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W okresie miêdzywojennym w Czarnkowie zamieszkiwa³y trzy narodowoci:
Polacy, Niemcy i ¯ydzi. O ile ludnoæ ¿ydowska stanowi³a odrêbn¹ grupê nie tylko etniczn¹, ale i religijn¹, o tyle polskiej i niemieckiej spo³ecznoci tak jednoznacznie zakwalifikowaæ pod wzglêdem religijnym ju¿ nie sposób. Oczywicie powszechne wyobra¿enie o Polakach  katolikach i Niemcach  protestantach
znajduje w przypadku Czarnkowa swoje potwierdzenie, jednak¿e w zgromadzonych materia³ach archiwalnych wy³ania siê szereg problemów wynikaj¹cych
z przynale¿noci Niemców do wspólnoty katolickiej.
Celem niniejszego artyku³u jest wype³nienie luki w historiografii na temat
funkcjonowania chrzecijan w miecie w latach 1919–1939. Kwestie zwi¹zane
z ¿yciem religijnym, spo³ecznym i gospodarczym czarnkowskich ¯ydów we
wspomnianym okresie znalaz³y ju¿ swoje opracowanie w osobnym artykule pisz¹cego te s³owa1.
W opublikowanej w 1994 roku monografii powiêconej dziejom miasta na
przestrzeni wieków okres miêdzywojenny opracowany zosta³ przez Stefana Kowala2. Powa¿nym mankamentem tej publikacji jest niewykorzystanie dostêpnych
w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu licznych materia³ów powiêconych
Wspomniany artyku³ wzbogacony zosta³ o t³umaczenie z jêzyka niemieckiego statutów gminy ¿ydowskiej w Czarnkowie z koñca XIX w. D. Pa³ka, ¯ydzi w Czarnkowie na przestrzeni wieków. Statuty, Sprawy Narodowociowe. Seria nowa (2009), z. 35, s. 181-208.
2
S. Kowal, K. Olejnik, M Rutowska, Dzieje Czarnkowa na przestrzeni wieków, Czarnków
1994.
1
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¿yciu religijnemu mieszkañców miasta3. Równie¿ dostêpna prasa ukazuj¹ca siê
w tym okresie nie zosta³a nale¿ycie wyzyskana, by ukazaæ skomplikowane dzieje trzech spo³ecznoci zamieszkuj¹cych Czarnków.
Podstawê ród³ow¹ niniejszego artyku³u stanowi¹ materia³y zebrane podczas
kwerendy przeprowadzonej w dwóch archiwach. Jak ju¿ wspomniano, po raz
pierwszy wykorzystane zosta³y materia³y zgromadzone w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, a wród nich nastêpuj¹ce zespo³y: Akta Konsystorza
Arcybiskupiego w Poznaniu, Akta Ordynariatu Arcybiskupiego w Poznaniu,
Akta Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej oraz Akta Naczelnego
Instytutu Akcji Katolickiej w Poznaniu. Wród zgromadzonych akt kocielnej
proweniencji znajdujemy cenne informacje odnosz¹ce siê do statystyki ¿ycia religijnego w powiecie czarnkowskim, pracy wikariuszy zatrudnionych w czarnkowskiej parafii i ich relacji z ksiêdzem proboszczem, czy ¿ycia religijnego katolików niemieckich, którzy w parafii stanowili mniejszoæ.
Kwerend¹ objêto tak¿e pilski oddzia³ Archiwum Pañstwowego w Poznaniu,
z którego zasobów wykorzystane zosta³y zespo³y Akt Miasta Czarnkowa oraz
Akt Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.
ród³a archiwalne uzupe³niono przeprowadzon¹ równie¿ po raz pierwszy
kwerend¹ prasow¹, która objê³a nastêpuj¹ce tytu³y: Wiarus Nadnotecki oraz
Anzeiger für den Netzedistrikt.
Obok materia³ów archiwalnych wykorzystano tak¿e ród³a drukowane, g³ównie w postaci statutów, sprawozdañ, rozporz¹dzeñ w³adz pañstwowych i roczników instytucji religijnych, a tak¿e wspomnienia osób zamieszkuj¹cych Czarnków
w latach II Rzeczypospolitej.
Artyku³ sk³ada siê z dwóch czêci, z których pierwsza przedstawia kwestie
dotycz¹ce struktury spo³ecznej i aktywnoci religijnej katolików, a druga losy
miejscowej ludnoci protestanckiej.

STRUKTURA SPO£ECZNA I ¯YCIE GOSPODARCZE MIESZKAÑCÓW CZARNKOWA
W OKRESIE MIÊDZYWOJENNYM
Pierwszy Powszechny Spis Ludnoci z 1921 roku wykaza³, i¿ w Czarnkowie
mieszka³o 2597 Polaków na ogóln¹ liczbê 3981 mieszkañców. Przyrost ludnoci
Pierwsz¹ prób¹, która mia³a wype³niæ tê lukê by³ artyku³ pisz¹cego te s³owa opublikowany
w 2001 r. Z uwagi na ograniczenia zwi¹zane z drukiem, istotne problemy zwi¹zany z funkcjonowaniem katolickiej parafii w Czarnkowie w okresie miêdzywojennym zosta³y wówczas jedynie zasygnalizowane. D. Pa³ka, Spo³eczeñstwo Czarnkowa w latach 1919-1939 w wietle materia³ów ród³owych Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, w: Pamiêtnik III Ogólnopolskiego Zjazdu
Studentów Archiwistyki, red. J. Szymañski, Lublin 2001, s. 197-204.
3
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polskiej w porównaniu z rokiem 1910 wynosi³ oko³o 34%4. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e ca³ociowy bilans migracji w okresie od 1919 roku do pocz¹tków lat
trzydziestych by³ ujemny. Ludnoæ polska nap³ywaj¹ca do Czarnkowa nie by³a
w stanie uzupe³niæ strat w strukturze spo³ecznej miasta spowodowanej wyjazdami ludnoci niemieckiej i ¿ydowskiej. W 1926 roku na ogóln¹ liczbê 4572 mieszkañców Polaków by³o 3465, czyli oko³o 76% ogó³u spo³eczeñstwa. Dwa lata
póniej odsetek ludnoci polskiej wzrós³ do 78%5. Ta tendencja, ci¹g³ego choæ
stosunkowo niedu¿ego wzrostu populacji polskiej, utrzyma³a siê do koñca okresu miêdzywojennego6.
W pierwszym okresie umacniania siê polskiej w³adzy w miecie, sytuacja gospodarcza Czarnkowa nie by³a zbyt pomylna. Wp³yw na to mia³o kilka czynników m.in.: od³¹czenie miasta od organizmu gospodarczego, jakim by³a Rzesza
Niemiecka i w³¹czenie go do pañstwa, które nie mia³o jeszcze ostatecznie ustalonych granic, a którego infrastruktura gospodarcza, w znacznym stopniu zniszczona w okresie wielkiej wojny, funkcjonowa³a dot¹d w trzech odrêbnych organizmach gospodarczych pañstw zaborczych. Miasto prosperowa³o stosunkowo
dobrze jedynie w krótkim okresie lat 1924–1929, a wi¹za³o siê to g³ównie z zahamowaniem inflacji. Rok 1929 by³ pocz¹tkiem kryzysu gospodarczego, który odcisn¹³ swe piêtno na ekonomicznym po³o¿eniu mieszkañców. W latach trzydziestych
sytuacja gospodarcza powiatu czarnkowskiego nie przedstawia³a siê najlepiej7.
W sprawozdaniu z 1935 roku czytamy: Kresowy powiat czarnkowski jest jednym
z najbiedniejszych powiatów województwa poznañskiego. Posiada przewa¿nie lich¹, piaszczyst¹ glebê i du¿o ma³ych kar³owatych gospodarstw rolnych. Prócz zaledwie 32 wiêkszych w³asnoci ziemskich ponad 100 ha, znajduje siê w powiecie
4523 gospodarstw rolnych. Mniej wiêcej po³owa w³acicieli tych gospodarstw musi
siê imaæ pracy pobocznej, nie maj¹c ze swej ziemi dostatecznego utrzymania. Tak
samo nie domaga handel i przemys³, co jest zrozumia³em, gdy siê wemie pod uwagê, ¿e tam gdzie ludnoæ wiejska jest biedna, handel, rêkodzielnictwo i przemys³
si³¹ rzeczy mog¹ tylko wegetowaæ, za nale¿yty rozwój ich jest wykluczony8.
4
Archiwum Pañstwowe w Poznaniu  Oddzia³ Pi³a (dalej APP-OP), Starostwo Powiatowe
w Czarnkowie (dalej SP Cz), sygn. 83, s. 172.; W. Borowski, Polskoæ miast b. dzielnicy pruskiej
w wietle rezultatów z roku 1921, Stra¿nica Zachodnia, Tom I, nr 3, 1922, s. 25.
5
APP-OP, SP Cz., sygn. 225, nlb.; tam¿e, sygn. 217, nlb.
6
S. Kowal. K. Olejnik, M. Rutowska, Dzieje Czarnkowa , dz. cyt., s. 131.
7
Trudna sytuacja gospodarcza ca³ego regionu powodowa³a, ¿e wiele osób nie mog³o znaleæ
pracy. W listopadzie 1925 roku, zarejestrowano w miecie 42 bezrobotnych, a w marcu 1929 r. ju¿
78. Wybuch kryzysu spowodowa³ wzrost bezrobocia. W roku 1935 zarejestrowano w miecie 222
bezrobotnych. W ca³ym powiecie w roku 1938 bez pracy znajdowa³y siê 644 osoby. S. Kowal,
K. Olejnik, M. Rutowska, Dzieje Czarnkowa…, dz. cyt., s. 132.; H. Maciejewski, Po³o¿enie robotników przemys³owych w Wielkopolsce 1929-1939, Warszawa 1964, s. 53, 75.; Z. Kulejewska-Topolska, Dzieje miasta Czarnkowa, „Rocznik Nadnotecki” (1966), t. 1, s. 32.
8
APP-OP, SP Cz., sygn. 51, s. 7.
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Poprawie po³o¿enia lokalnej spo³ecznoci mia³y s³u¿yæ odgórne inicjatywy
w³adz administracyjnych. Jedn¹ z nich by³o og³oszenie w 1931 roku dnia 31
padziernika dniem oszczêdnoci. Wojewoda poznañski Roger Raczyñski nakaza³ starostom zorganizowanie lokalnych komitetów powiatowych, miejskich
i gminnych powiêconych dniu oszczêdnoci. W Czarnkowie powo³any zosta³
odpowiedni komitet, na którego czele stan¹³ jako przewodnicz¹cy burmistrz Ciepluch. Jego zastêpc¹ zosta³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Edmund Dobek. Na
posiedzeniu uchwalono program propagowania oszczêdnoci wród spo³eczeñstwa poprzez zorganizowanie pogadanek w szko³ach, rozprowadzenie wród
mieszkañców miasta ulotek. Dyrektor Banku Ludowego Jeszke, zobowi¹za³ siê
wyg³osiæ w poszczególnych towarzystwach odczyty na temat oszczêdnoci9. Stagnacja w rozwoju gospodarczym miasta trwa³a praktycznie do pocz¹tku 1936
roku. Dopiero w okresie nastêpnego bud¿etu z lat 1936–1937 dochody miejskie
zaczê³y wzrastaæ. Pochodzi³y one g³ównie z udzia³u w podatkach pañstwowych,
z czynszu za dzier¿awiony maj¹tek miejski, dodatków komunalnych do pañstwowych podatków oraz podatków od lokali10.
Trudna sytuacja dotyczy³a równie¿ warunków mieszkaniowych lokalnej spo³ecznoci. W 1919 roku wybudowano w miecie 8 prywatnych budynków.
W dwa lata póniej ju¿ tylko jeden. W latach 1926–1928 wybudowano ³¹cznie
17 budynków11. W latach trzydziestych w strukturze mieszkaniowej przewa¿a³y
lokale jedno-, dwu- lub trzyizbowe12. W tym czasie w strukturze mieszkañców
znaczny by³ odsetek rodzin wielodzietnych, zw³aszcza wród robotników13. Niski poziom budownictwa i wielodzietnoæ rodzin sprawia³y, ¿e jako pomieszczenia mieszkalne wykorzystywano czêsto piwnice i strychy.
W strukturze róde³ utrzymania mieszkañców Czarnkowa nie zasz³y wiêksze zmiany. Miasto pozosta³o orodkiem rzemielniczym i handlowym. Na ogóln¹ liczbê 115 warsztatów rzemielniczych w 1929 roku do Polaków nale¿a³y 72,
co stanowi³o oko³o 63 procent ogó³u. W roku 1938 odsetek polskich warsztatów
wzrós³ nieznacznie i wynosi³ 67%14. Na terenie miasta zarejestrowanych by³o
8 cechów: ko³odziejski, stolarski, szewski, piekarski15, krawiecki, rzenicki, fryAPP-OP, SP Cz., sygn. 45, s. 16, 24.
S. Kowal, K. Olejnik, M. Rutowska, Dzieje Czarnkowa , dz. cyt, s. 137.
11
APP-OP, SP Cz., sygn. 225, nlb.
12
Na terenie miast powiatu czarnkowskiego najwiêcej by³o mieszkañ dwuizbowych – 500,
nastêpnie trzyizbowych – 491 oraz jednoizbowych – 365. Statystyka Polski. Drugi Powszechny Spis
Ludnoci z dnia 9 XII 1931 r. Województwo poznañskie, Warszawa 1938, s. 4.
13
Przyk³adowo rodzina pañstwa Pilawskich liczy³a 12 osób. Relacja S. Pilawskiego w zbiorach autora.
14
APP-OP, SP Cz., sygn. 225, s. 17.; S. Kowal, K. Olejnik, M. Rutowska, Dzieje Czarnkowa , dz. cyt., s. 131.
15
W tym okresie w Czarnkowie sw¹ dzia³alnoæ prowadzi³o a¿ 13 piekarzy. APP-OP, SP Cz.,
sygn. 241, s. 166.
9
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zjerski i kowalski16. Zarz¹dy tych¿e cechów w wiêkszoci obsadzone by³y przez
polskich mieszkañców miasta. Do wiêkszych zak³adów przemys³owych znajduj¹cych siê w rêkach polskich nale¿a³y: zak³ad budowlany oraz cegielnia Ignacego
Klesy, lusarnia Sylwestra Garstki, zak³ad reperacji maszyn Boles³awa Skrzypczaka, pracownia obuwia Józefa Kurzawy, cegielnia Wiktora B³aszczyñskiego oraz
drukarnia Ignacego Marcinowskiego. W roku 1926 praktykê lekarsk¹ prowadzili
w miecie Stefan Kwasek oraz Micha³ migielski. Lekarzem weterynarii by³ Piotr
Iwanicki, a dentystami Antoni Mularski oraz Wincenty Ciudziñski. Z placówek
handlowych w rêkach polskich znajdowa³y siê m.in. ksiêgarnia Maniszewskiego,
Drogeria pod Lwem, której w³acicielem by³ Jan Grupiñski, a tak¿e drogeria
Paw³a Justa. Aptekê pod Or³em prowadzi³ Jan Klera17.
¯YCIE RELIGIJNE KATOLICKIEJ PARAFII PW. W. MARII MAGDALENY
Czarnkowska parafia funkcjonowa³a od 1821 roku w ramach archidiecezji
gnienieñsko-poznañskiej. Bull¹ De salute animarum z 10 lipca tego roku,
papie¿ Pius VII podniós³ dotychczasow¹ diecezjê poznañsk¹ do rangi archidiecezji. Z³¹czona ona zosta³a uni¹ personaln¹ z archidiecezj¹ gnienieñsk¹ w osobie jednego arcybiskupa metropolity, z siedzib¹ w Poznaniu. Po³¹czone arcybiskupstwa zachowa³y odrêbne terytoria, w³asne kapitu³y, konsystorze, s¹dy
i seminaria. W wyniku podpisania traktatu wersalskiego 28 czerwca 1919 roku
dosz³o do sytuacji, w której granice archidiecezji nie pokrywa³y siê z granicami
pañstwa polskiego. Tak na przyk³ad w sk³ad dekanatu czarnkowskiego jeszcze
z pocz¹tkiem 1920 roku wchodzi³y parafie w Pile i Trzciance, które znalaz³y siê
w granicach pañstwa niemieckiego18. W marcu i padzierniku tego roku dosz³o
do zmiany granic dekanatów, w tym czarnkowskiego, który utraci³ wspomniane
wy¿ej parafie na rzecz utworzonego dekanatu Pi³a. W 1923 roku archidiecezja
utraci³a dekanaty Wa³cz, Pi³ê, Pszczew, Babimost i Wschowê, które wesz³y
w sk³ad utworzonej wówczas Administracji Apostolskiej (od 1924 roku wolnej pra³atury pilskiej)19. Czarnków jako stolica dekanatu, odgrywa³ wa¿n¹ rolê w strukturach kocielnych archidiecezji. W jego sk³ad w 1922 roku wchodzi³y parafie
w Budzyniu, Chodzie¿y, Czarnkowie, Lubaszu, Margoninie, Szamocinie, Pi³ce,
Rosku, Ujciu, Wieleniu i Drawsku20. W 1928 roku do dekanatu Rogono21 przeAPP-OP, SP Cz., sygn. 264, s. 89; tam¿e, sygn. 241, s. 89-93.
APP-OP, SP Cz., sygn. 227, s. 104, 587. Tam¿e, sygn. 226, nlb.
18
Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri Archidioecesis Gnesnensis et Posnaniensis,
Posnaniae  Gnesnae 1920 (dalej El.), s. 37.
19
J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznañskiej, Tom 2. Archidiecezja Poznañska w granicach
historycznych i jej ustrój, Poznañ 1964, s. 327.
20
El. za rok 1922, s. 78.
21
El. za rok 1928, s. 178-180.
16
17

232

DAMIAN PA£KA

suniête zosta³y parafie w Budzyniu, Chodzie¿y, Margoninie i Szamocinie22. Dziekanem dekanatu czarnkowskiego by³ od 1911 roku ks. Ludwik Rosenberg, proboszcz parafii w Lubaszu23.
Najmniejsz¹ jednostk¹ struktury organizacyjnej Kocio³a by³a parafia. To
w jej ramach realizowa³o siê ¿ycie duchowe wiernych. Koció³ by³ miejscem
sprawowania mszy wiêtych i odprawiania nabo¿eñstw, dom parafialny – miejscem spotkañ, gdzie odbywa³y siê wyk³ady powiêcone tematyce religijnej,
zbiórki pieniêdzy i odzie¿y dla najbardziej potrzebuj¹cych oraz spotkania katolickich stowarzyszeñ. Tutaj nastêpowa³ proces konsolidacji spo³ecznoci katolickiej. W 1929 roku do czarnkowskiej parafii nale¿a³y nastêpuj¹ce miejscowoci:
Bia³ê¿yn, Brzeno, Czarnków, Grzêpy, Huta, Hutka, Gêbice, Gêbiczyn, Klementowo, Laura, Marunówko, Osuch, Paliszewo, Pianówka, Romanowo Dolne, Sarbka, mieszkowiec, mieszkowo, Sobolewo24. Stan liczebny parafii czarnkowskiej
przedstawia tabela nr 1.
Du¿y wp³yw na zmianê liczebnoci parafii mia³y przesuniêcia administracyjne dokonywane w jej obrêbie. Wynika³y one czêsto z potrzeb wiernych, którzy
oddaleni nieraz o kilkanacie kilometrów od kocio³a parafialnego, nie mogli
uczestniczyæ w ¿yciu lokalnej spo³ecznoci katolickiej. Z problemem tym borykali siê tak¿e czarnkowscy parafianie zamieszkali w okolicznych wioskach. Czêsto nie uczêszczali oni od kilkunastu lat do kocio³a z powodu du¿ych odleg³oci. Zdarza³o siê tak¿e, i¿ umierali niezaopatrzeni w sakramenty. Dochodzi³o
tak¿e do wypadków mierci wród dzieci, które aby uczestniczyæ w naukach
przygotowawczych do sakramentów wiêtych, musia³y przejæ nieraz wiele kilometrów25. Aby temu zapobiec, przedsiêwziêto starania, w wyniku których dosz³o
do ufundowania w 1928 roku parafii w Kruszewie. Nale¿y jednak pamiêtaæ
o tym, i¿ parafia, aby sprawnie funkcjonowaæ, musia³a skupiaæ dostateczn¹ liczW roku 1936 erygowano parafiê w Gulczu, która zosta³a do³¹czona do dekanatu czarnkowskiego. Miesiêcznik Kocielny. Organ Archidiecezji Gnienieñskiej i Poznañskiej. Rocznik 51,
nr 6-7, Poznañ 1936, s. 191.
23
Ks. dziekan Ludwik Rosenberg urodzi³ siê w 1874 roku, wywiêcony zosta³ 12 listopada
1899 roku, a parafiê w Lubaszu obj¹³ w roku 1906. W trakcie swej pracy przyczyni³ siê do odnowienia zewnêtrznej elewacji kocio³a. Za³o¿y³ tak¿e ochronkê dla dzieci. W uroczystoæ Narodzenia Najwiêtszej Marii Panny dnia 8 wrzenia 1911 r. nast¹pi³a uroczysta introdukcja ks. Rosenberga na dziekana czarnkowskiego dekanatu. W Lubaszu pozosta³ do roku 1940, sk¹d wysiedlony
zosta³ do Generalnej Guberni. Zmar³ w 1943 r. w Pr¹dniku Czerwonym. T. £ukowiak, Parafia
Lubasz w Archidiecezji Poznañskiej 1793-1945, Lubasz 1979 (mps pracy magisterskiej, w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu); „Wiarus Nadnotecki” (dalej WN) z 12 listopada
1924 roku, s. 1; Rocznik Archidiecezji gnienieñskiej i poznañskiej na 1938 rok (dalej Rocznik),
Poznañ 1938, s 197-202.
24
Rocznik za rok 1930, s. 266. Od 1929 r. Elenchus ukazywa³ siê w jêzyku polskim pod nazw¹ Rocznik Archidiecezji gnienieñskiej i poznañskiej.
25
AA, OA, sygn. X 469, s. 4.
22
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Tabela nr 1. Liczba parafian czarnkowskich w latach 1912-1936
Rok

Liczba dusz w parafii czarnkowskiej

1912

8150

1919

7967

1922

7560

1925

8519

1929

6011

1931

6769

1936

6521

ród³a: El. za rok 1912, s. 39; El. za rok 1919, s. 28; El. za rok 1922, s. 78; El.
za rok 1925, s. 109; Rocznik za rok 1929, s. 266; Rocznik za rok 1936, s. 188;
M. Piro¿yñski, Statystyka Kocio³a w Polsce, Lublin 1935, s. 48.

bê wiernych, w których gestii by³o utrzymanie miejscowego proboszcza i ksiê¿y
wikariuszy26.
Bogatym ród³em informacji na temat ¿ycia i dzia³alnoci parafii jest statystyka kocielna. Z dostêpnych danych zawartych w zestawieniu statystycznym
za 1924 rok mo¿emy nakreliæ zakres dzia³alnoci, w jak¹ zaanga¿owani byli
parafianie. W okresie tym na terenie Czarnkowa znajdowa³a siê ochronka dla
dzieci oraz dom dla ubogich starców. Pielêgnowaniem chorych w czarnkowskim
szpitalu powiatowym zajmowa³o siê ¿eñskie zgromadzenie Sióstr S³u¿ebniczek27,
licz¹ce piêæ osób. W roku tym udzielonych zosta³o 51 czysto katolickich lubów.
Zanotowano osiem rozwodów cywilnych, z których trzy dotyczy³y ma³¿eñstw
katolickich. Ponadto odnotowano 135 wypadków mierci. Pope³niono piêæ samobójstw, z których trzy dotyczy³y katolików. Tak¿e trzem osobom odmówiono
pogrzebu kocielnego, zapewne owym samobójcom. Z rodzin katolickich przy-

Parafia w Kruszewie w 1929 r. liczy³a 2516 parafian. Proboszczem kocio³a pod wezwaniem w. Wojciecha by³ Ignacy Czemplich, urodzony w 1890 roku, a wywiêcony 26 maja 1926 r.
Rocznik za rok 1929, s. 268.
27
Za³o¿ycielem zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek Niepokalanego Poczêcia NMP by³ Edmund
Bojanowski. Zgromadzenie ukonstytuowa³o siê w 1855 r. Skasowane przez rz¹d pruski w 1873
roku, odrodzi³o siê po Kulturkampfie. J. Nowacki, Archidiecezja poznañska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznañ 1964, s. 780.
26
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sz³o na wiat 233 dzieci, a chrztów z czysto katolickich ma³¿eñstw udzielono
23228.
Statystyka nie podaje wypadków odpadniêcia od Kocio³a, stwierdza natomiast, i¿ na ³ono katolicyzmu nawróci³a siê jedna osoba z protestantyzmu i jedna
z prawos³awia. Konwersji z judaizmu nie odnotowano29. W statystyce znajdujemy tak¿e pytania dotycz¹ce liczby socjalistów i komunistów w parafii, których
obecnoci nie stwierdzono30.
Niezwykle interesuj¹ce s¹ informacje dotycz¹ce sfery praktycznej ¿ycia religijnego parafian. W ci¹gu ca³ego roku rozdano 22 600 komunii wiêtych, a samych komunii wielkanocnych by³o 4730. Tak du¿a liczba komunii rozdanych
w okresie wi¹t Wielkiej Nocy, wi¹¿e siê z wprowadzonym przez sobór laterañski IV w 1215 roku obowi¹zkiem spowiedzi wielkanocnej. Praktyka przystêpowania do sakramentu pokuty i komunii by³a silnie zakorzeniona w polskim katolicyzmie prze³omu XIX i XX w., a umacnia³ j¹ zwyczaj kontroli spowiedzi
wielkanocnej za pomoc¹ kartek, które wierni zobowi¹zani byli sk³adaæ podczas
jej odbywania. Na prze³omie stuleci w zwyczaju by³o przystêpowanie do komunii wiêtej tylko kilka razy w roku. Sytuacjê tê mia³ zmieniæ dekret wydany
w 1905 roku przez papie¿a Piusa X, który zaleca³ chrzecijanom czêst¹ komuniê31. Wydaje siê, i¿ w okresie miêdzywojennym recepcja papieskiego dokumentu wród czarnkowskich parafian nie by³a zbyt silna, poniewa¿ nadal uczestniczyli oni w ¿yciu sakramentalnym swojego kocio³a zgodnie z panuj¹c¹ tradycj¹.
G³ówn¹ rolê w animacji ¿ycia parafialnego odgrywa³ ksi¹dz proboszcz oraz
podlegli mu ksiê¿a wikariusze. Od 1911 roku proboszczem kocio³a parafialnego pw. w. Marii Magdaleny by³ Miko³aj z Wybranowa herbu Poraj Swinarski.
Urodzi³ siê 29 lipca 1874 roku w Dêbe, maj¹tku rodzinnym Swinarskich. Wychowa³ siê w rodzinie o silnych tradycjach patriotycznych. Dziad jego, Emil
Swinarski wzi¹³ udzia³ w powstaniu listopadowym32. Jego ojciec Wac³aw33,
Z danych zawartych w statystyce mo¿emy siê dowiedzieæ, i¿ w 1924 r. by³y dwa ¿ywe urodzenia z ma³¿eñstw mieszanych, przy czym chrztu udzielono jednemu dziecku. ¯ywych urodzeñ
nielubnych z matek katoliczek by³o 21, chrztu udzielono wszystkim dzieciom. AA, OA, sygn.
X 708, s. 20.
29
Szerzej na temat konwersji w archidiecezji poznañskiej w okresie miêdzywojennym zob.:
D. Pa³ka, Konwertyci akatolicy w archidiecezji poznañskiej w okresie miêdzywojennym. Studium
pastoralno-historyczne, „Teologia Praktyczna” (2006), t. 7, s. 211-223.
30
AA, OA, sygn. X 708, s. 15-20.
31
D. Olszewski, Polska kultura religijna na prze³omie XIX i XX wieku, Warszawa 1996,
s. 167, 173, 179.
32
Emila Swinarskiego porucznika pu³ku Jazdy Poznañskiej wspomnienia z wyprawy na Litwê
w roku 1831, wyda³ W. Swinarski, Poznañ 1911.
33
Wac³aw Swinarski (18461927) zamieszkiwa³ kolejno w Czarnkowie, Rogonie, Wroc³awiu. W 1903 r. przeniós³ siê do Poznania. Tu podj¹³ wspó³pracê z Dziennikiem Poznañskim. Od
r. 1908 by³ cz³onkiem Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk. Wyda³ szereg prac z dziedziny
28
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w wieku lat 16 uczestniczy³ w walkach powstania styczniowego. Dnia 4 padziernika 1863 roku polubi³ Konstancjê £ubieñsk¹ z Ki¹czyna34. Miko³aj przyszed³ na wiat jako trzeci syn pañstwa Swinarskich. Kszta³ci³ siê m.in. w Rogonie, do którego przenieli siê jego rodzice po sprzedaniu maj¹tku w Dêbe. Maturê
zda³ w marcu 1900 roku w Królewskim Gimnazjum w Meppen w Westfalii35.
W tym te¿ roku wst¹pi³ do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Na diakona
wywiêcony zosta³ w Poznaniu w 1902 roku, a prezbiterem zosta³ 13 grudnia nastêpnego roku w Gnienie. Sw¹ pracê rozpocz¹³ w parafii Najwiêtszego Serca
na Je¿ycach w stolicy Wielkopolski. Pod okiem ówczesnego proboszcza Wac³awa Mayera36 pe³ni³ funkcjê drugiego wikariusza. Dnia 1 kwietnia 1909 roku zosta³ wikariuszem parafii w. Marcina równie¿ w Poznaniu37. Wiosn¹ 1911 roku,
po otrzymaniu prezenty na wakuj¹ce probostwo38, przeniós³ siê do Czarnkowa,
z którym by³ zwi¹zany do roku 193939.
W trakcie swej d³ugoletniej pracy przyczyni³ siê do rozwoju ¿ycia religijnego w podleg³ej mu parafii, a tak¿e odnowienia czarnkowskiej Kolegiaty40. To pod
jego kierunkiem dzia³a³o Towarzystwo Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego. Przez wiele lat sta³ tak¿e na czele Towarzystwa Czytelni Ludowych
dla powiatu czarnkowskiego41. Ponadto w okresie miêdzywojennym by³ cz³onkiem zarz¹du Rolnika w Czarnkowie i prezesem Rady Nadzorczej Banku
Ludowego42. W roku 1928, w 25. rocznicê wiêceñ kap³añskich, swe b³ogos³awieñstwo przes³a³ jubilatowi papie¿ Pius XI. Gratulacje z³o¿y³ równie¿ ks. pryekonomiki rolnej. By³ ponadto redaktorem tygodnika Ziemianin. W roku 1920 podj¹³ pracê
w Urzêdzie Likwidacyjnym Ministerstwa by³ej Dzielnicy Pruskiej. Wielkopolski s³ownik biograficzny, s. 723.; Historia rodziny Swinarskich w opracowaniu Antoniego Swinarskiego. W zbiorach
autora.
34
Historia rodziny Swinarskich…, dz. cyt., s. 3-4.
35
AA, KA, sygn. 9351, s. 1-3.
36
Wac³aw Meyer urodzony w 1872 roku, ustanowiony proboszczem w 1904. W roku 1905
parafia Najwiêtszego Serca na Je¿ycach liczy³a 17470 dusz. El. za rok 1905, s. 30.
37
AA, KA, sygn. 8754, s. 5.
38
Ks. Swinarski zamieszka³ w domu na probostwie. Natomiast do dyspozycji wikariuszy by³
piêtrowy dom, w którym od podwórza mieszkali kocielny i organista. Relacja S. Pilawskiego,
w zbiorach autora.
39
AA, KA, sygn. 15090, s. 586-587.
40
Dnia 19 grudnia 1921 r. wi¹tyniê wizytowa³ ks. dziekan L. Rosenberg. Stwierdzi³, ¿e znajduje siê ona wewn¹trz w op³akanym stanie. Nakaza³ odnowiæ jej wnêtrze, wie¿ê kocieln¹ uszkodzon¹ przez strza³ armatni oraz wejcie nad krucht¹. W latach 1922–1925 dokonano kapitalnego
remontu. Dziêki podatkom kocielnym, funduszom ks. Swinarskiego oraz datkom dawnego parafianina, przebywaj¹cego wówczas w Stanach Zjednoczonych – Franciszka Bajerskiego, uda³o siê
odnowiæ wi¹tyniê. W trakcie remontu nabo¿eñstwa odprawiano w domu parafialnym, a w niedzielê i wiêta na cmentarzu. AA, OA, sygn. X 379.; AA, KA, sygn. 8754, s. 7-8.; A. S³odowy, Krótki
rys dziejów powiatu Czarnkowskiego i miasta Czarnkowa, Czarnków 1926, s. 14-15.
41
S. Kowal, K. Olejnik, M. Rutowska, Dzieje Czarnkowa…, dz. cyt., s. 133.
42
AA, KA, sygn. 9351, s. 234.
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mas kard. August Hlond. Informacje o jubileuszu zamieszczone zosta³y na ³amach „Anzeiger für den Netzedistrikt” „Wiarusa Nadnoteckiego” i „Kuriera Poznañskiego”43. Dnia 4 sierpnia 1930 roku ks. Swinarski mianowany zosta³ proboszczem honorowym kaplicy £ubieñskich w Katedrze w Gnienie44. Uzyska³
tak¿e kanonikat honorowy kapitu³y Metropolitalnej Gnienieñskiej. W latach
trzydziestych by³ Korespondentem Komisji dla dzie³ sztuki na Województwo
Poznañskie oraz Delegatem biskupim przy egzaminach maturalnych w Seminarium Nauczycielskim”45. W roku 1936 otrzyma³ Z³oty Krzy¿ Zas³ugi46.
Wraz z wybuchem drugiej wojny wiatowej rozpoczê³a siê gehenna ks. Swinarskiego. Aresztowany 3 wrzenia47, umieszczony zosta³ w obozie przejciowym w Lipce48. Tam by³ bity i maltretowany za to, ¿e odwa¿y³ siê napisaæ skargê do komendanta na nieludzkie traktowanie zatrzymanych49. Od koñca wrzenia
1939 roku przebywa³ w Pile, sk¹d przewieziony zosta³ do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen50, gdzie zmar³ 9 lutego 1940 roku51.
Ksi¹dz Miko³aj Swinarski w czasie d³ugoletniej dzia³alnoci zdoby³ zaufanie
i autorytet wród lokalnej spo³ecznoci. Cieszy³ siê jej szacunkiem, który podtrzymywa³a pamiêæ o jego patriotycznej postawie w czasie powstania wielkopolskiego52. Tak¿e wspomnienie o przodkach ksiêdza proboszcza tkwi³a mocno
w umys³ach parafian. Zdarza³y siê oczywicie niepochlebne opinie o pracy miejscowych ksiê¿y, niekiedy jednak ci, którzy je wypowiadali, zmieniali swe zdanie. Tak by³o m.in. w 1933 roku, kiedy to 11 padziernika tego roku przyby³ do
43
AfdN z 20 grudnia 1928 roku, s. 1; W N z 13 grudnia 1928 roku, s. 1; Kurier Poznañski
z 31 grudnia 1928 roku, s. 8.
44
AA, KA, sygn. 9351, s. 178.
45
El. za rok 1936, s. 188, 350.
46
APP  OP, SP Cz., sygn. 49, s. 4.
47
Tak ostatnie chwile wolnoci ks. Swinarskiego wspomina Heliodor Ceglarz: Ksiêdza Kanonika Swinarskiego widzia³em w niedzielê 3 wrzenia 1939 r. oko³o godz. 8 mej, gdy wraca³ ze
mieszkowa ( ). Tego samego dnia ( ) przyniesiono do naszego domu ( ) ciê¿ko rannego cz³owieka. Przywo³any lekarz dr Kwasek poleci³ przenieæ go do szpitala ( ). Nastêpnego dnia roznios³a siê w miecie wiadomoæ, ¿e ks. Kanonik zosta³ w drodze powrotnej ze szpitala aresztowany, a ciê¿ko ranny po zaopatrzeniu go Sakramentami w. zmar³. Relacja w zbiorach autora.
48
Obóz w Lipce za³o¿ony zosta³ 2 wrzenia 1939 r. Powsta³y na terenach przygranicznych
Rzeszy mia³ s³u¿yæ jako obóz dla polskich jeñców wojennych.
49
„¯ycie Warszawy” z 5 wrzenia 1977 roku, s. 3.
50
G³ównym miejscem zag³ady polskiego duchowieñstwa by³ obóz koncentracyjny w Dachau.
Na ogóln¹ liczbê 1746 ksiê¿y, zakonników, braci i kleryków, którzy trafili do Dachau zamordowanych zosta³o i zmar³o z wycieñczenia 799 osób. Obóz w Sachsenhausen by³ dla duchowieñstwa
zasadniczo obozem przejciowym. Ze wszystkich diecezji zginê³o w nim 85 duchownych. W. Jacewicz, J. Wo, Martyrologium duchowieñstwa rzymskokatolickiego pod okupacj¹ hitlerowsk¹ w latach 1939-1945. Zeszyt I – Straty osobowe, Warszawa 1977, s. 28-29, 83. Na temat eksterminacji
duchowieñstwa archidiecezji poznañskiej zob.: M. Kasprzycki, Losy duchowieñstwa archidiecezji
poznañskiej w latach 1939-1945, Poznañskie Studia Teologiczne (1978), tom II.
51
W. Jacewicz, J Wo, Martyrologium…, dz. cyt., Zeszyt 4, Warszawa 1978, s. 164.
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biura parafialnego Franciszek Witt, który owiadczy³ proboszczowi co nastêpuje: […] By³em dzisiaj w kuni pana Skrzypiñskiego, na Krzy¿owej ulicy oko³o
godziny 7.30. Byli obecni […] pan Jan Skrzypiñski, Antoni Magdziarz […], pan
Edmund Tr¹pski. […] By³ tak¿e obecny pan Micha³ Purgiel, radny miasta Czarnkowa. Podczas rozmowy [ ] owiadczy³ pan Purgiel: ksi¹dz jest winia, wszystkich ksiê¿y oblaæ smo³¹ i spaliæ. Owiadczam, ¿e pan Purgiel szed³ do pracy
i by³ zupe³nie w trzewym stanie. Po moim owiadczeniu, ¿e to doniosê ks. kanonikowi Swinarskiemu owiadczy³, ¿e mogê pójæ i to ks. Proboszczowi owiadczyæ […]. Jeszcze tego samego dnia stawi³ siê przed Swinarskim Micha³ Purgiel,
który stwierdzi³, ¿e nie o katolickim duchowieñstwie mówi³, lecz o sekciarskim
odstêpcy mariawicie Kowalskim53. Dnia nastêpnego pojawili siê w biurze parafialnym zarówno F. Witt, jak i M. Purgiel, który wyrazi³ ¿al, ¿e tak siê wyrazi³
o duchowieñstwie, choæ jeszcze raz zaznaczy³, ¿e przy rzuconych wyrazach nie
mia³ na myli duchowieñstwa katolickiego. Jako zadoæuczynienie ofiarowa³
10 z³otych na op³otowanie cmentarza. O ca³ym incydencie ks. Swinarski doniós³
Kurii Arcybiskupiej54 w Poznaniu, która uzna³a, ¿e wdro¿enie postêpowania karnego przeciwko winowajcy nie jest konieczne, i ¿e nale¿y przyj¹æ ofiarowane
10 z³otych55.
Nie bez konfliktów uk³ada³y siê relacje miêdzy ksiêdzem proboszczem
a zwierzchnikiem w³adzy pañstwowej, jakim w powiecie by³ starosta. Zapewne
osobiste urazy, jak i ambicje do sprawowania zwierzchniej w³adzy nad lokaln¹
spo³ecznoci¹ stanowi³y zarzewie konfliktów. Sprawy tej nie sposób zbagatelizowaæ, z tej przyczyny, i¿ dotyczy³a ona dwóch starostów, którzy pe³nili swe
urzêdy w Czarnkowie. Pierwszy konflikt mia³ miejsce w 1921 roku. Jego bezporedni¹ przyczyn¹ by³o opublikowanie na ³amach dodatku do Przewodnika Katolickiego” paszkwilu, na temat nowego starosty czarnkowskiego dra Berety.
Czytamy w nim co nastêpuje: Wszêdzie radoæ, choæ nie brak trosk i k³opotów
Szerzej na ten temat zob.: R. Michalski, Polskie duchowieñstwo katolickie pod panowaniem
pruskim wobec sprawy narodowej w latach 1870-1920, Toruñ 1998, s. 66, 68, 77.
53
W 1893 r. Felicja Koz³owska, prze³o¿ona zgromadzenia zakonnego opartego na regule klarysek, dozna³a objawienia, którego skutkiem by³o za³o¿enie Zgromadzenia Kap³anów Mariawitów
i Zgromadzenia Sióstr Mariawitek. Celem mariawitów by³a reforma polskiego katolicyzmu, podniesienie moralnoci duchowieñstwa i odnowa w duchu zakonnym formacji kap³añskiej polskiego
kleru. Kuria rzymska w 1904 r. rozwi¹za³a Zgromadzenie Kap³anów Mariawitów i zabroni³a zakonnikom i ksiê¿om jakichkolwiek kontaktów z F. Koz³owsk¹. W 1906 r. uda³a siê do Rzymu delegacja mariawicka z ks. Janem M. Kowalskim, a 5 grudnia tego roku w. Oficjum wyklê³o ks.
J. Kowalskiego i F. Koz³owsk¹. W odpowiedzi mariawici wypowiedzieli pos³uszeñstwo w³adzy kocielnej. H. Masson, S³ownik herezji w Kociele katolickim, Katowice 1993, s. 207-208.
54
W 1926 r. zniesiono dawny Konsystorz Arcybiskupi, a w jego miejsce powsta³y dwie instancje: Kuria Arcybiskupia i Metropolitalny S¹d Duchowny. J. Nowacki, Archidiecezja poznañska , dz. cyt., s. 202.
55
AA, KA, sygn. 15090, s. 810-816.
52
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[…]. I tam wiosna wszystko zieleni i kwieciem stroi, jakby na powitanie nowego
starosty, co z Ma³opolski do nas przyby³ po ¿onê Wielkopolankê i na pracê ko³o
budowy polskiego pañstwa. Na przybycie starosty odnawia siê starostwo, urz¹dza siê ogród. Z bólem jednak patrz¹ na to obywatele czarnkowscy, ¿e grosz publiczny popiera Niemców, a nie swoich. Mamy tu zacnych stolarzy, ogrodników,
malarzy rodaków, ale dla nich nie ma pracy na starostwie. ¯al¹ siê na to ludzie
i bardzo s³usznie. Piszê o tym umylnie, bo mo¿e kto moj¹ odprawê panu wojewodzie pole, a on pouczy pana starostê, ¿e tu nie taka moda. miej¹ siê ludzie,
¿e nawet meble m³ode ma³¿eñstwo mieæ bêdzie niemieckiego wyrobu. Jedni siê
miej¹, inni gorsz¹, a jeszcze inni, nie brak miêdzy nimi i gospodarzy spod Czarnkowa, id¹ za tym przyk³adem i gromadnie z ¿onami do ¯ydów i Niemców ci¹gn¹56. Artyku³ ten rozsierdzi³ starostê, który w czerwcu 1921 roku przes³a³ do
konsystorza arcybiskupiego za¿alenie na ks. Swinarskiego. W obszernym licie
zarzuci³ mu niedoci¹gniêcia w pracy duszpasterskiej oraz kancelaryjnej, a tak¿e
to, i¿ nie zezwoli³ na zwo³anie z ambony wiecu w sprawie powstania na Górnym
l¹sku. Prosi³ o wywietlenie kwestii autorstwa wspomnianego tekstu w Przewodniku Katolickim”. Skar¿y³ siê równie¿ na ton pism odbieranych od ks. proboszcza jako nieodpowiedni. W swym licie pisa³: […] Z pewnoci¹ nie omieli³by siê ks. Swinarski napisaæ w ten sposób do b. w³adz pruskich w Ksiêstwie, ale
w³adze polskie wolno traktowaæ jak siê chce. Jak tu siê dziwiæ, ¿e inne warstwy
spo³eczeñstwa mniej narodowo uwiadomione nie maj¹ nale¿ytego powa¿ania
dla urzêdów polskich. Gdzie¿ tu jest harmonia i ³¹cznoæ pomiêdzy w³adz¹ duchown¹ a wieck¹ i kto na tym cierpi? Cierpi jedna i druga strona, cierpi pañstwo. Starosta zakoñczy³ list prob¹ o ukaranie dyscyplinarne ks. proboszcza,
poniewa¿ sprawy nie chce wywlekaæ przed forum s¹dowe57. Ksi¹dz Swinarski
równie¿ napisa³ list do konsystorza, w którym przedstawi³ swoj¹ wersjê wydarzeñ. […] Frazes o w³adzach pruskich i polskich – pisa³ ksi¹dz proboszcz –
by³by dr Bereta spokojnie móg³ opuciæ. Je¿eli pragnie odpowiedzi mogê tylko
zaznaczyæ, ¿e pruski Landrat nie by³by siê powa¿y³ tak post¹piæ jak postêpuje dr
Bereta wobec mnie, […] bo by³ pewien, ¿e w 48 godzin nie by³by ju¿ Landratem.
Sporne kwestie zosta³y przez ksiêdza wyjanione, jednak nie one s¹ wa¿ne. To
w³anie ton listu, niektóre jego sformu³owania pokazuj¹, ¿e stosunki miêdzy proboszczem a starost¹ by³y bardzo z³e. Na potwierdzenie tej tezy zacytujmy jeszcze jeden fragment z listu ks. Swinarskiego: Dodam jeszcze, ¿e po wyczerpaniu
wszelkich rodków obrony mego obywatelskiego prawa chwyci³em siê ostatecznie na jaki «savoir vivre» mnie jako ksiêdzu zezwala: nie poda³em dr Berecie
kilka razy publicznie na zebraniach rêki. Powinien by³ […] st¹d wyci¹gn¹æ konsekwencje. Sam jednak mi kiedy owiadczy³, ¿e siê francuskiego jêzyka nie uczy³.
56
57

AA, KA, sygn. 9351, s. 149.
Tam¿e, s. 141-148.
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Nic wiêc dziwnego, ¿e «savoir vivre» nie rozumia³ i nie rozumie. Konsystorz arcybiskupi w odpowiedzi z 4 listopada 1921 roku, przes³anej na rêce starosty,
owiadczy³, ¿e nie zachodz¹ ¿adne przewinienia kanoniczne, które pozwala³yby
na wdro¿enie postêpowania w celu ukarania ks. Swinarskiego58. Oficjalnie sprawa zosta³a zakoñczona, ale tak naprawdê, to wyjanienie konsystorza niczego nie
za³atwi³o.
W latach trzydziestych funkcje starosty w Czarnkowie sprawowa³ Stanis³aw
Boguszewski. Ju¿ w 1930 roku dosz³o do scysji miêdzy ks. proboszczem, a kolejnym ze starostów. Dotyczy³a ona kwestii zwi¹zanych z zorganizowaniem przez
Towarzystwo Czytelni Ludowych obchodów wiêta Konstytucji 3 Maja. Konflikt
odnowi³ siê w grudniu tego samego roku. Dosz³o do wymiany listów, w których
zarzucano sobie brak kompetencji co do sprawowanych urzêdów. Ponadto ks.
Swinarski w licie do starosty wspomnia³ o incydencie, który mia³ miejsce nieco
wczeniej, a dotyczy³ starociny Boguszewskiej, która mia³a […] duchownych
publicznie napiêtnowaæ jako ludzi bez czci i nieomal bez wiary […]59. Konflikt
swoje apogeum osi¹gn¹³ w roku 1931. Z relacji ks. proboszcza wynika, i¿ 19
sierpnia tego roku oko³o godziny 13-tej zjawi³ siê w biurze parafialnym starosta
Boguszewski. Ks. Swinarski wsta³ na jego powitanie i wskaza³ petentowi krzes³o. Ten jednak bez wypowiedzenia s³owa wyszed³. Zapewne relacja ta nie jest
pe³na, bo niezrozumia³ym jest zachowanie starosty. Swoje wyjanienie zaistnia³ej sytuacji daje ks. proboszcz w licie do Kurii Arcybiskupiej. Stwierdza on co
nastêpuje: Poniewa¿ mia³em podobny wypadek przed latami bêd¹c jeszcze na
Je¿ycach, gdzie pewien umys³owo chory w ten sposób mnie nachodzi³, a¿ po pewnym czasie zakrad³ siê do mego mieszkania i mnie zastrzeleniem grozi³. Zapytujê
siê Wysokiej W³adzy czy nie zaleca³oby siê ten przypadek podaæ p. Wojewodzie
do wiadomoci, aby kaza³ przez psychiatrê zbadaæ p. Boguszewskiego, boæ nie
chcia³bym braæ odpowiedzialnoci za jego dalsze poczynania. Wyjanienia te nie
zosta³y przyjête przez Kuriê, która udzieli³a ks. Swinarskiemu nagany zarówno
co do tonu, jak i treci listu. Nakaza³a tak¿e zatrzeæ, mo¿liwie szybko, lady nietaktu jakiego dopuci³ siê ks. proboszcz wobec reprezentanta w³adzy pañstwowej w powiecie, starosty Boguszewskiego60. Konflikt nie rozszed³ siê po kociach
i trwa³ do koñca urzêdowania Boguszewskiego w Czarnkowie61.
Akta Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu daj¹ nam mo¿liwoæ wnikniêcia w sferê wzajemnych stosunków ksiê¿y parafialnych. Z listów kierowanych
przez ksiê¿y wikariuszy do zwierzchniej w³adzy kocielnej, mo¿na siê dowiedzieæ o zatargu, jaki mia³ miejsce na prze³omie lat 1918–1919 miêdzy ksiêdzem
58
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Tam¿e, s. 139-140, 157-159.
AA, KA, sygn. 15090, s. 778.
AA, KA, sygn. 9351, s. 220.
Relacja W. W¹sikiewicza. W zbiorach autora.
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proboszczem, a wikariuszami Witoldem Paulusem i Marcinem Kluckiem. Pierwszy z listów opatrzony zosta³ dat¹ 14 padziernika 1918 roku. M³odzi ksiê¿a
zwrócili siê do konsystorza arcybiskupiego z prob¹ o wyjanienie niejasnoci
co do obowi¹zków proboszcza i mansjonarzy czarnkowskich. Owe „niejasnoci
tak zosta³y przedstawione w licie: Przez dwa lata, gdy jako nowo wywiêcony
ksi¹dz przyby³em do Czarnkowa [chodzi o ks. W. Paulusa  wyjanienie D.P.]
kaza³ mi ks. proboszcz wszystkich chorych odwiedzaæ, pogrzeby prowadziæ, nabo¿eñstwa odprawiaæ, tak i¿ przy wielkiej parafii niewiele mi czasu zostawa³o na
przygotowywanie siê do kazañ i kszta³cenie siê dalsze. Sam za wyj¹tkowo miê
zast¹pi³, gdy nie by³o innej rady. Mówi³ wtedy, ¿e istnieje osobna ordynacja
Czarnkowska, która proboszcza zwalnia od wyjazdu do chorych i innych obowi¹zków duszpasterskich. Tymczasem powsta³y mi w¹tpliwoci, czy taka ordynacja w ogóle istnieje, poniewa¿ w aktach nie by³o o niej wzmianki. […] Gdy ks.
Kluck przyszed³ do Czarnkowa poprosilimy ks. proboszcza, ¿eby nam wyjani³,
jak siê teraz nasze obowi¹zki bêd¹ uk³ada³y, i spytalimy siê jak siê rzecz ma
z ordynacj¹ Czarnkowsk¹. Odpowiedzia³ nam, ¿e co prawda nie ma orygina³u
u siebie, ale le¿y on w konsystorzu i ka¿e go sobie przys³aæ. Na jego zapytanie
odpowiedzia³ ks. Wikariusz Generalny, ¿e ¿adna ordynacja wyj¹tkowa dla Czarnkowa […] nie istnieje. Zakomunikowa³ to nam ks. proboszcz i doda³ zaraz, ¿e sam
siê bêdzie o takow¹ ubiega³62. […] Tymczasem minê³o pó³ roku, a ks. proboszcz
¿adnego kroku ku za³atwieniu naszej sprawy nie uczyni³63. Sprawa przeci¹gnê³a
siê do sierpnia 1919 roku. Ostatecznie uznano, […] ¿e ks. proboszcz nie mo¿e
byæ zwolniony z obowi¹zku odwiedzania chorych, i ¿e siê mu radzi, by na drodze
umowy porozumia³ z ksiê¿mi mansjonarzami co do podzielenia siê z nimi obowi¹zkami duszpasterskimi […]64.
Zatarg miêdzy ks. Swinarskim, a podleg³ym mu ks. Kluckiem dotyka³ tak¿e
kwestii finansowych. Ci¹gn¹³ siê on od stycznia 1919 roku do stycznia roku nastêpnego, a dotyczy³ 52,40 mk zap³aconych przez ks. Klucka za roboty malarskie w pomieszczeniu mansjonarskim. O ich zwrot ubiega³ siê u ksiêdza proboszcza, bez skutku. Równie¿ ta sprawa zosta³a poddana pod rozwagê konsystorza
arcybiskupiego w Poznaniu. W licie skierowanym do ks. Swinarskiego stwierdzono: Co do drugiego pisma ks. Klucka uwa¿amy wniosek jego o zwrócenie mu
62
Z zachowanych materia³ów archiwalnych wynika, i¿ ksi¹dz Swinarski, ju¿ przynajmniej od
sierpnia 1913 r. ubiega³ siê o pozwolenie na urlop zdrowotny. W trakcie jego trwania przebywa³
zazwyczaj przez okres kilku tygodni nad morzem, w Morszynie w Ma³opolsce, w Inowroc³awskich
solankach lub w Wiesbaden w Niemczech. Chory by³ na cukrzycê, mia³ tak¿e otwarte rany na nogach, które opatrywa³ jego zaufany kocielny. Byæ mo¿e powodem starañ ksiêdza proboszcza
o ordynacjê czarnkowsk¹, by³ z³y stan jego zdrowia. AA, KA, sygn. 9351, s. 135, 161, 167, 177,
212, 222-229, 235-236, 239, 241, 244-245.; Relacja W. W¹sikiewicza w zbiorach autora.
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AA, OA, sygn. X 798, s. 391-397.
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AA, KA, sygn. 15090, s. 687-688.
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sumy 52, 40 mk […] za s³uszny, poniewa¿ mia³ prawo, ¿eby mu mieszkanie urzêdowe by³o oddane w dobrym stanie65.
We wrzeniu 1920 roku ks. Paulus opuci³ swe stanowisko, a na wikariat
powo³any zosta³ ks. Józef Wiertelak66. Po przeniesieniu ks. Klucka pojawi³y siê
problemy z obsadzeniem drugiego wikariatu. Problem ten nêka³ parafiê praktycznie do koñca okresu miêdzywojennego. W roku 1923 ks. Swinarski skierowa³
probê do konsystorza o przydzielenie drugiego wikariusza, poniewa¿ jak argumentowa³, parafia […] powiêksza siê z ka¿dym dniem i dzisiaj ju¿ pracy podo³aæ
nie mo¿emy67. Proba nie od razu zosta³a rozpatrzona. Dopiero z dniem 1 stycznia 1925 roku posadê wikarego obj¹³ ks. Alfons Urban68. Sprawa obsadzenia drugiego wikariatu nie jest do koñca jasna. Do roku 1939 w parafii mieszka³ ks.
J. Wiertelak, lecz nie by³ zatrudniony jako wikariusz. Pracowa³ natomiast w gimnazjum i Seminarium Nauczycielskim, gdzie uczy³ religii. Z dniem 1 lipca 1938
roku na wikariat w Czarnkowie powo³any zosta³ ks. Edmund Stawecki69. W miêdzyczasie w parafii pracowa³ ks. Marian Bogacki70.
Perspektyw¹ dzia³alnoci spo³eczeñstwa katolickiego sta³a siê w latach 30.
Akcja Katolicka. Powsta³a z inspiracji ówczesnego papie¿a Piusa XI, powo³ana
zosta³a do ¿ycia na terenie Polski w 1929 roku71. Rok póniej, 24 listopada kard.
August Hlond erygowa³ Naczelny Instytut Akcji Katolickiej w Poznaniu. Dyrektorem Akcji zosta³ ks. Stanis³aw Adamski, a póniej ks. Stanis³aw Bross72. Akcja
Katolicka mia³a s³u¿yæ integracji rodowiska katolickiego, pog³êbianiu wiedzy
religijnej ludzi wieckich, realizacji spo³ecznej nauki Kocio³a w rodzinie i spo³eczeñstwie. Mia³a tak¿e krzewiæ katolick¹ owiatê, naukê i kulturê. W tym celu
w 1934 roku utworzono na terenie Polski cztery stowarzyszenia, tzw. kolumny
65
66

s. 198.

Tam¿e, s. 687-688.
Ks. J. Wiertelak, urodzony w 1890 roku, wywiêcony 23 lutego 1918 r. Rocznik za rok 1938,

AA, KA, sygn. 15090, s. 727,729.
Ks. A. Urban, urodzony w 1897 roku, wywiêcony 16 listopada 1924. AA, KA, sygn. 15090,
s. 750-751; Rocznik za rok 1934, s. 187.
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AA, KA, sygn. 15090, s. 820.
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Ks. M. Bogacki, urodzony w 1907 roku, wywiêcony 12 czerwca 1932 roku, wikariat
w Czarnkowie obj¹³ z dniem 1 lipca 1934 r. AA, KA, sygn. 15090, s. 817.; Rocznik za rok 1936,
s. 188.
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W szerszym pojêciu Akcja Katolicka by³a prowadzona na terenie Polski ju¿ od 1920 r. Dnia
1 kwietnia tego roku, kard. Edmund Dalbor powo³a³ do ¿ycia Ligê Katolick¹ w Poznaniu. Jej prezesem zosta³ dr Pawe³ Gantkowski a sekretarzem generalnym ks. Józef Pr¹dzyñski. W 1926 r. zosta³a zorganizowana Liga Katolicka w Warszawie. Gdy na poznañskiej konferencji biskupów
w 1929 r. powo³ana zosta³a ogólnopolska Akcja Katolicka, automatycznie przesta³y dzia³aæ dotychczasowe Ligi Katolickie. Niektóre z nich zosta³y formalnie rozwi¹zane jak np. w archidiecezji
gnienieñskiej i poznañskiej (1934). Historia Kocio³a w Polsce. Tom II, cz. 2 (1918-1945), red.
B. Kumor, Z. Obertyñski, Poznañ – Warszawa 1979, s. 58-59.
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B. Kumor, Historia Kocio³a, cz. 8 (Czasy wspó³czesne 1914-1992), Lublin 1996, s. 408.
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Akcji Katolickiej. By³y to: Katolickie Stowarzyszenie Mê¿ów (dalej KSM) z siedzib¹ w Warszawie, Katolickie Stowarzyszenie Kobiet (dalej KSK), Katolickie
Stowarzyszenie M³odzie¿y Mêskiej (dalej KSMM) oraz Katolickie stowarzyszenie M³odzie¿y ¯eñskiej (dalej KSM¯) z siedzib¹ w Poznaniu73. Tak¿e na terenie
miasta Czarnkowa zosta³y powo³ane do ¿ycia przedstawicielstwa Akcji Katolickiej74. W aktach zespo³u Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Poznaniu zachowa³y siê „Sprawozdania ze stanu A. K. w parafii czarnkowskiej za lata
1935-1938”75. Z materia³ów tych wynika, i¿ w parafii w 1935 roku istnia³ jeden
oddzia³ KSM, który skupia³ 35 osób, piêæ oddzia³ów KSMM sk³adaj¹cego siê ze
170 cz³onków oraz jego kobiecy odpowiednik, jakim by³o KSM¯ z³o¿one z 245
osób76. Wzrost liczby cz³onków poszczególnych stowarzyszeñ w kolejnych latach przedstawia poni¿sze zestawienie:
Tabela nr 2. Liczba cz³onków stowarzyszeñ Akcji Katolickiej
dzia³aj¹cych w Czarnkowie w latach 1936-1938
Rok

KSK

KSMM

KSM¯

1936

67

172

281

1937

69

175

287

1938

70

175

288

ród³o: AA, AIAK sygn. 226, s. 6-7, 17, 19.

Z przedstawionych danych wynika, i¿ zaanga¿owanie m³odzie¿y by³o doæ
znaczne, choæ przyrost cz³onków poszczególnych stowarzyszeñ nie by³ imponuj¹cy. Owo zaanga¿owanie uzewnêtrznia³o siê g³ównie przy organizowaniu manifestacji katolickich77, w trakcie dorocznej pomocy biednym i zaniedbanym, przy
organizowaniu amatorskich przedstawieñ teatralnych78, a tak¿e przy wyg³aszaniu
73
W roku 1937 KSM liczy³ w Polsce 130 tys. cz³onków, KSK 152 tys., KSMM 151 tys.
a KSM¯ 180 tys. Historia Kocio³a w Polsce…, dz. cyt., s. 58.
74
Dnia 11 grudnia 1934 r. ksi¹dz kanonik Swinarski mianowany zosta³ asystentem kocielnym Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y ¯eñskiej na okrêg czarnkowski. AA, KA, sygn. 9351,
s. 233.
75
AA, AIAK, sygn. 226, s. 4-22.
76
Tam¿e, s. 4.
77
Tak np. w roku 1935 w wiêto Chrystusa Króla urz¹dzono pochód, uroczyst¹ akademiê oraz
uliczn¹ zbiórkê pieniêdzy. Rok póniej oprócz wiêta Chrystusa Króla obchodzono uroczystoæ ku
czci w. Rodziny, Obchód Papieski oraz obchód z okazji 10-lecia rz¹dów ksiêdza prymasa Augusta
Hlonda.
78
Relacja H. Cichoñskiego i S. Pilawskiego. W zbiorach autora.
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referatów przez cz³onków poszczególnych oddzia³ów Akcji. Dodatkow¹ form¹
aktywizacji m³odzie¿y w ramach Kocio³a katolickiego by³y rekolekcje. W 1935
roku 200 cz³onków KSMM wziê³o udzia³ w rekolekcjach zamkniêtych, a rok
póniej 75 dziewcz¹t z KSM¯ odby³o trzydniowe dni skupienia79. Has³em Akcji
Katolickiej na rok 1935/36 by³o zdanie Chrystus uwiêca rodzinê. Z tej okazji
rozci¹gniêto opiekê materialn¹ i moraln¹ nad rodzinami, zorganizowano tak¿e
seriê wyk³adów o tematyce rodzinnej. Wa¿nym punktem dzia³alnoci Akcji Katolickiej by³o propagowanie prasy katolickiej. W 1935 roku w parafii kolportowane by³y nastêpuj¹ce czasopisma: „Przewodnik Katolicki” w liczbie 350 egz.,
Ma³y Dziennik – 40 egz. oraz „Misje” i „Rycerz Niepokalanej”. Ponadto abonowany by³ „Ruch Katolicki” – organ Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej
oraz „Doniesienia” – jej urzêdowy organ80. Istotnym mankamentem dzia³alnoci
czarnkowskiego oddzia³u by³y braki personalne dotycz¹ce osób wieckich.
W 1935 roku nie by³o zarz¹du ani nawet kandydata na stanowisko prezesa Akcji
Katolickiej. W „Sprawozdaniu” za rok 1937 ks. proboszcz Swinarski, na pytanie: Na jakie trudnoci natrafi³a praca Parafialnej A. K. i jakie s¹ g³ówne bol¹czki ¿ycia parafialnego odpowiedzia³: Nie mo¿na inteligenta dostaæ na prezesa81. Jednak to w³anie w tym roku 12 kwietnia Edward Korytowski z Czarnkowa
mianowany zosta³ prezesem Akcji Katolickiej. Funkcjê tê powierzono mu na
okres trzech lat. Jednak ju¿ 22 czerwca ksi¹dz wikariusz Bogacki w licie skierowanym do AIAK w Poznaniu stwierdzi³, i¿ Korytowski nominacji nie przyj¹³,
poniewa¿ nied³ugo opuszcza miasto, a ponadto jest chronicznie nieomal chory
i przeci¹¿ony innymi pracami82. Jednak to nie wszystkie powody dla których Korytowski zrzek³ siê prezesury. Wiêcej wiat³a na tê sprawê rzuca list ks. kanonika
Swinarskiego z dnia 1 lutego 1939 roku do AIAK. Z mej strony – pisa³ ks. Swinarski – wyjaniam sprawê prezesury A. K. Mianowicie mia³em Prezesa p. rejenta Korytowskiego, który chcia³ wzi¹æ w rêce A. K., t. j. byæ duchowym przewodnikiem i inicjatorem spo³eczno-aktywnego ¿ycia katolickiego. Wszystko ju¿ by³o
przygotowane. Tymczasem odebra³ p. Prezes jednego dnia zawezwanie, aby zorganizowa³ zbiórkê nie pomnê na jaki cel. W kilka dni znowu pozew o zorganizowanie zbiórki na inny cel oraz o zorganizowanie uroczystoci. Na te propozycje
owiadczy³, ¿e na to nie starczy mu ani czasu, ani si³, zreszt¹ uwa¿a, ¿e takie zlecenia mo¿e wykonaæ ka¿dy inny parafianin, maj¹cy wiêcej czasu i wiêcej zdolnoci w kierunku zbierania pieniêdzy. Wobec tego zapytujê siê, szanowna A. K. pragnie w prezesie A. K. mieæ tylko powolne narzêdzie wykonywania zbiórek
i programów uroczystociowych. Takiego mogê w ka¿dej chwili postawiæ, czy te¿
to ma byæ katolik, inteligent, który by ¿ycie katolickie uchwyci³ w swe rêce i po79
80
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prowadzi³ zdrowymi szlakami. Takiego po dowiadczeniach z rejentem Korytowskim bêdzie mnie trudniej zdobyæ83. Z przytoczonego tekstu wynika, i¿ powody
rezygnacji Korytowskiego by³y o wiele powa¿niejsze. Tkwi³y one w samej koncepcji funkcjonowania organizacji. Jej scentralizowana struktura ogranicza³a inicjatywê jednostek na najni¿szych szczeblach hierarchii kocielnej. Niew¹tpliwie
brak prezesa, którego nie uda³o siê powo³aæ do koñca okresu miêdzywojennego,
mia³ wp³yw na os³abienie dzia³alnoci Akcji Katolickiej w Czarnkowie.
Przy parafii czarnkowskiej dzia³a³a w okresie miêdzywojennym rada parafialna – dozór kocielny. W jej sk³ad wchodzili m.in. Antoni Ceglarz, W³adys³aw
Pilawski, Ignacy Klesa i Boles³aw Maliszewski. Spe³nia³a ona rolê cia³a doradczego, pomagaj¹cego ks. kanonikowi przy podejmowaniu decyzji dotycz¹cych
inwestycji kocielnych84.
Ludnoæ katolicka by³a w stosunku do pozosta³ych dwóch wyznañ spo³ecznoci¹ upoledzon¹, g³ównie pod wzglêdem gospodarczym, dlatego te¿ silna by³a
w Czarnkowie dzia³alnoæ charytatywna, organizowana przez katolickie organizacje. W okresie miêdzywojennym funkcjonowa³o na terenie miasta Towarzystwo Pañ w. Wincentego à Paulo, które swoimi pocz¹tkami siêga³o czasów pruskich. Dzia³a³y w nim aktywnie panie: Ciepluch, Dobek, Klera, Krêgielska,
Lesiñska, Pilawska, Tarnowska i W¹sikiewicz85. Towarzystwo w latach Drugiej
Rzeczypospolitej organizowa³o ró¿nego rodzaju zabawy, przyjêcia, na których
zbierano datki lub ¿ywnoæ dla ubogich. Szczególn¹ opiek¹ otaczano spo³ecznoæ
katolick¹ w okresie wi¹t religijnych. Dnia 26 stycznia 1927 roku zorganizowano kwestê86, na której zebrano 50 z³ w gotówce oraz artyku³y spo¿ywcze wartoci oko³o 100 z³. Te ostatnie rozdano potrzebuj¹cym, a pieni¹dze zachowano na
zakupienie wiêconego dla ubogich87. Z kolei pieni¹dze zebrane w niedzielê 22
lipca 1923 roku mia³y byæ przeznaczone na zakup bielizny dla biednych starców
miasta88. Towarzystwo odpowiedzialne by³o tak¿e za Kuchniê dla ubogich, która mieci³a siê w piwnicach budynku starostwa. W latach trzydziestych, kuchnia
zajmowa³a siê g³ównie akcj¹ do¿ywiania dzieci z ubogich rodzin. Panie z Towarzystwa prowadzi³y kuchniê spo³ecznie, a produkty spo¿ywcze pochodzi³y z datków od mieszkañców, towarzystw i instytucji miejskich89.
AA, AIAK, sygn. 226, s. 24.
AA, KA, sygn. 8754, s. 10. Relacja S. Pilawskiego, w zbiorach autora.
85
Relacja W. W¹sikiewicza, w zbiorach autora.
86
Kwesty organizowane na terenie miasta wymaga³y zezwolenia lokalnego starosty. APP-OP,
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88
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W roku 1924 na rzecz Kuchni dla ubogich ofiarowali w naturaliach: Bronikowski – 2 bochenki chleba, Boruszak – 10 bochenków, Engel – 2 bochenki, Rosenbaum – 1 bochenek, liwiñski – 1 bochenek, Otto Goedel – 1 cetnar ziemniaków, Lemchen – 5 funtów kaszy, £aszewski –
1 cetnar ¿yta, miejscowa policja – 46 funtów ¿yta, Pilawski – 20 funtów soli, Pufahl – 10 nóg wie83
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Wa¿n¹ funkcjê charytatywn¹ wobec katolickiej spo³ecznoci spe³nia³ parafialny wydzia³ Caritasu. W latach 1935–1936 obj¹³ on opiek¹ 220 chorych, którym s³u¿y³ poprzez odwiedziny i pomoc religijn¹. Ponadto wspiera³ stale 55 rodzin i 18 osób samotnych. Cz³onkowie Caritasu wydali w tym okresie 355 sztuk
odzie¿y oraz przygotowali i ubrali do komunii wiêtej 12 dzieci z ubogich rodzin. W latach 1936–1937 rozdali bony pieniê¿ne wartoci 410 z³90.
Obok wymienionych organizacji pe³ni¹cych dzia³alnoæ charytatywn¹, istnia³o w Czarnkowie kilkanacie towarzystw reprezentuj¹cych interesy poszczególnych grup zawodowych. Miejskich kupców wspomaga³o Zrzeszenie Samodzielnych Kupców Chrzecijañskich, które od 1923 roku nale¿a³o do Zwi¹zku
Towarzystw Kupieckich z siedzib¹ w Poznaniu. W 1934 roku skupia³o 22 cz³onków. Jego prezesem by³ wówczas Ignacy Sk¹pski91. W roku 1938 zrzeszenie liczy³o ju¿ 36 cz³onków, a w sk³ad zarz¹du wchodzili: Marian Kasprzak – jako
prezes, Józef Sobolewski – sekretarz oraz W³adys³aw Ziêtkowski – skarbnik92.
Organizacj¹ æwicz¹c¹ swych cz³onków w u¿yciu broni palnej, a jednoczenie grupuj¹c¹ chrzecijañskich mieszkañców miasta by³o Bractwo Strzeleckie
(Kurkowe), które zosta³o za³o¿one w Czarnkowie w roku 164993. O sposobie
funkcjonowania bractwa w okresie miêdzywojennym stanowi³y ustawy zatwierdzone przez wojewódzkie w³adze dnia 22 grudnia 1923 roku. W ich wietle
cz³onkiem towarzystwa móg³ zostaæ […] ka¿dy obywatel polski wyznania chrzecijañskiego, nieskazitelnego imienia, maj¹cy szacunek i zaufanie swych wspó³obywateli. Jêzykiem urzêdowym bractwa by³ jêzyk polski, a w³adzê nadzorcz¹ nad
nim sprawowa³ wojewoda. Cz³onkowie organizacji mieli prawo noszenie broni
w pochodach i zebraniach. Ubiór cz³onków bractwa sk³ada³ siê z […] ciemnozielonej marynarki dwurzêdowej, z guzikami zielonymi i wy³ogami przybranymi
srebrnymi ¿o³êdziami. […] Do munduru nale¿¹ spodnie szarej barwy, z dwoma
zielonymi lampasami 2,5 cm szerokimi oraz szary kapelusz z czaplim piórem
i bia³ym or³em polskim. Bractwo urz¹dza³o swe coroczne strzelania 6 stycznia,
na pami¹tkê oswobodzenia Czarnkowa w 1919 roku, na Zielone wi¹tki,
w pierwsz¹ niedzielê po Oktawie Bo¿ego Cia³a oraz w uroczystoæ w. Jakuba
i w. Micha³a. Na czele bractwa sta³ zarz¹d, sk³adaj¹cy siê z czterech starszych,
przowych. W gotówce Sokó³ przekaza³ 10 mln marek, Towarzystwo Kolejarzy (z zabawy) – 30
mln marek, pastor Starke – 10 mln marek. WN z 6 kwietnia 1924 r. s. 1.
90
M. Piro¿yñski, S. Szczêch, Rocznik statystyczny Kocio³a katolickiego w Polsce. Rok pierwszy 1937, Lublin 1938, s. 208.
91
APP-OP, SP Cz., sygn. 266, s. 63.
92
APP-OP, SP Cz., sygn. 270, s. 1.
93
Jak podaje J. Klemm, Bractwo Strzeleckie powo³ane zosta³o do ¿ycia 13 grudnia 1649 roku,
przywilejem króla Jana Kazimierza. Akt za³o¿ycielski bractwa mia³ zostaæ potwierdzony nadaniem
statutu 15 lutego 1650 roku, przez dziedzica hrabiego Franciszka Czarnkowskiego na zamku
w Czarnkowie. J. Klemm, Krótka historia miasta Czarnkowa spisana na 700 lecie miasta, Czarnków 1991, s. 24-25. APP-OP, SP Cz., sygn. 132, nlb.
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sekretarza, skarbnika, komendanta i mistrza strzeleckiego. Starsi wybierali sporód siebie przewodnicz¹cego, którym w 1923 roku by³ Stanis³aw Grupiñski.
Funkcje skarbnika pe³ni³ wówczas A. Stolzmann, a mistrzem strzeleckim by³
A. Tarnowski94.
Jak ju¿ wspomniano Czarnków zamieszkiwa³y trzy spo³ecznoci: polska, niemiecka i ¿ydowska. Na temat tej ostatniej, ród³a kocielne nie mówi¹ zbyt wiele. Podaj¹ jedynie sk¹pe dane statystyczne. Wiêcej informacji mo¿emy znaleæ
na temat Niemców i to tych Niemców, którzy byli katolikami. By nieco lepiej
zrozumieæ relacje w okresie miêdzywojennym, nale¿y cofn¹æ siê do okresu zaborów, kiedy to po³o¿enie katolików Polaków by³o zgo³a odmienne. Nieco wiat³a na stosunki panuj¹ce miêdzy polskimi a niemieckimi parafianami w tym
okresie, rzuca petycja jak¹ wystosowali Polacy w 1907 roku do konsystorza arcybiskupiego w Poznaniu. Dotyczy³a ona po³o¿enia Polaków w parafii, niestety
nie znalaz³a szerszego oddwiêku. W kolejnej petycji wystosowanej cztery lata
póniej polscy parafianie tak sformu³owali swe postulaty: S³ysz¹c obecnie, ¿e
Niemcy katolicy wszelkie robi¹ starania […], aby jeszcze wiêcej uzyskaæ nabo¿eñstw w jêzyku niemieckim, odwo³ujemy siê niniejszym […] na petycjê nasz¹
z roku 1907, w której stosunek nasz do niemieckich parafian […] wy³uszczylimy
i odnawiamy […] nasz¹ probê opieraj¹c siê na najnowsz¹ statystykê, która
wykazuje […], ¿e Polaków katolików jest 5159 natomiast Niemców katolików
tylko 2055. Na tej podstawie prosimy o unormowanie nabo¿eñstwa w stosunku
odpowiadaj¹cym liczbom95. W odpowiedzi wystosowanej 10 sierpnia 1911 roku,
uwzglêdniaj¹c wszechstronnie przetrudne warunki parafii czarnkowskiej, odmówiono wprowadzenia zmian96. Na poprawê stosunków w parafii nie móg³ wp³yn¹æ tak¿e ks. proboszcz Maksymilian Szaal97. W ostatnich latach swej pracy
w parafii, mocno ju¿ posuniêty w latach ks. Szaal, pozostawa³ pod presj¹ niemieckich katolików. Tê sytuacjê wykorzystywali równie¿ niemieccy ksiê¿a wikariusze, którzy […] chc¹c sobie zdobyæ popularnoæ powoli zmiany zaprowadzali, widz¹c przed sob¹ proboszcza ju¿ wiekiem os³abionego, który nie bêdzie
mia³ dosyæ energii tym wp³ywom siê oprzeæ98. Nowy proboszcz ks. Miko³aj Swinarski uj¹³ siê po stronie katolików polskich, przy czym mo¿liwoci jego dzia³ania by³y ograniczone. Zale¿ny od zwierzchniej w³adzy duchownej, nie móg³ po94
To podczas strzelania w drugie i trzecie wiêto Zielonych wi¹tek, najlepiej strzelaj¹cy zostawa³ Królem Bractwa. Jako nagrodê zarz¹d wyznacza³ dla niego premiê oraz jako oznakê jego
godnoci srebrny historyczny ³añcuch. Po up³ywie kadencji, która trwa³a do nastêpnych Zielonych
wi¹tek, Król dostawa³ pami¹tkowy krzy¿ z napisem: Bractwo Strzeleckie Królowi Kurkowemu
rok
, który pozostaje jego w³asnoci¹. APP-OP, SP Cz, sygn. 132, nlb.
95
AA, OA, sygn. X 798, s. 302.
96
Tam¿e, s. 306.
97
Ks. Maksymilian Szaal (18321911), wywiêcony 8 lipca 1860, ustanowiony proboszczem
w 1887 r. El. za rok 1910, s. 38.
98
AA, OA, sygn. X 798, s. 308.
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zwoliæ sobie na zbyt daleko id¹ce zmiany. Propolska postawa ksiêdza proboszcza nie zyska³a uznania u katolików niemieckich. Tak¿e nadzieje parafian polskich nie zosta³y zaspokojone, poniewa¿ dla metropolii sprawa nabo¿eñstw
w jêzyku polskim by³a problemem niezwykle pal¹cym i nie³atwym do rozwi¹zania. Postulaty Polaków zosta³y wys³uchane dopiero wtedy, gdy Czarnków znalaz³ siê w polskich rêkach. Dnia 23 lutego 1921 roku, ksi¹dz Swinarski w licie
skierowanym do arcybiskupa Edmunda Dalbora, zwróci³ siê z prob¹ o uregulowanie sprawy nabo¿eñstw i jêzyka, w jakim mia³y byæ one odprawiane. Przedstawi³ równie¿ swoj¹ propozycjê uregulowania tej kwestii. Brzmia³a ona nastêpuj¹co: Dla Niemców katolików przeznaczam co miesi¹c jedno kazanie i to
w pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca na przemian po sumie – po wotywie99 (to znaczy
bêdzie co dwa miesi¹ce na sumie i co dwa miesi¹ce na wotywie). Oprócz tego
kazania niemieckie na sumie w pierwsze wiêto Bo¿ego Narodzenia i Wielkiej
Nocy, poniewa¿ jest kazanie polskie na pasterce i rezurekcji i ca³a polska ludnoæ na te nabo¿eñstwa przybywa. Dalej, w odpust w. M. Magdaleny na wotywie, w pierwsze wiêto zielonych wi¹tek na wotywie. […] Na Bo¿e Cia³o […]
bêdzie piew niemiecki nie jak do tej pory podczas procesji, lecz podczas procesji na nieszporach. Katechizacja dzieci podczas Postu Wielkiego odbywaæ siê
bêdzie li tylko w polskim jêzyku […]100. Dnia 13 maja 1921 roku ks. Swinarski
otrzyma³ odpowied, w której czytamy: W sprawie nabo¿eñstw niemieckich
w Czarnkowie nie zaleca siê, aby zmieniaæ czas odprawiania tych nabo¿eñstw.
Prowadzi to do zamieszania, gdy¿ parafianie tak Polacy jak i Niemcy zapominaj¹, kiedy przypada polskie, a kiedy niemieckie kazanie. Najwiêksz¹ liczbê niemieckich katolików liczy Czarnków sam. Bêdzie wiêc praktyczniej odbywaæ nabo¿eñstwa niemieckie stale po wotywie. […] Co siê tyczy liczby nabo¿eñstw
niemieckich, powinna siê ona stosowaæ do stosunku narodowociowego parafian101. Dalsze ustalenia zosta³y przyjête wed³ug propozycji ks. Swinarskiego.
Niestety, ród³a nie owietlaj¹ wzajemnych stosunków parafian polskich
i niemieckich okresu miêdzywojennego. Wczeniejsze dowiadczenia mia³y niew¹tpliwie wp³yw na now¹ sytuacjê, w której to Niemcy stali siê absolutn¹ mniejszoci¹. Trudne do okrelenia s¹ kwestie dotycz¹ce traktowania Niemców. Zapewne ju¿ samo ograniczenie liczby nabo¿eñstw w jêzyku niemieckim mog³o
zostaæ uznane przez tê spo³ecznoæ, jako próba zepchniêcia jej na margines.
Z drugiej jednak strony, ówczeni parafianie wspominaj¹, ¿e katolicy niemieccy
traktowani byli na równi z Polakami, a ks. kanonik Swinarski, który dobrze zna³
jêzyk niemiecki, chêtnie spowiada³ niemieckich katolików102.
99
W tym okresie msze wiête odbywa³y siê wed³ug nastêpuj¹cego porz¹dku: o godz. 8.30 
msza wotywna, o 9.30  msza szkolna, o 11.00  suma. WN z 1 czerwca 1924, s. 2.
100
AA, OA, sygn. X 798, s. 404-405.
101
Tam¿e, s. 408.
102
Relacja S. Pilawskiego, w zbiorach autora.
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Poni¿sze zestawienie przedstawia stosunek narodowociowy czarnkowskich
parafian.
Tabela nr 3. Stosunek narodowociowy parafian katolickich w Czarnkowie
w dwudziestoleciu miêdzywojennym
Parafia czarnkowska

Miasto Czarnków

Rok
Polacy

Niemcy

Polacy

Niemcy

1911

5159

2055

1474

443

1921

7479

955

2985

468

1928

7768

759

–

–

1931

6380

389

–

–

ród³o: AA, OA X, sygn. 798, s. 305, 404.; AA, KA, sygn. 15090, s. 798.; AA, KA, sygn. 8754, s. 9.

Konsolidacji katolików niemieckich w Polsce s³u¿y³ utworzony 22 lipca
1923 roku, z inicjatywy senatora Rzeczpospolitej Polskiej i pos³a na Sejm l¹ski
Thomasa Szczepionka, Zwi¹zek Katolików Niemieckich w Polsce (Verband
Deutscher Katholiken in Polen – dalej VDK). Wed³ug statutu VDK jego cz³onkiem móg³ byæ niemiecki katolik bez wzglêdu na p³eæ. Celem Zwi¹zku mia³o byæ
pouczenie […] niemieckich katolików s³owem i pismem o obecnych zadaniach
religijnych, kulturalnych i spo³ecznych […], przy równoczesnym d¹¿eniu do ich
praktycznego przeprowadzenia w myl chrzecijañskiego pogl¹du na wiat. Cel
ten mia³ byæ osi¹gniêty poprzez wydawanie i rozpowszechnianie pism zwi¹zkowych, wspó³pracê z pras¹ katolick¹, odbywanie zebrañ, wyk³adów, kursów oraz
utworzenie innych instytucji i przedsiêbiorstw s³u¿¹cych celom VDK103. W praktyce dzia³alnoæ Zwi¹zku przejawia³a siê g³ównie w organizowaniu wieczorów
familijnych, gwiazdkowych, piewu, a tak¿e kursów gospodarstwa domowego,
projekcji filmów o tematyce religijnej i wystawiania sztuk teatralnych104. CzarnAPP-OP, SP Cz., sygn. 126, s. 127.
Terenem dzia³alnoci Zwi¹zku by³ obszar Drugiej Rzeczypospolitej. Siedziba w³adz centralnych mieci³a siê w Katowicach. Na II Zjedzie Zwi¹zku w dniach 7-8 marca 1927 r. prezesem
wybrany zosta³ dr Eduard Pant. Organem prasowym by³ tygodnik Die katholische Welt. Od 1932 r.
Zwi¹zek dzieli³ siê na 6 okrêgów (Górnol¹ski, Bielsko-Cieszyñski, Poznañski, Pomorski, Ma³opolski i Lwowski). W kwietniu roku 1930 w skali kraju Zwi¹zek skupia³ 23 000 cz³onków zrzeszonych w 132 ko³ach, w tym 3327 cz³onków i 26 kó³ w Wielkopolsce. Podpisanie 26 stycznia 1934 r.
polsko-niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy zosta³o negatywnie przyjête przez w³adze
centralne VDK. Polsko-niemieckie zbli¿enie potêpi³ na ³amach Wochenpost prezes zwi¹zku
dr E. Pant. To stanowisko w³adz centralnych Zwi¹zku doprowadzi³o do secesji w czerwcu 1934 r.
103
104
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kowskie ko³o VDK powsta³o 21 kwietnia 1931 roku i liczy³o 27 cz³onków.
W sk³ad zarz¹du weszli wówczas: Bruno Bahr jako prezes, mistrz piekarski Theodor Grutzmacher (sekretarz), robotnik Leon Gluch (z-ca sekretarza) i Paul Krumrey (skarbnik). Wszyscy oni pochodzili z Czarnkowa. Mê¿ami zaufania VDK na
powiat Czarnków zostali: Johannes Kieruj z Romanowa, Elisabeth Gweit ze
mieszkowa, Leo Kobyliñski z Brzena i Johannes Warnke z Gêbic.
W lutym 1932 roku prezesem ko³a zosta³ Theodor Grutzmacher, a liczy³o ono
wówczas ok. 20 cz³onków105. W 1931 roku cz³onkowie czarnkowskiego ko³a
VDK skierowali za¿alenie do biskupa Walentego Dymka. Przedstawili w nim
kilka postulatów, które dotyczy³y m.in.: czytania niedzielnej Ewangelii w jêzyku
niemieckim, odprawiania nabo¿eñstw majowych i padziernikowych, a tak¿e
nabo¿eñstwa Drogi Krzy¿owej po niemiecku oraz udostêpnienia salki parafialnej dla comiesiêcznych zebrañ Zwi¹zku106. Pod petycj¹ znalaz³o siê 167 podpisów niemieckich katolików107. Odpowied konsystorza arcybiskupiego przes³ana
na rêce Theodora Grutzmachera by³a nastêpuj¹ca: […] powiadamiamy[…], i¿ jak
zbadalimy duszpasterzowanie katolików jêzyka niemieckiego ze strony ks. proboszcza i ks. wikarego108 nie daje w³adzy duchowej powodu do wydania jakichkolwiek zarz¹dzeñ, zaprowadzaj¹cych zmiany. Na 6796 parafian czarnkowskich
jest oko³o 389 parafian narodowoci niemieckiej, z których ma³a tylko garstka
nie w³ada jêzykiem polskim. Ks. proboszcz Swinarski przez ca³y czas dzia³alnoci swojej […] okazywa³ przychylnoæ katolikom jêzyka niemieckiego i ich proby zawsze chêtnie spe³nia³. […] Obecnie zaprowadzony porz¹dek nabo¿eñstw tak
w jêzyku polskim jak niemieckim winien nadal pozostaæ niezmieniony […]109.
okrêgów obejmuj¹cych województwo poznañskie i pomorskie. Z koñcem roku 1934 konflikt zosta³ za¿egnany. Struktury organizacyjne VDK zosta³y rozwi¹zane 22 wrzenia 1939 roku, poniewa¿ parti¹ reprezentuj¹c¹ interesy niemieckie mia³a byæ NSDAP. D. Matelski, Mniejszoæ niemiecka w Wielkopolsce w latach 1919-1939, Poznañ 1997, s. 141-147.
105
APP-OP, SP Cz., sygn. 126, s. 131.
106
AA, KA, sygn. 15090, s. 785-786.
107
Tak sprawê owych podpisów przedstawi³ ks. Swinarski w licie skierowanym do w³adzy
duchownej w listopadzie 1931 r.: „(…) owiadczam, ¿e owe 167 podpisów musieli bardzo energicznie erfassen je¿eli podpisali: Helene Bahr, urodzona – Helena Chocieszyñska z Grodziska.
Córka powstañca z 1863 r. ( ) Bruno Majewski, który na nauce przygotowawczej by³ Bronis³awem M. i jednym z najlepszych uczniów. Helena Hundt, która widocznie nawet nie wiedzia³a pod
co siê podpisuje, boæ przynajmniej dla oka by³aby napisa³a Helene. Agnes Polski – Franz Polski –
¿yj¹ ze sob¹ w dzikiem ma³¿eñstwie i wszelkie zabiegi, aby ich przynajmniej kocielnie po³¹czyæ,
z mej strony czynione nie osi¹gnê³y rezultatu. Józef Jag³a cz³onek tow. Powstañców i Wojaków.
F. Opa³a – pijak, który za kieliszek monopolowej i duszê swoj¹ sprzeda. Franciszek Prellwitz, który tyle ma z niemieckoci¹ wspólnego, ¿e siê nazywa Prellwitz. Antonie Nowak – dot¹d j¹ zna³em
jako Antoninê i nie omieszka³em pochwaliæ, ¿e tak poprawnie mówi jêzykiem polskim, mimo, ¿e
siê wychowa³a wród tutejszej gwary nadnoteckiej(…)” AA, KA, sygn. 15090, s. 791-793.
108
Funkcjê wikariusza w parafii pe³ni³ wówczas ks. Alfons Urban. Rocznik za rok 1931,
s. 205-206.
109
AA, KA, sygn. 15090, s. 798.
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W okresie miêdzywojennym przy katolickich parafiach dzia³a³o tak¿e niemieckie towarzystwo charytatywne St. Johannis-Verein. Wzorowa³o siê ono na
Towarzystwie w. Wincentego á Paulo, a jego oddzia³ zosta³ zorganizowany tak¿e
w Czarnkowie110.
NIEMCY W MIÊDZYWOJENNYM CZARNKOWIE
 STRUKTURA SPO£ECZNO-ZAWODOWA
Problem mniejszoci niemieckiej w Polsce by³ wynikiem procesów kolonizacyjnych siêgaj¹cych swymi pocz¹tkami redniowiecza111 oraz przegranej przez
Rzeszê Niemieck¹ I wojny wiatowej. Dnia 28 czerwca 1919 roku pokonane
Niemcy podpisa³y w Wersalu traktat pokojowy z 27 Mocarstwami Sprzymierzonymi i Stowarzyszonymi. Decyzj¹ pañstw zwyciêskich Niemcy utraci³y kolonie,
oko³o jednej siódmej powierzchni europejskiej i oko³o jednej dziesi¹tej ludnoci112. W wietle 87. artyku³u traktatu, Niemcy uzna³y ca³kowit¹ niepodleg³oæ
Polski. Okrelona zosta³a tak¿e granica miêdzy pañstwem polskim a niemieckim.
Kolejne artyku³y (88 i 94) dotyczy³y Górnego l¹ska i Prus Wschodnich, których ludnoæ zadecydowaæ mia³a w plebiscytach o przynale¿noci pañstwowej.
W artyku³ach 100-106 zagwarantowano utworzenie Gdañska jako wolnego miasta, nad którym opiekê mia³a sprawowaæ Liga Narodów113.
Wyznaczona granica polsko-niemiecka pozostawi³a na terenie Wielkopolski
spor¹ liczbê ludnoci niemieckiej, której liczebnoæ D. Matelski szacuje dla roku
1921 na nie mniej ni¿ 327 216 osób. To stanowi³o 16,5% ogó³u mieszkañców
Wielkopolski.
W roku 1931 do narodowoci niemieckiej przyznawa³o siê 193 080 osób,
czyli 9,2% ogó³u ludnoci. W skali kraju odsetek ten by³ odpowiednio ni¿szy
D. Matelski, Mniejszoæ niemiecka , dz. cyt., s. 254.
Ludnoæ niemiecka zaczê³a przybywaæ na tereny pañstwa polskiego ju¿ na prze³omie XIII
i XIV w. Czêæ przyby³ych osadników asymilowa³a siê w rodowisku polskim, a o ich pochodzeniu przypomina³y jedynie nazwiska. Jedn¹ z grup, która uleg³a takiej asymilacji, byli mieszkañcy
okolic Bambergu, którzy sprowadzeni zostali w pierwszej po³owie XVII w. do wsi nale¿¹cych do
miasta Poznania. Wraz z przejêciem Wielkopolski przez Prusy rozpocz¹³ siê proces stopniowej
germanizacji zajêtych ziem. W XIX w. zaczêli przybywaæ na tereny Wielkopolski pruscy urzêdnicy, nauczyciele i policjanci. Pod koniec tego stulecia na wiêksz¹ skalê rozwiniêto osadnictwo rolne
i przemys³owe, które mia³o doprowadziæ do ca³kowitego zniemczenia ziem pruskiego zaboru.
J. Tomaszewski, Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszoci narodowe w Polsce w latach 1918–1939,
Warszawa 1985, s. 121-123.
112
R. D¹browski, Mniejszoæ niemiecka w Polsce i jej dzia³alnoæ spo³eczno-kulturalna w latach 1918-1939, Szczecin 1982, s. 10.
113
Traktat pokojowy z Niemcami (tzw. wersalski), wa¿niejsze postanowienia, w: S. Sierpowski, ród³a do historii powszechnej okresu miêdzywojennego, Tom I: 19171926, Poznañ 1989,
s. 107-124.
110
111
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i stanowi³ dla roku 1921 – 3,9% (1 mln 59 tys.), a dla roku 1931 – 2,3% (741
tys.)114.
W okresie II Rzeczypospolitej Niemcy stanowili czwart¹ co do liczebnoci
mniejszoæ narodow¹ po Ukraiñcach, ¯ydach i Bia³orusinach. Pod wzglêdem materialnym byli grup¹ uprzywilejowan¹, utrzymuj¹c¹ siê w 73% z rolnictwa. W³asnoæ niemiecka w przemyle koncentrowa³a siê g³ównie w okrêgach górnol¹skim i ³ódzkim. W 1934 roku w przemyle ciê¿kim Górnego l¹ska Niemcy
dysponowali 52% kapita³u zak³adowego, gdy Polacy jedynie 20%115. W innej
sytuacji znalaz³a siê spo³ecznoæ niemiecka w by³ym zaborze pruskim, gdzie
zosta³a zdegradowana z narodu panuj¹cego do roli mniejszoci narodowej.
W latach 1919–1920 spora czêæ tej ludnoci opuci³a tereny Wielkopolski,
a przyczyn emigracji by³o kilka. Udzia³ Niemców w aparacie ucisku i germanizacji Polaków móg³ prowadziæ do chêci odwetu za poniesione krzywdy, dlatego
w obawie przed wyst¹pieniami ze strony polskiej, Niemcy opuszczali tereny
Wielkopolski. Ponadto w celu zdestabilizowania pañstwa polskiego, ugrupowania niemieckie namawia³y do wyjazdu tê czêæ ludnoci niemieckiej, która by³a
zatrudniona w administracji pruskiej. Kolejnym powodem wyjazdów by³a utrata
przez Niemców przywilejów ekonomicznych wiadczonych przez Rzeszê na tzw.
niemieckim wschodzie. Tak¿e sytuacja gospodarcza tych rejonów uleg³a pogorszeniu w wyniku wejcia w sk³ad pañstwa o ni¿szym rozwoju gospodarczym.
Z czasem jednak w³adzom Republiki Weimarskiej zaczê³o zale¿eæ na zmniejszaniu, a nastêpnie mo¿liwie ca³kowitym zahamowaniu odp³ywu Niemców do ojczystego kraju. Polityka ta zwi¹zana by³a z przekonaniem panuj¹cym w ko³ach
rz¹dz¹cych, ¿e du¿a liczba Niemców w zachodniej czêci Polski u³atwi realizacjê zg³aszanych wobec niej roszczeñ terytorialnych. G³ównym punktem w niemieckich planach rewizjonistycznych tego okresu by³a Wielkopolska, któr¹
w niemieckiej propagandzie okrelano ziemiami chwilowo wypo¿yczonymi
lub oderwanymi od macierzy116.
Jak ju¿ wczeniej wspomniano, 28 czerwca 1919 roku podpisany zosta³ traktat wersalski. Równoczenie z nim strona polska podpisa³a traktat o mniejszociach narodowych zwany tak¿e ma³ym traktatem wersalskim. Dotyczy³ on
ochrony mniejszoci narodowych i by³ jednostronnym zobowi¹zaniem Polski
wobec zwyciêskich mocarstw. Podobne traktaty podpisa³y tak¿e Czechos³owacja, Grecja, Jugos³awia i Rumunia, a nieco póniej Albania, Estonia, Litwa
D. Matelski, Polityka pañstwa polskiego wobec mniejszoci niemieckiej w Wielkopolsce
w latach 1919-1939, s. 15.
115
E. Makowski, Mniejszoæ niemiecka w Polsce okresu miêdzywojennego, w: Rola mniejszoci niemieckiej w rozwoju stosunków politycznych w Europie 19181945, red. A. Czubiñski, Poznañ 1984, s. 312.
116
A. Czubiñski, Polityka mniejszociowa Niemiec w Europie w latach 1918-1945, w: Rola
mniejszoci , dz. cyt., s. 20-21.
114
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i £otwa117. W artykule drugim traktatu, pañstwo polskie zobowi¹za³o siê udzieliæ
zupe³nej i ca³kowitej wolnoci wszystkim mieszkañcom bez wzglêdu na urodzenie, narodowoæ, jêzyk, rasê czy religiê. W traktacie uregulowano równie¿ sprawê tzw. optantów, czyli osób, które opowiedzia³y siê za obywatelstwem s¹siednich krajów. W wietle postanowieñ, optanci winni byli przenieæ siê do pañstwa
na rzecz którego optowali. Przy czym zagwarantowano im nienaruszalnoæ maj¹tku nieruchomego jaki posiadali na terenie Polski. Mogli tak¿e zabraæ wszelkiego rodzaju maj¹tek ruchomy, a ¿adne op³aty celne nie mia³y byæ nañ nak³adane118. Z tego przepisu korzysta³a ludnoæ niemiecka wyprowadzaj¹ca siê
z terenów Wielkopolski119.
Jak ju¿ wspomniano, znaczna czêæ Niemców po przejciu Wielkopolski
w rêce polskie i podpisaniu przez pañstwo niemieckie traktatu wersalskiego,
opuszcza³a zamieszka³e wczeniej tereny. Ta sytuacja mia³a miejsce zarówno
w powiecie czarnkowskim, jak i w samym miecie. W pierwszym rzêdzie Czarnków opuci³a czêæ osób zatrudnionych w pruskiej administracji pañstwowej120.
W styczniu 1919 roku usuniêta zosta³a ze swych posad spora grupa urzêdników,
do której nale¿eli m.in.: przedwojenny burmistrz Klatt, wachmistrz policji w miecie Wendland, sekretarz policji Raute, nauczyciel Jansen oraz mistrz gazowni
Prochnow121. Wed³ug statystyki opcyjnej z roku 1922 za pañstwowoci¹ niemieck¹ opowiedzia³o siê oficjalnie 2144 mieszkañców powiatu czarnkowskiego. Przyt³aczaj¹c¹ wiêkszoæ wród nich stanowili ewangelicy, których by³o 1877. Sporód katolików tylko 134 osoby opowiedzia³y siê za Niemcami. Pozosta³¹ czêæ
stanowili ¯ydzi. W samym Czarnkowie opcjê z³o¿y³o 362 Niemców, g³ównie
sporód ewangelików122. Oficjalne statystyki nie pokrywa³y siê jednak z rzeczywist¹ liczb¹ optantów. W roku 1924 okaza³o siê, ¿e spora liczba Niemców uwa¿anych za obywateli polskich, optowa³a potajemnie przed konsulatem niemiecR. D¹browski, Mniejszoæ niemiecka , dz. cyt., s. 20.
Traktat miêdzy G³ównymi Mocarstwami Sprzymierzonymi i Stowarzyszonymi a Polsk¹ (tzw.
Ma³y Traktat Wersalski lub traktat mniejszociowy), w: S. Sierpowski, ród³a…, dz. cyt., s. 125131.
119
W roku 1921 zamieszkiwa³o w Wielkopolsce 101 349 optantów. Ich liczba ulega³a systematycznemu zmniejszaniu, ze wzglêdu na wyjazdy do Niemiec. D. Matelski, Mniejszoæ niemiecka…, dz. cyt., s. 36.
120
Niemcy byli równie¿ wypierani z w³adz miasta. W roku 1921 na 18 radnych miejskich
Czarnkowa, szeciu by³o Niemcami. W kolejnych latach 1925 i 1929 Niemcy w radzie miasta nie
zasiadali. APP-OP, SP Cz., sygn. 105, s. 57, 64.; D. Matelski, Mniejszoæ niemiecka…, dz. cyt.,
s. 385.
121
Przyczyn usuniêcia wspomnianych osób by³o kilka. Zmiana stosunków w miecie i nieznajomoæ przez czêæ pruskich urzêdników jêzyka polskiego, stanowi³a g³ówny powód ich zwolnienia. Wród wymienionych by³y tak¿e osoby, które w styczniowych walkach wziê³y czynny udzia³
po stronie niemieckiej. Jednym z nich by³ wachmistrz policji Wendland, przeciw któremu wszczêto postêpowanie dyscyplinarne. APP-OP, SP Cz., sygn. 76, s. 93.
122
APP-OP, SP Cz., sygn. 209, nlb.
117
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Tabela nr 4. Liczba Niemców w Czarnkowie w latach 1910-1939
Rok

Ogólna liczba Niemców

Ewangelicy

1910

3568

–

1922

1481

–

1926

883

690

1929

876

682

1939

–

782

ród³a: APP-OP, SP Cz., sygn. 223; tam¿e sygn. 225; S. Kowal, K. Olejnik, M. Rutowska,
Dzieje Czarnkowa , dz. cyt., s. 131, W. Borowski, Polskoæ miast b. dzielnicy pruskiej
w wietle rezultatów spisu z roku 1921, Stra¿nica Zachodnia t. I, nr 3, s. 25.; Z. Dworecki,
Mniejszoæ niemiecka , s. 37.

kim123. Opcjê sk³adali przewa¿nie ludzie m³odzi, zw³aszcza robotnicy, rzemielnicy oraz kupcy, którzy w miecie nie mogli znaleæ dla siebie zajêcia. Ponadto
opowiadaj¹c siê za Niemcami, uchylali siê od s³u¿by w polskim wojsku. Zapewne czêæ optantów rekrutowa³a siê z miejscowych przemytników124, którzy chc¹c
ujæ przed odpowiedzialnoci¹ karn¹, opowiedzieli siê za niemieckim obywatelstwem125.
Z czasem jednak siln¹ akcjê w powiecie, a tak¿e w miecie, przeciwko z³o¿eniu opcji prowadzili dzia³acze Deutschtumsbundu oraz ewangeliccy duchowni126. Wi¹za³o siê to z now¹ polityk¹ w³adz niemieckich, które poczê³y wspieraæ,
g³ównie finansowo, mniejszoæ niemieck¹ w Wielkopolsce. Masowe wyjazdy
ludnoci ewangelickiej z miasta trwa³y do po³owy lat dwudziestych. Po czym
proces ten uleg³ zahamowaniu, a kolejne wyjazdy mia³y charakter jednostkowy127. Zwi¹zane to by³o z ustabilizowaniem sytuacji politycznej i gospodarczej
w Polsce. Ponadto spora czêæ Niemców by³a w³acicielami zak³adów oraz goAPP-OP, AM Cz., sygn. 454, s. 303.
Z racji bliskoci granicy polsko-niemieckiej przemytnictwo by³o swoist¹ plag¹ w powiecie
czarnkowskim. Wykaz osób prawomocnie skazanych, wzglêdnie tych, przeciwko którym wdro¿ono postêpowanie karne za przemytnictwo i nielegalne przekraczanie granicy zawiera³ 119 nazwisk
mieszkañców powiatu. APP-OP, SP Cz., sygn. 182, s. 268.
125
Spis przemytników z 1920 r. wymienia z imienia i nazwiska 23 osoby, które dopuci³y siê
wykroczenia przeciwko prawu, z czego 12 osób by³o niemieckimi ewangelikami, 2 niemieckimi
katolikami, 3 wyznawcami religii moj¿eszowej. Polskich katolików by³o 6. APP-OP, SP Cz., sygn.
182, s. 274-278.
126
APP-OP, SP Cz., sygn. 209, nlb.
127
S. Kowal, K. Olejnik, M. Rutowska, Dzieje Czarnkowa…, dz. cyt., s. 130.
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spodarstw rolnych, które przynosi³y jej spore profity. To w³anie ta grupa nie
decydowa³a siê na wyjazd do Niemiec. Po trzecie  o czym by³a ju¿ mowa  silna grupa mniejszociowa mia³a u³atwiæ Republice Weimarskiej, przeprowadzenie rewizji granic z Polsk¹.
Tabela nr 4 (s. 253) przedstawia stan liczebny Niemców w Czarnkowie
w latach 19101939.
¯YCIE RELIGIJNE NIEMCÓW W OKRESIE MIÊDZYWOJENNYM
Ostatni spis ludnoci, który odby³ siê w Prusach przed wybuchem I wojny
wiatowej wykaza³, ¿e ludnoæ ewangelicka stanowi³a znaczny odsetek mieszkañców Wielkopolski, któr¹ zamieszkiwa³o 653 417 ewangelików niemieckiej narodowoci oraz 9333 ewangelików Polaków. Wród ogólnej liczby Niemców ewangelikami by³o prawie 81% osób tej narodowoci128. W okresie miêdzywojennym
procent ewangelików w Wielkopolsce zwiêkszy³ siê do prawie 90%129. W okresie
dwudziestolecia na terenie Wielkopolski funkcjonowa³y trzy kocio³y protestanckie. Oprócz najstarszego i najliczniejszego Kocio³a Ewangelicko-Unijnego, dzia³a³ Koció³ Ewangelicko Luterañski (zwany równie¿ staroluterañskim) – w Wielkopolsce od 1840 roku oraz Koció³ Ewangelicko-Augsburski, który rozpocz¹³ sw¹
dzia³alnoæ w tym regionie w roku 1919. Wed³ug II Powszechnego Spisu Ludnoci z 9 grudnia 1931 roku, na ogóln¹ liczbê 43 256 mieszkañców czarnkowskiego
powiatu przywi¹zanie do Kocio³a Ewangelicko-Unijnego deklarowa³o 5357 wyznawców. Za przynale¿noci¹ do dwóch pozosta³ych wspólnot opowiedzia³o siê
³¹cznie 96 osób130, gros tej ludnoci zamieszkiwa³o obszary wiejskie.
Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Kocio³a Unijnego by³a gmina (Gemeinde). Kompetencje zakresu dzia³alnoci oraz funkcjonowania gmin precyzowa³y pruskie przepisy z 10 wrzenia 1873 roku oraz 25 stycznia 1882 r.131, które
w odrodzonej Polsce zosta³y potwierdzone ustaw¹ z dnia 1 sierpnia 1919 roku.
W 1927 roku na terenie Wielkopolski dzia³a³o 265 gmin ewangelicko-unijnych132.
Zarz¹d nad dan¹ gmin¹ sprawowa³a gminna rada kocielna (Gemeinde-Kirchenrat), której przewodniczy³ pastor (Pfarrer). W wietle pruskiego prawa ewangelickiego pastor by³ urzêdnikiem zborowym (Amtsman), a w jego gestii le¿a³o
D. Matelski, Mniejszoæ niemiecka…, dz. cyt., s. 214.
R. D¹browski, Mniejszoæ niemiecka…, dz. cyt., s. 67.
130
W ca³ym powiecie na ³¹czn¹ liczbê 5357 ewangelików unijnych 2515 osób by³o p³ci mêskiej, a 2842 p³ci ¿eñskiej. W miastach Czarnkowie i Wieleniu zamieszkiwa³o 734 ewangelików
unijnych, podczas gdy na wsi 4623. Statystyka Polski. Drugi Powszechny Spis Ludnoci z dnia
9 grudnia 1931 r. Województwo poznañskie, Warszawa 1938, s. 36.
131
S. Turowski, Koció³ Ewangelicko-Unijny w Polsce 1920-1939, Bydgoszcz 1990, s. 60.
132
D. Matelski, Mniejszoæ niemiecka…, dz. cyt., s. 219, 232.
128
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sprawowanie sakramentów i g³oszenie s³owa Bo¿ego. Kierownikiem danego
kocio³a móg³ zostaæ na podstawie wyboru albo powo³ania go na stanowisko
przez zwierzchnie w³adze kocielne133. Obok pastora w sk³ad gminnej rady wchodzi³o od 4 do 12 starszych gminy (Älteste), których wybierali wierni. W gminach
licz¹cych ponad 500 osób wybierano ponadto tzw. przedstawicielstwo gminne
(Gemeindevertretung), wspó³pracuj¹ce z gmin¹. W rêkach starszych gminy znajdowa³y siê sprawy administracyjne, finansowe i obyczajowe. Zdarza³o siê, i¿
z powodu niewystarczaj¹cej liczby pastorów, starsi gmin czêsto zastêpowali ich
w prowadzeniu nabo¿eñstw, w formie tzw. Lesegottestdienst134.
Gminy, które funkcjonowa³y na obszarze zbli¿onym wielkoci¹ do powiatu,
tworzy³y odrêbne okrêgi kocielne – diecezje (Diözese, Kirchenkreis)135. Na czele takiej diecezji sta³ superintendent. Zajmowa³ on porednie miejsce miêdzy
pastorem, a wy¿szym szczeblem Kocio³a Unijnego. W hierarchii katolickiej
odpowiada³ on katolickim dziekanom. Superintendenci sprawowali nadzór nad
pastorami g³ównie w zakresie ich dokszta³cania i pracy duszpasterskiej, ponadto
co roku dokonywali wizytacji zborów danego okrêgu. Uczestniczyli tak¿e
w wyborach do reprezentacji kocielnych, udzielali dyspens i wprowadzali duchownych w urzêdy. Z kocielnych funduszy przys³ugiwa³o im wynagrodzenie,
choæ formalnie stanowisko to by³o honorowe. W okresie miêdzywojennym szczególnego znaczenia nabra³ urz¹d generalnego superintendenta, który w latach
19101944 pe³ni³ dr Paul Blau136.
Najwy¿sz¹ w³adz¹ w Kociele Ewangelicko-Unijnym by³ Synod Krajowy
(Landessynode), który w okresie miêdzywojennym obradowa³ siedem razy na
zjazdach zwyczajnych (1921,1923,1930,1933,1936 i 1939), a tak¿e trzy razy na
nadzwyczajnych w latach 1928, 1929 i 1938. Pomiêdzy synodami w³adzê nad
ewangelickimi diecezjami sprawowa³ zarz¹d Synodu Krajowego oraz Konsystorz
Ewangelicki w Poznaniu, kierowany przez prezydenta.
S. Turowski, Koció³ Ewangelicko-Unijny…, dz. cyt., s. 65.
O. Kiec, Kocio³y ewangelickie w Wielkopolsce wobec kwestii narodowociowej w latach
1918-1939, Warszawa 1995, s. 15.
135
W okresie pruskiego panowania w granicach Provinz Posen funkcjonowa³y 24 diecezje.
Gdy w 1920 r. poza granicami Rzeczpospolitej znalaz³y siê Wschowa i Miêdzyrzecz, na terenie
województwa poznañskiego pozosta³y 22 superintendentury. Praktycznie jednak funkcjonowa³o
w Wielkopolsce 18 diecezji. Wi¹za³o siê to z tym, i¿ nie we wszystkich okrêgach kocielnych dzia³ali
superintendenci, poniewa¿ nominowanie ka¿dego z nich wymaga³o zatwierdzenia przez polskie w³adze. Urzêduj¹cy w Poznaniu Konsystorz Ewangelicki nie chcia³ zwracaæ siê do polskich w³adz o takie zatwierdzanie, dlatego powierza³ zarz¹d s¹siaduj¹cych diecezji superintendentom z innych okrêgów kocielnych. Z czasem, gdy superintendentów z racji zaawansowanego wieku ubywa³o,
Konsystorz nie chc¹c mianowaæ nowych, sk³ada³ ich obowi¹zki na barki pastorów, którzy otrzymywali tytu³ Superintendenturverweser. W roku 1939 ostatnim, mianowanym jeszcze przez w³adze pruskie spuerintendentem by³ Arthur Rhode. O. Kiec, Kocio³y ewangelickie…, dz. cyt., s. 16.
136
S. Turowski, Koció³ Ewangelicko-Unijny…, dz. cyt., s. 64-65.
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Struktura Kocio³a Ewangelicko-Unijnego w Wielkopolsce w latach 1919-1939

Opracowano na podstawie: S. Turowski, Koció³ Ewangelicko-Unijny, dz. cyt., s. 61.

Dochody, dziêki którym mo¿liwy by³ rozwój Kocio³a Ewangelicko-Unijnego pochodzi³y z kilku róde³. Jednym z nich by³ podatek kocielny, do którego
p³acenia zobowi¹zani byli wszyscy wierni. Wysokoæ sk³adki rocznej zale¿na
by³a od cenzusu maj¹tkowego i pozycji zawodowej poszczególnych wyznawców.
Do tego dochodzi³y wp³ywy z kwest i dotacji od ró¿nych instytucji oraz organizacji niemieckich w Polsce. Ponadto pomoc finansowa dla kocio³a unijnego p³ynê³a zarówno ze strony niemieckich czynników pañstwowych, jak i samodzielnych organizacji w Niemczech137.
W okresie miêdzywojennym Czarnków by³ siedzib¹ jednego z okrêgów kocielnych, który w roku 1927 liczy³ 5282 a w 1939 roku 5153 ewangelików unijS. Turowski podaje wysokoæ sk³adek jednej z gmin w latach 1932-1933, która kszta³towa³a siê nastêpuj¹co: w³aciciel m³yna parowego – 750 z³; w³aciciel browaru – 180 z³; lekarz dentysta, dyrektor, cz³onek zarz¹du banku – 120 z³; w³aciciel du¿ej piekarni – 90 z³; stolarz – 60 z³;
drobni rzemielnicy – 15-30 z³; robotnicy, krawcowe, urzêdniczki – 7,50 z³; rolnicy (od morgi) –
0,80 gr. S. Turowski, Koció³ Ewangelicko-Unijny…, dz. cyt., s. 133-134, 139.
137
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nych138. W 1935 roku we wspomnianym okrêgu istnia³o 9 parafii protestanckich
oraz 7 duchownych139. W samym Czarnkowie w 1926 roku mieszka³o 690 ewangelików, na ogóln¹ liczbê 883 mieszkañców narodowoci niemieckiej, co stanowi³o 78%140. W lutym roku 1939 liczba wiernych wynosi³a 782 osoby141. Funkcjê superintendenta czarnkowskiego okrêgu gminnego pe³ni³ w latach 19071935
wspomniany wczeniej Gotthold Starke142. Prawdopodobnie by³ on tak¿e pastorem miejscowej gminy czarnkowskiej.
Trudno ustaliæ, czy wród czarnkowskich ewangelików znajdowali siê wierni pochodzenia polskiego. Je¿eli taka grupa istnia³a, to musia³a ona byæ nieliczna. Dzia³acze organizacji niemieckich w Polsce oraz przedstawiciele Kocio³a
Unijnego uwa¿ali Koció³ ten za zwi¹zek wyznaniowy mniejszoci niemieckiej
w Polsce. Dlatego starano siê, aby wp³ywa³ on na wzmacnianie wiadomoci
narodowej wród wiernych oraz kultywowa³ kulturê niemieck¹143. Nie dziwi fakt,
i¿ nabo¿eñstwa odprawiane by³y w jêzyku niemieckim, co by³o praktyk¹ stosowan¹ tak¿e w Czarnkowie.
Oprócz g³ównych kocio³ów protestanckich na terenie województwa poznañskiego w okresie miêdzywojennym dzia³a³o wiele sekt wyros³ych na gruncie protestantyzmu. Dnia 15 lipca 1932 roku wystosowane zosta³o przez wojewodê poznañskiego poufne pismo do starostów powiatowych. Dotyczy³o ono ruchów
religijnych i sekt dzia³aj¹cych na terenie województwa. Pismo zawiera³o tak¿e
wykaz organizacji religijnych, których opis powinien zostaæ przes³any wojewodzie. Chodzi³o g³ównie o dane dotycz¹ce liczby cz³onków danej grupy, maj¹tku,
sposobu ich finansowania oraz zaanga¿owania w dzia³alnoæ polityczn¹144.
O. Kiec, Kocio³y ewangelickie , dz. cyt., s. 12.
APP-OP, SP Cz., sygn. 51, s. 73.
140
APP-OP, SP Cz., sygn. 225, nlb.
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Z. Dworecki, Mniejszoæ niemiecka , dz. cyt., s. 37.
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APP-OP, SP Cz., sygn. 223, nlb.; K. Otto, Die Geschichte des Deutschtums in Czarnków
(Czarnikau), und Umgebung, [b.m.w.] 1938., s. 35.
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W historiografii polskiej toczy siê spór co do roli jak¹ odegra³ koció³ unijny w okresie narodowego socjalizmu. Pogl¹dom S. Turowskiego, który stwierdza, i¿ konsystorz ewangelicki w Poznaniu reprezentowa³ interesy III Rzeszy przeciwstawiaj¹ siê O. Kiec oraz P. Hauser. Podkrelaj¹ oni, ¿e
hierarchia Kocio³a Ewangelicko-Unijnego dystansowa³a siê ze wzglêdów religijnych od narodowego socjalizmu. Jednym z tego przejawów mia³o byæ ostentacyjne podkrelanie lojalnoci wobec pañstwa polskiego wiosn¹ roku 1939, gdy stosunki polsko-niemieckie wchodzi³y w okres najwiêkszego
napiêcia. Por.: O. Kiec, Kocio³y ewangelickie…, dz. cyt., s. 8.; P. Hauser, Mniejszoæ niemiecka…,
dz. cyt., s. 54-55.; S. Turowski, Koció³ Ewangelicko-Unijny…, dz. cyt., s. 179-180.
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W licie wojewody wymienione zosta³y nastêpuj¹ce ruchy religijne: Zwiastuni Chrystusowej Epifanii, Katholisch – Apostolische Gemeinschaft”, „Neue Apostolische Gemeinschaft”,
„Mormoni”, „Pfingstgemeinschaft”, „Christliche Dissidenten”, „Gemeinde Gottes”, „Zgromadzenie Adwentystów 7 – go dnia Reformacyjnego”, „Landeskirchliche Gemeinschaft”, „Evangelische
Gemeinschaft”, „Jugendbund des Entschiedenes Christentums”, „Deutsch-Evangelische Gemeinschaft” oraz „Verein für Innere Mision”. APP-OP, SP Cz., sygn. 112, s. 1-3.
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Dnia 9 sierpnia 1932 roku burmistrz miasta Ciepluch przes³a³ na rêce starosty Boguszewskiego sprawozdanie w powy¿szej sprawie. Wynika z niego, i¿ na
terenie miasta dzia³a³a tylko jedna z wymienionych w pimie wojewody organizacji religijnych, a by³a ni¹ Wspólnota Chrzecijañska (Christliche Gemeinschaft)145. Zakres jej dzia³alnoci w okresie miêdzywojennym na terenie Czarnkowa nie by³ zbyt szeroki. Znaczna czêæ cz³onków Wspólnoty wyjecha³a do
Niemiec po 1919 roku. Z tego te¿ powodu wybrano w 1922 roku nowy zarz¹d
na okres 5 lat, a w jego sk³ad weszli: pastor Marcin Hesekiel z Bydgoszczy, superintendent Gotthold Starke, rolnik Gottfryd Heine z Sarbii oraz Juliusz Guderjahn z Romanowa Górnego. W latach trzydziestych liczba cz³onków Christliche
Gemeinschaft nie by³a zbyt du¿a, a wiêkszoæ z nich, w liczbie oko³o 50, mieszka³o w Romanowie Górnym146. W posiadaniu wspólnoty znajdowa³ siê jeden
dom mieszkalny147. W latach dwudziestych dzia³a³ na terenie Czarnkowa Zwi¹zek Kobiet (FrauenVerein), którego celem by³o niesienie pomocy chorym wyznania ewangelickiego148. Ponadto organizacj¹ skupiaj¹c¹ mêsk¹ m³odzie¿ ewangelick¹ by³ Evangelische Vereinigung Junger Männer, który liczy³y 30-40
cz³onków. Prezesem honorowym stowarzyszenia by³ Gotthold Starke149.
W okresie miêdzywojennym funkcjonowa³o w Czarnkowie Towarzystwo
Nauczycieli Ewangelickich, którego prezesem by³ Rudolf Muller z Sarbii. Funkcjê sekretarza pe³ni³ Friedrich Jesse z Gêbiczyna, a skarbnikiem by³ Otton Schendel z Czarnkowa150. To w³anie szko³a ewangelicka, obok miejscowego zboru
ewangelickiego, czuwa³a nad wykszta³ceniem i wychowaniem dzieci niemieckich
w duchu narodowym. Wydaje siê jednak, ¿e zakres jej oddzia³ywania nie by³ zbyt
szeroki, a wi¹za³o siê to z ma³¹ iloci¹ etatów. W 1921 roku Kuratorium Okrêgu
Szkolnego Poznañskiego skasowa³o jedn¹ z dotychczasowych posad nauczycielskich przy ewangelickiej szkole, pozostawiaj¹c trzy151. Towarzystwami skupiaj¹cymi m³odzie¿ ewangelick¹ by³o tak¿e Niemieckie Towarzystwo Teatralne (Deut145
Wspólnota Chrzecijañska by³a jednym z od³amów tzw. ruchu gromadkarskiego. Pozostawa³a ona oficjalnie w ramach Kocio³a Unijnego, choæ has³em okrelaj¹cym stosunek Wspólnoty do hierarchii by³o zdanie: „W Kociele, o ile mo¿liwe z Kocio³em, ale nie pod kierownictwem
Kocio³a. Wspólnota mia³a sw¹ g³ówn¹ siedzibê w Wiêcborku w województwie pomorskim.
O. Kiec, Kocio³y ewangelickie…, dz. cyt., s. 20.
146
W roku 1932 dzia³a³o w powiecie czarnkowskim jeszcze jedno ewangelickie ugrupowanie
pozostaj¹ce pod patronatem kocio³a unijnego. By³ nim Zwi¹zek M³odzie¿y Zdecydowanego Chrzecijañstwa (Jugendbund für entschiedenes Christentum). Istnia³o ono od 10 lat i skupia³o m³odzie¿
z Romanowa Górnego, Romanowa Dolnego, Walkowic, Kruszewa, Sarbii i Sarbki. Liczy³o ono
oko³o 35 cz³onków. APP-OP, SP Cz., sygn. 112, s. 10.
147
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148
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scher Theaterverein) oraz Towarzystwo Gimnastyczne (Turneverein), które dba³y zarówno o rozwój fizyczny, jak i kulturalny miejscowej m³odzie¿y152.
Wydaje siê, i¿ zakres funkcjonowania wymienionych wy¿ej organizacji skupiaj¹cych czarnkowskich ewangelików nie by³ zbyt imponuj¹cy. Ze wspomnieñ
mieszkañców miasta wynika, i¿ Niemcy wyznania ewangelickiego nie brali ¿ywego udzia³u w ¿yciu religijnym swego Kocio³a153.

*
W 1919 roku – po przesz³o stu latach niemieckiego panowania – Czarnków
znalaz³ siê w rêkach polskich. ¯ywio³ niemiecki, do tej pory dominuj¹cy w miecie, zosta³ zepchniêty do roli mniejszoci, która rugowana z tworz¹cej siê polskiej administracji, utrzyma³a swój stan posiadania w sferze gospodarczej.
W statusie wyznawców religii moj¿eszowej nie zasz³y wiêksze zmiany.
W okresie miêdzywojennym grupa ta nadal odgrywa³a wa¿n¹ rolê w miejskim
handlu i rzemiole, chocia¿ jej stan posiadania z roku na rok ulega³ pomniejszeniu. By³o to zwi¹zane z emigracj¹ do Niemiec tej czêci spo³ecznoci ¿ydowskiej,
która czu³a siê zwi¹zana z jêzykiem niemieckim i jego kultur¹. Czêæ czarnkowskich ¯ydów opuci³a tak¿e miasto, w poszukiwaniu lepszych warunków ¿ycia,
wybieraj¹c g³ównie zachodni¹ czêæ Europy oraz USA. Czêæ wyje¿d¿aj¹cych
zasili³a szeregi syjonistów w Palestynie.
¯ywio³ katolicki zdoby³ decyduj¹c¹ pozycjê w miecie, mo¿e bardziej pod
wzglêdem politycznym ni¿ gospodarczym, choæ i na tej p³aszczynie z biegiem
lat odgrywa³ coraz wiêksz¹ rolê. Na 18 cz³onków rady miejskiej w roku 1921
szeæ mandatów przypad³o Niemcom. W latach 1925 i 1929 wszystkie miejsca
obsadzili Polacy.
Wydaje siê, i¿ ¿ycie miejskiej spo³ecznoci opiera³o siê g³ównie na podziale
stref wp³ywów, które konstytuowa³a przynale¿noæ religijna. Brak jakich ostrych
spiêæ pomiêdzy poszczególnymi grupami mo¿e byæ dowodem na potwierdzenie
powy¿szej tezy.
Stan bazy ród³owej pozwoli³ na mo¿liwie rzetelne opracowanie ¿ycia spo³ecznoci katolickiej, które ukazane zosta³o w szerokim zakresie. Niezwykle trudne okaza³o siê zinterpretowanie po³o¿enia niemieckich katolików w ramach samej parafii, a tak¿e na tle mniejszoci niemieckiej jako ca³oci. Cenne dla
opracowania tego rodzaju problematyki by³yby pamiêtniki b¹d dzienniki pisane
na gor¹co, w ¿ywiole ¿ycia codziennego. Tych jednak brak dla okresu miêdzywojennego.
152
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APP-OP, SP Cz., sygn. 223, nlb.
Relacja H. Cichoñskiego w zbiorach autora.
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SUMMARY
In 1919  after more than a hundred years of German dominance  Czarnków returned into
Polish hands. During the interwar period three nationalities inhabited Czarnków: Poles, Germans
and Jews. The Jewish population was a separate group not only ethnic, and also religious terms.
The German element, until then predominating in the town, was reduced to a minority.
The article consists of two parts: the first part presents problems related to the social structure
and religious activity of Catholics, the second part deals with the fates of the local Protestant
population.
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