³ug niemieckiego ambasadora polska wersja wypadków zosta³a specjalnie wymylona, by unikn¹æ
wyp³acenia zadoæuczynienia poszkodowanemu obywatelowi Niemiec, a ks.
Freyer, podejmuj¹c dzia³ania na rzecz otrzymania beneficjum w Bia³ej, chcia³
jedynie po³o¿yæ kres sytuacji bez wyjcia. Takie zachowanie jest tak naturalne,
¿e nie mo¿e byæ interpretowane jako jego wina – przekonywa³ niemiecki ambasador. Uwa¿a³ on za absurdalne twierdzenie, ¿e polskie w³adze wydali³y go,
poniewa¿ on sam tego pragn¹³.
65
S.RR.SS., AA.EE.SS., Polonia, 1924, Pos. 42, fasc. 51, 8.2.1924, k. 32: kard. Dalbor do
kard. Gasparriego.
66
Nuncjusz Lauri bêdzie nawet s¹dzi³, ¿e kard. Dalbor broni³ ks. Freyera przed w³adzami
polskimi, prosz¹c o anulowanie dekretu, i ¿e nakaza³ kap³anowi nie oddalanie siê z parafii;
S.RR.SS., AA.EE.SS., Polonia, 1924, Pos. 42, fasc. 51, 9.7.1924, k. 44-45: nuncjusz Lauri do kard.
Gasparriego.
67
Promemoria to rodzaj dokumentu dyplomatycznego, który przypomina lub ponagla w jakiej sprawie.
68
S.RR.SS., AA.EE.SS., Polonia, 1924, Pos. 42, fasc. 51, 7.5.1924, k. 40: promemoria ambasady Niemiec przy Stolicy Apostolskiej.
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Rz¹d polski z w³asnej inicjatywy i bez szczególnego powodu wydali³ proboszcza Freyera, wyrzucaj¹c go si³¹, a w³adze kocielne nie uczyni³y nic, by ustrzec go przed takimi dzia³aniami. Do dzi Freyer jest bez rodków do ¿ycia i nie wie, co robiæ69. By³oby s³uszne przekonaæ rz¹d polski, by anulowa³ wydalenie

– konkludowa³ ambasador w nocie skierowanej do sekretariatu stanu.
Promemoria zosta³o przekazane nuncjuszowi w Warszawie70. Nuncjusz Lauri prosi³ wiêc kard. Dalbora o ponowne ustosunkowanie siê do sprawy wydalonego proboszcza, ale prymas Polski by³ zdania, ¿e rz¹d niemiecki sam powinien
zwróciæ siê do rz¹du polskiego, jeli uznaje nielegalnoæ dekretu71. Arcybiskup
poznañski uwa¿a³ sprawê za zakoñczon¹ z punktu widzenia kocielnego, poniewa¿ ks. Freyer opuci³ parafiê, która zosta³a zreszt¹ powierzona ju¿ innemu
kap³anowi. Nuncjusz Lauri w depeszy do sekretariatu stanu nie widzia³ wiêc
w wietle prawa miêdzynarodowego mo¿liwoci podjêcia ¿adnych dalszych dzia³añ i powtarza³ radê kard. Dalbora, by rz¹d niemiecki sam rozmawia³ o sprawie
ks. Freyera z rz¹dem polskim.
Promemoria sekretariatu stanu z 17 lipca 1924 roku koñczy³o wymianê korespondencji dotycz¹cej ks. Freyera. Kardyna³ Gasparri wyjania³ ambasadorowi
Niemiec przy Stolicy Apostolskiej, Diego von Bergen72, ¿e kierowany przez niego sekretariat stanu nigdy nie zaniedba³ starañ, by rz¹d polski cofn¹³ raz powziêt¹ decyzjê o wydaleniu73. Niestety, zdaniem kard. Gasparriego, dzia³ania te pozosta³y bez efektu, poniewa¿ rz¹d polski uwa¿a³, ¿e ks. Freyer sam za³atwi³ sobie
dekret o wydaleniu. Kardyna³ Gasparri zaznacza³:
Z wiêksz¹ nadziej¹ bêdzie móg³ rz¹d niemiecki pertraktowaæ bezporednio z rz¹dem
polskim na temat zadoæuczynienia, jeli wraz z wydaleniem proboszcza Freyera zosta³y naruszone prawa mniejszoci niemieckiej w Polsce.

69
Promemoria napisane zosta³o 7.05.1924 roku, a schematyzm pra³atury pilskiej podaje, ¿e
ju¿ 1 kwietnia 1924 roku ks. Freyer otrzyma³ inne beneficjum  w Goraju, Schematismus der Apostolischen Administratur Schneidemühl, Schneidemühl 1928, s. 14.
70
S.RR.SS., AA.EE.SS., Polonia, 1924, Pos. 42, fasc. 51, 11.5.1924, k. 42: kard. Gasparri do
nuncjusza Lauriego (rêkopis).
71
S.RR.SS., AA.EE.SS., Polonia, 1924, Pos. 42, fasc. 51, 8.7.1924, k. 44-45: nuncjusz Lauri
do kard. Gasparriego.
72
Carl Ludwig Diego von Bergen (1872-1944) by³ ambasadorem Niemiec przy Stolicy Apostolskiej od 1920 do 1943 roku, K. Scholder, Die Kirchen und das Dritte Reich, t. 1, Frankfurt/MBerlin-Wien 1977, s. 187-191.
73
ASV, Arch. Nunz. Berlino, busta 50, fasc. 5, 17.07.1924, k. 16: kard. Gasparri do ambasadora von Bergena.
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DALSZE LOSY KS. FREYERA

Po opuszczeniu mi³owa przez ks. Linusa Freyera parafi¹ administrowa³ ks.
Józef Smoliñski, proboszcz z s¹siedniego Morzewa74. Kilka miesiêcy póniej
proboszczem w mi³owie mianowany zosta³ ks. Leonard Kurpisz, dyrektor kancelarii arcybiskupiej w Poznaniu75, a od 1 lipca 1924 roku mi³owskie beneficjum
otrzyma³ ks. Stanis³aw Grzêda76.
Parafia w Bia³ej zosta³a zaproponowana ks. kanonikowi Konstantinowi Trederowi, wydalonemu przez polskie w³adze z Pelplina, ale odmówi³ on przyjêcia
beneficjum i za¿¹da³ przywrócenia beneficjum kanonickiego w diecezji che³miñskiej77. Ostatecznie proboszczem w Bia³ej zosta³ mianowany w 1925 roku ks.
Emil Strauch, rówienik ks. Freyera (ur. 24.10.1876), wywiêcony na kap³ana
tak¿e w 1902 roku, który wczeniej pe³ni³ pos³ugê proboszcza w Kunicy Czarnkowskiej.
Nic nie wskazuje na to, by ks. Linus Freyer otrzyma³ ze strony rz¹du polskiego czy archidiecezji poznañskiej zadoæuczynienie za wydalenie go z granic
74
W zarz¹d oddano ks. Józefowi Smoliñskiemu, proboszczowi z Morzewa, parafiê w mi³owie (bez daty), MK 39 (1924) 2, s. 18.
75
W zarz¹d oddano: ks. Leonardowi Kurpiszowi, dyrektorowi kancelarii arcybiskupiej
i wikariuszowi archikatedralnemu w Poznaniu, parafiê w mi³owie od 15.04.1924”, MK 39 (1924)
5, s. 38. Dnia 16.04.1924 roku bp Antoni Laubitz prosi³ ks. Kurpisza o ustalenie z dotychczasowym zastêpc¹ ks. proboszczem Smoliñskim z Morzewa daty maj¹cej siê odbyæ tradycji (Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Zespó³ Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, Personalia ks. Leonarda Kurpisza, 1911-1956, sygn. KA 16162). Ksiêga chrztów parafii w mi³owie potwierdza
pos³ugê duszpastersk¹ ks. Kurpisza od 21.04.1924 roku do 29.06.1924 roku. Dnia 20.06.1924 roku
wydano dekret o objêciu z dniem 1.07.1924 roku przez ks. Kurpisza beneficjum w Chodzie¿y,
wtedy te¿ zwrócono jego akta personalne z Gniezna do Poznania (X. Kurpisz wróci³ do diecezji
poznañskiej z mi³owa do Chodzie¿y /jako proboszcz/. Akta personalne Konsystorz Gnienieñski
zwróci³, tam¿e). W wydanej przez siebie Kronice kocio³ów chodzieskich ks. Kurpisz nie wspomnia³ jednak parafii w mi³owie: Bezporednio po rezygnacji X. Czechowskiego obj¹³ probostwo
z dn. 1.07.1924 X.L. Kurpisz, dyrektor kancelearji arcybp. i wicekustosz archikatedralny, uzyskawszy prowizjê od J. E. X. Kardyna³a-Prymasa Edmunda Dalbora. Introdukcja odby³a siê w XIV
niedzielê po wi¹tkach z okazji odpustu Opatrznoci Boskiej, L. Kurpisz, Kronika kocio³ów
chodzieskich, Chodzie¿ 1933, s. 128.
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W zarz¹d oddano: ks. Stanis³awowi Grzêdzie, proboszczowi z Gostynia, parafiê w mi³owie od 1.07.1924 roku, MK 39 (1924) 12, s. 84.
77
„Kanonik Konstantin Treder w licie z 10 bm. poinformowa³ mnie, ¿e podczas wizyty
u prezydenta Pi³y ostatecznie odmówi³ przyjêcia, z powodu wieku i stanu zdrowia, zaproponowanej mu parafii w Bia³ej. Podtrzymuje te¿ ponownie ¿¹danie, by zosta³ mu przyznany kanonikat
i przede wszystkim, by zarz¹dzono swobodny przewóz jego dóbr z Polski, S.RR.SS., AA.EE.SS.,
Polonia, 1924, Pos. 42, fasc. 51, 16.8.1924, k. 51: nuncjusz Pacelli do kard. Gasparriego. W latach
1929-32 nast¹pi³a d³uga wymiana pism w sprawie kanonika Tredera pomiêdzy ambasad¹ niemieck¹ w Rzymie a Stolic¹ Apostolsk¹, która poredniczy³a w uzyskaniu zadoæuczynienia ze strony
pañstwa polskiego za wydalenie obywatela Niemiec. Po przyznaniu rekompensaty w³adze niemieckie dziêkowa³y za skuteczn¹ interwencjê, S.RR.SS., AA.EE.SS., Polonia, 1929-32, Pos. 42, fasc.
51, k. 52-80.
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Rzeczypospolitej. Dnia 1 kwietnia 1924 roku ks. Freyer zosta³ mianowany proboszczem parafii pw. Trójcy wiêtej w Goraju (Goray) w tucznieñskiej administracji apostolskiej78. Parafia, po³o¿ona tu¿ obok rodzinnego Trzebiszewa, liczy³a wtedy 800 dusz i by³a zamieszkana tak¿e przez ludnoæ narodowoci
polskiej79. Ju¿ po zakoñczeniu drugiej wojny wiatowej, dnia 20 czerwca 1945
roku, ks. Freyer po raz drugi zosta³ wysiedlony z Polski, w dramatycznych okolicznociach opuszczaj¹c parafiê. Dnia 10 lipca 1946 roku zamieszka³ u swojego
siostrzeñca urodzonego równie¿ w Trzebiszewie, ks. Paula Fähnricha80, w parafii
pw. w. Alojzego we francuskiej strefie okupacyjnej Berlina. W parafii tej pozosta³ do koñca ¿ycia. Tam te¿ obchodzi³ swój z³oty jubileusz kap³añstwa 25 marca
1952 roku.
Ksi¹dz Linus Freyer zmar³ w Berlinie 13 kwietnia 1960 roku, a jego pogrzeb
odby³ siê na cmentarzu w. Jadwigi 21 kwietnia 1960 roku. W tym samym grobie zosta³ pochowany 31 padziernika 1976 roku ks. Paul Fähnrich. Ksi¹dz
Freyer nigdy nie zosta³ inkardynowany do diecezji berliñskiej i do koñca ¿ycia
pozosta³ kap³anem pra³atury pilskiej81.
Kardyna³ Edmund Dalbor zmar³ w Poznaniu 13 lutego 1926 roku. Starosta
chodzieski Zbigniew Jerzykowski we wrzeniu 1930 roku zosta³ mianowany
starost¹ poznañskim, zmar³ 10 padziernika 1937 roku w Poznaniu. Nuncjusz
Lorenzo Lauri, kreowany kardyna³em w grudniu 1926 roku, w lipcu 1927 roku
powróci³ do Rzymu i zosta³ mianowany penitencjarzem wiêkszym, czyli
zwierzchnikiem Penitencjarii Apostolskiej.
Ambasador Diego von Bergen 16 lutego 1939 roku wyg³osi³ w Watykanie
w imieniu korpusu dyplomatycznego przemówienie po¿egnalne po mierci Piusa XI. Mówi³ o tworzeniu nowego wiata, który chce powstaæ na gruzach
Schematismus der Apostolischen Administratur Schneidemühl, Schneidemühl 1928, s. 1314; Freie Prälatur Schneidemühl, Schneidemühl 1932, s. 12; Freie Prälatur Schneidemühl, Schneidemühl 1936, s. 13; Freie Prälatur Schneidemühl, Schneidemühl 1940, s. 13. Nazwê miejscowoci w 1937 roku zmieniono na Eibendorf.
79
Bp Stanis³aw £ukomski, po mierci abp. Dalbora wikariusz kapitulny w Poznaniu, odpowiadaj¹c nuncjuszowi Lauriemu na pytanie o mniejszoci polskie w administracji tucznieñskiej,
wród parafii z 30-50% udzia³em ludnoci polskiej wymieni³ Goraj, S.RR.SS., AA.EE.SS., Polonia, 1926, 65, fasc. 75, 21.02.1926 k. 4: bp £ukomski do nuncjusza Lauriego. Zapytanie Stolicy
Apostolskiej wi¹za³o siê z procedur¹ mianowania nowego administratora w Tucznie i w¹tpliwociami, czy powinien on mówiæ tak¿e po polsku.
80
Paul Fähnrich urodzi³ siê 25.10.1893 roku w Trzebiszewie, wywiêcony na kap³ana diecezji
wroc³awskiej 23.04.1922 roku, by³ proboszczem parafii pw. w. Alojzego w Berlinie od 15.01.1937
roku, Schematismus des Bistum Berlin für das Jahr (dalej: Sch-Berlin) 1938, Berlin 1938, s. 29;
Sch-Berlin 1941, s. 26; Sch-Berlin 1947, s. 23.
81
Odpowied Manfreda Ackermanna z Erzbischöfliches Ordinariat Berlin na zapytanie
o status ks. Linusa Freyera w diecezji berliñskiej, 28.7.2011: Pfarrer Freyer war als Priester der
«Freien Prälatur Schneidemühl» nicht in das Bistum Berlin inkardiniert”.
78

MIÊDZY ARCHIDIECEZJ¥ POZNAÑSK¥ A PRA£ATUR¥ PILSK¥

141

przesz³oci i zachêca³ kardyna³ów do wyboru papie¿a, w którym ludzkoæ zobaczy wiat³o na drodze ku wspólnemu celowi pokoju i postêpu82.
Nuncjusz Eugenio Pacelli w 1929 roku zosta³ kreowany kardyna³em i powróci³ z misji dyplomatycznej w Berlinie do Rzymu, gdzie wkrótce, 7 lutego 1930
roku, obj¹³ funkcjê sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej po kard. Pietro Gasparrim. Pacelli 2 marca 1939 roku zosta³ wybrany papie¿em, przyjmuj¹c imiê Piusa
XII. W przemówieniu do kardyna³ów wyg³oszonym 2 czerwca 1945 roku,
w obliczu zakoñczonej drugiej wojny wiatowej, mówi³:
Niestety, musielimy op³akiwaæ w niejednym kraju zabijanie kap³anów, wydalanie
osób cywilnych, mord obywateli bez procesu albo z prywatnej zemsty [ ]. Zanim
jednak osi¹gniemy pokój, prawd¹ pozostaje, ¿e miliony ludzi, przy swoim ognisku
domowym lub na wojnie, w niewoli lub na wygnaniu, musz¹ jeszcze kosztowaæ kielicha goryczy. Jak¿e bymy byli radzi ujrzeæ koniec ich cierpieñ i ich utrapieñ, spe³nienie ich pragnieñ!83.

SUMMARY
In 1923 Rev. Linus Frezer, a priest of the Archdiocese of Poznañ and pastor in Œmi³owo, was
expelled from the territory of the Republic of Poland. The decree of expulsion triggered a long
exchange of correspondence between the priest himself, the Apostolic See and the Primate of
Poland. A letter concerning the issue, written by pope Pius XI, focuses like in a lens all the
problems pertaining to the political and national situation of Poland after the regaining of
independence. The complexity of the circumstances was testified by Berlin’s attempt to stir up
a diplomatic debate on the case of Rev. Frezer. The article scrutinizes the issue of the administrative
decision which was of crucial importance for the further life of the priest and also looks at the
psychological aspects of his life as a German priest who in the situation of an independent Poland
wanted to or was made to live in Germany.
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Linus Freyer, Card. Edmund Dalbor, Eugenio Pacelli  Pius XII, Pi³a prelature,
expulsion from the Republic of Poland, mi³owo, Abp Lorenzo Lauri, Diego von Bergen
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Il corpo diplomatico esprime al Sacro Collegio l’unanime cordoglio delle Nazioni, „L’Osservatore Romano”, 17.02.1939, s. 1. Ambasador W³och przy Stolicy Apostolskiej Bonifacio Pignatti Morano di Custoza w korespondencji dyplomatycznej skierowanej do w³oskiego ministra
spraw zagranicznych Galeazzo Ciano, relacjonuj¹c rozmowê z von Bergen 18 lutego 1939 roku,
napisa³: Ambasador powiedzia³ mi, ¿e wierzy, i¿ jeli wybór konklawe pad³by na kard. Pacellego,
ten zrobi³by wszystko, by dojæ do porozumienia z Niemcami i jest prawdopodobne, ¿e mu siê to
uda, w: Ministero degli Affari Esteri, I documenti diplomatici italiani, 1935-39, vol. XI, Roma
2006, s. 243-244.
83
Pius XII, Przemówienie do kolegium kardynalskiego Nell’accogliere, 2.6.1945.

