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dla „innego”, którym w praktyce jest każdy człowiek. Życie w wielokulturowym środowisku rozwija więc społeczne kompetencje, z których chyba
najważniejszą jest rozwiązywanie konfliktów bez przemocy psychicznej i fizycznej, z poszanowaniem godności i praw innych ludzi.
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Fot. Urząd Miejski w Dąbiu

Szanowni Państwo,
publikacja „Dąbie – miasto wielu kultur” to ważne opracowanie historyczne, opowiadające o różnorodności kulturowej naszego miasta. Jej powstanie poprzedziła konferencja naukowa, odkrywająca
w szerokim zakresie meandry tożsamości lokalnej społeczności.
Wydawnictwo jest tym cenniejsze, że po raz pierwszy, w nowych
dziejach Dąbia, traktuje tę tematykę względnie kompleksowo.
Możemy pochwalić się wieloma publikacjami opisującymi zmiany
i historię ziemi dąbskiej, jednakże dopiero teraz stosownego opisu
i podsumowania doczekał się swoisty fenomen. Jak inaczej nazwać
fakt, w którym dwutysięczne miasto może poszczycić się, między
innymi, istnieniem czterech świątyń czterech różnych wyznań?
Zapraszam Państwa do intrygującej lektury na temat przeplatających się wzlotów i upadków lokalnych struktur kościelnych.
Odkrywajmy swoje korzenie i lata współistnienia, które mogą być
powodem do dumy. Niech karty tej książki utrwalą barwne lata
historii w świadomości teraźniejszych i przyszłych pokoleń. Oby
pamięć o tolerancji i ofiarności wiernych trwała w nas oraz była
drogowskazem dla przyszłości.
Z poważaniem
Tomasz Ludwicki
Burmistrz Miasta Dąbie
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Wielokulturowość
– bogactwo i szansa
Nie jest mi łatwo mówić, czy pisać o wielokulturowości, gdy
sztaby „inżynierów dusz” pracują nad tym, by nas przekonać, że
każdy inny, niż etniczni Polacy, jest kimś osobliwym, nawet podejrzanym, wręcz niebezpiecznym… Tylko o co ten „inny” jest podejrzany? Dlaczego ma być groźny i dla kogo? No właśnie…
Nigdy nie uczestniczyłem w rozprawie sądowej mającej za przedmiot ustalenie faktów dotyczących publicznego okazania niechęci
obcokrajowcom. Przynajmniej w regionie, gdzie mieszkam (na Podlasiu) takich rozpraw nie było lub nie wiem, żeby się odbyły…
Sądzę jednak, że sprawcy takich czynów (nie używam określeń
„kodeksowych”: podejrzani bądź oskarżeni, ale właśnie sprawcy,
czyli osoby, którym ponad wszelką wątpliwość dowiedziono popełnienie przestępstwa) nie potrafią w sensowny sposób wyjaśnić powodów, dla których – ujmę to elegancko – okazali wrogość wobec
osób innej narodowości, kultury, czy wyznania.
Wyjaśnienie kim jest osoba innej, niż polska narodowości nie jest
– jak sądzę – trudne. Komplikacje pojawiają się, gdy sprawa dotyka
odmiennej tradycji kulturowej. Świadomie pomijam problem „inności” w ujęciu konfesyjnym (wyznaniowym), gdyż jest to kwestia
związana z kategorią szeroko rozumianej kultury. W tym obszarze
można przecież zmieścić wyznawanie i przynależność do innej, niż
dominująca w Polsce konfesji, czy – rzecz upraszczając – Kościoła.
Ale też sprawca czynnego okazania wrogości wobec przedstawicieli różnej od polskiej tradycji kulturowej (ergo: religijnej)
ujawnia brak, który nazwę roboczo ideowym. Oto osoba pozująca
na samozwańczego (spontanicznie działającego) „obrońcę sprawy
narodowej”, ergo: rzymskiego katolicyzmu, dowodzi niewiedzy
o fundamentalnej zasadzie właściwej temu nurtowi religijnemu
czyli chrześcijaństwu. Myślę o nakazie okazywania miłości bliźniego każdemu człowiekowi1. [zob. 1 Jan 4:7-19].
1
Szerzej na ten temat w tekście: ks. Roman Krawczyk, Nakaz miłości bliźniego
w świetle Biblii, [w:] Studia Elbląskie XIX (2018).
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No cóż – można by stwierdzić – błądzić jest rzeczą ludzką. Jeśli
jednak ktoś kiedyś popełnił błąd w odniesieniu do późniejszych
sprawców czynów, o których piszę, to kto i w jakim momencie?
Pragnę jednak czuć się zwolniony od odpowiedzi na to pytanie.
Musiałbym przecież wskazywać przyczyny tkwiące w naszym systemie edukacji powszechnej i religijnej. Przecież mentalność samozwańczego „obrońcy czystości rasy i kultury” na jakimś gruncie
wyrasta… Zostawiam więc na boku tę kwestię, a przede wszystkim
ocenę poziomu intelektualnego i duchowego sprawców przemocy
wobec tzw. innych.
Naprawdę ważne jest dla mnie uznanie, że mnogość tradycji,
a więc wielokulturowość wyłącznie wzbogaca. Przy czym zdaję sobie sprawę, że opinie i postawy są w tej kwestii podzielone. Z jednej strony, część polskiego społeczeństwa odnosi się ciepło do tzw.
innych tradycji kulturowych. Z drugiej – były, są i będą osoby, które uważają, że wszelcy „nie Polacy” są zagrożeniem i przyczyną
kłopotów lub nieszczęść dotykających nasz kraj.
Przejdę jednak do konkretów związanych z Dąbiem, jego historią, tradycją i teraźniejszością. W mieście i jego okolicy mieszkali
przedstawiciele różnych grup etnicznych i wyznaniowych. Świadczą o tym, na pierwszy rzut oka, zachowane w mieście: synagoga,
kościół ewangelicki, dom modlitwy baptystów przy ul. Łęczyckiej…
Skądś wzięła się nazwa Chwalborskie Holendry. Te społeczności tu
kiedyś mieszkały i pracowały, tu rodziły się kolejne ich pokolenia.
Zostały po nich cmentarze, świątynie, nazwy miejscowości…
Historia spowodowała, że te wspólnoty zniknęły: Żydzi w większości ulegli eksterminacji, protestanci różnego pochodzenia wyjechali pod presją lub dobrowolnie, pozostali nieliczni „inni” zostali
wchłonięci przez polskie otoczenie. Szczególne są losy społeczności mariawickiej, polskiej z dziada pradziada, dziś mocno ograniczonej liczebnie. Jej tutejsze centra religijne znajdują się w nieodległych od Dąbia wsiach Sobótka Nowa i Kadzidłowa. Na początku
ubiegłego wieku parafia sobótkowska skupiała ponad sześć tysięcy
mariawitów, dziś ledwie kilka setek…
Czy ludzie różnych tradycji i kultur żyli tutaj ze sobą w tzw. boskiej harmonii? Na pewno nie. Były różne konflikty, jednak z czasem, gdy te społeczności „wrosły w kulturowy i ekonomiczny krajobraz”, zostały zaakceptowane.
Czy można dziś określić, co dobrego wnieśli ludzie innych tradycji i kultur do życia lokalnej społeczności? Choćby Dąbia? Czy
ktoś podjął się trudu oszacowania skutków ich nieobecności? Czy
10
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szczerze opłakano pustkę po tych wspólnotach? Czy ktokolwiek
może z czystym sumieniem powiedzieć: Jak to dobrze, że nie ma
tu żadnych „innych”?
A przecież kultury mają to do siebie, że się przenikają. I musiał
– po prostu musiał powstać konglomerat czegoś w rodzaju genius
loci, czyli niepowtarzalnej specyfiki tego miejsca. Jest bowiem
niemożliwe, by obecność kilku nacji wyznających własne zasady
konfesyjne i mających odrębne tradycje i sposoby życia nie odcisnęła piętna na życiu wszystkich tutejszych mieszkańców.
Zapewne można podać przykłady naturalnego mieszania się
kultur właściwych temu miejscu. Można też pewnie wskazać,
mimo upływu wielu dziesiątek lat, w czym przejawia się pustka
po nieobecnych. Bo chyba trudno zastąpić kilka tysięcy ludzi, którzy (z różnych powodów – przypomnę) niemal jednocześnie opuścili swoje miejsca. Fizycznie ich tu nie ma, ale przecież jakoś
trwają…
Bieg wydarzeń i nowe doświadczenia potwierdzają aktualność
i ponadczasowość pytań związanych z życiem obok siebie – w jednej miejscowości, regionie, kraju, kontynencie, na tej samej planecie – ludzi różnych narodowości i kultur. Czy dzisiaj mamy ochotę
i czy umiemy rozmawiać i współpracować bez względu na pochodzenie, wyznanie, światopogląd? Co, praktycznie, oznaczają pojęcia tolerancji i ekumenizmu? Czy aby nie jest tak, że (znowu z różnych powodów) rytualizujemy te postawy? Obchodzimy je (może
nawet i czcimy), ale nic to w nas nie zmienia? I ciągle jesteśmy,
jacy byliśmy?
Co daje współpraca, mimo różnic, a nawet wbrew różnym interesom i konfliktom? Sprowadzając rzecz do skali lokalnej i do
wielokulturowości, warto postawić trywialne pytanie: może dałoby się coś na niej „ugrać”? Albo bardziej rozbudowane: Czy i jak
spuścizna po wielu kulturach, które były tu obecne przez wieki,
może przyciągać turystów, działaczy organizacji społecznych, pracowników mediów, badaczy? I jak starania o takie szerokie zainteresowanie mogłyby wpłynąć na pomyślność mieszkańców Dąbia
i jego okolicy?
Krzysztof Mazur
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Nasze hasło:
ocalić od zapomnienia
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Dąbia, które reprezentuję, powstało w 2002 roku. Numer KRS (0000123213) otrzymało 17 lipca
2002 r. Pomysłodawcą utworzenia Towarzystwa był emerytowany
nauczyciel dąbski Józef Lewiński. Zostałem jednym z jego członków założycieli i wiceprezesem. Przyjęliśmy hasło przewodnie:
ocalić od zapomnienia.
Zgodnie z zatwierdzonym statutem, jesteśmy organizacją samorządną i samofinansująca się. Nasz budżet składa się ze składek
dobrowolnie zadeklarowanych przez członków. Nie są to duże kwoty i dlatego w razie konieczności zwracamy się do społeczeństwa,
a zwłaszcza do sprawdzonych sympatyków. Jak dotąd, nigdy się
nie zawiedliśmy. Od początku jestem niepoprawnym optymistą
i zdaniem żony, najbliższej mi osoby, rzucam się na problemy nie
mając na to środków. Jednak, przez lata naszej działalności, udało
się zrealizować większość planów i pomysłów. O wyjątkach powiem na końcu.
Pierwszą rzeczą, jaką zrobiliśmy dla Dąbia, a właściwie dla
parafii rzymskokatolickiej, była tablica umieszczona w kruchcie
kościoła parafialnego. Wypisaliśmy na niej nazwiska wszystkich
proboszczów i administratorów naszej parafii, pełniących swą posługę w XX wieku. Jest tych nazwisk 13, zaczynając od ks. Kacpra
Montronowicza, a na ks. Kazimierzu Lipińskim kończąc. Tablica
została uroczyście poświęcona, tym samym daliśmy znak społeczeństwu Dąbia, że istniejemy i działamy.
Potem poszło szybko; pomysłów i ich realizacji było mnóstwo.
Kiedy minęło 10 lat (rok 2013) mieliśmy tyle osiągnięć, że wystarczyło do napisania książki „Nasze dziesięciolecie 2002–2012”.
Dzisiaj, mając przedstawić nasze osiągnięcia, musiałem zadecydować, w jaki sposób to zrobić. W książce opisałem je chronologicznie, tak jak następowały w czasie. Teraz wydaje mi się, że najlepiej będzie, bo przejrzyściej, przedstawić je w porządku tematycznym, a więc np.: tablice memoriałowe, pomniki, porządkowa13
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Siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu
nad Nerem. Tu odbyła się konferencja „Dąbie – miasto wielu kultur”.
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nie cmentarzy, utworzenie kwatery pastorów (XX w.), kwatery
żołnierzy poległych w I wojnie
światowej, postawienie słupa
milowego przy ul. Kościuszki,
zaś dla parafii: zegar z kurantami, studzienka błogosławionego
Bogumiła – miejsce ludowego
kultu. A kiedy niektórym (tym,
co nic nie robili) wydawało się,
że jest zbyt wiele tablic, postanowiliśmy na rocznicę katyńską
postawić na placu przykościelnym kamień z tablicą z dwoma
nazwiskami: kpt. Wacława Rysia i por. Jana Kozieja.
Poza tym zajęliśmy się organi- Przed pomnikiem burmistrza Edmunda Czaplińskiego (1874–1953);
zowaniem plenerów malarskich
z lewej kpł. M. Felicjan Szymkiewicz,
i to o składzie międzynarodo- z prawej Adam Grabowski
wym. Odbyły się dwa, w których
wzięli udział malarze czescy
i ukraińscy. Bazę noclegową oraz wyżywienie zapewnił nam Piotr
Opas, właściciel Firmy Glaspo. Po każdym plenerze miał miejsce
wernisaż. Zorganizowaliśmy też warsztaty malarskie dla młodzieży
pod kierunkiem profesjonalnych plastyków, państwa Kacprzaków.
Wydaliśmy medal „Civitati bene meritus” i nadaliśmy go osobom szczególnie zasłużonym dla naszego miasta. Z okazji 200-lecia
kościoła parafialnego wydaliśmy także okolicznościowy medal. Jestem autorem obu projektów. Zakupiliśmy duże figury św. św. Piotra i Pawła, stojące we wnękach elewacji kościoła. Postawiliśmy
słup milowy (na wzór tego w Koninie). Nasz słup spełnia rolę informacyjną i dekoracyjną w mieście założonym w 1423 roku.
W 2004 roku odnaleźliśmy studzienkę i kamień Bogumiłowy –
stare miejsce kultu tego świętego. W tym samym roku wystawiliśmy pomnik burmistrzowi Edmundowi Czaplińskiemu, najlepszemu gospodarzowi miasta. W 2007 r. ufundowaliśmy zegar z kurantami i umieściliśmy go na dzwonnicy przy kościele.
Nasz statut stwierdza, że jesteśmy dobrowolnym, samorządnym, apolitycznym i samofinansującym się zrzeszeniem.
Naszym celem jest integracja społeczności lokalnej, działanie
na rzecz i dla dobra miasta, opieka nad zabytkami (nielicznymi),
15

Nasze hasło: ocalić od zapomnienia

Lapidarium w centrum miasta

Lapidarium, tablica pamięci Żydów
Dąbia

16

Adam Grabowski
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popularyzacja miasta, jego historii i zabytków zgodnie z hasłem:
ocalić od zapomnienia.
Na 100-lecie odzyskania niepodległości Polski ufundowaliśmy
sztandar Towarzystwa, co też można uznać za ewenement. Żadne
z okolicznych stowarzyszeń takiego sztandaru nie posiada.
Przedstawiając osiągnięcia i sukcesy pamiętamy o porażkach
i niepowodzeniach. Nie udało się nadać Szkole Podstawowej w Dąbiu imienia jej budowniczego Edmunda Czaplińskiego. Nie udało
się upamiętnić jego nazwiska przez nazwanie którejś z ulic miasta. Nie oznaczyliśmy cmentarza żydowskiego (kirkutu) niewielką żeliwną tabliczką, którą posiadamy od wielu lat, bo właściciele
działki nie wyrażają na to zgody. Nie mamy też własnego pomieszczenia, mimo upływu 18 lat naszej bezinteresownej działalności
na rzecz miasta. Korzystamy z pomieszczeń życzliwej nam OSP
oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Wkrótce jednak będziemy mieli
własną siedzibę i to na terenie ratusza. To zasługa naszego burmistrza, dzięki któremu Dąbie nadrabia stracone lata i pięknieje.

Wielokulturowość Dąbia
Moja wypowiedź na ten temat nie może być całkowicie miarodajna, bo jestem jedynie pasjonatem, regionalistą-amatorem. Choć
od wielu lat w opinii życzliwych mi ludzi uchodzę za kompendium
wiedzy o naszym mieście, to sam o sobie mam o wiele skromniejsze zdanie.
Wiedzę, jaką posiadam na temat naszego regionu, opieram na
własnej pamięci, rozmowach ze starszymi mieszkańcami Dąbia
i zapiskach, jakie pozostawili inni. A także na rozmowach z moim
śp. ojcem (rocznik 1906), który był człowiekiem światłym. Można
powiedzieć, że jestem samozwańczym regionalistą. W mojej opinii,
historia wielokulturowego Dąbia nad Nerem wpisuje się w tradycję tolerancyjnej i bezpiecznej dla innowierców Rzeczypospolitej.
Nie bez powodu Żydzi nazwali Polskę Polin – „tu odpoczniesz”.
Stan ludnościowy Dąbia w roku 1918, wg dokumentów Gminy,
przedstawiał się następująco: 2635 Polaków, 1584 Żydów i 576 Niemców. A w roku 1938: 2612 Polaków, 1117 Żydów i 328 Niemców. Rosjan nie odnotowano. Wszystkie te grupy różnił język i wyznawana
religia. Wszystkie religie cieszyły się wolnością i suwerennością.
Bp ordynariusz włocławski ks. Karol Mieczysław Radoński,
podczas kilkudniowej wizytacji kanonicznej parafii Dąbie w 1930 r.,
zaprosił przedstawiciela ewangelików (pastora) i reprezentanta
Żydów (rabina) do ratusza, gdzie na terenie neutralnym omawiał
17
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z nimi problemy ich wyznawców. Był to przejaw ekumenizmu, mimo że tak się wtedy jeszcze o tym nie mówiło. Burmistrz
miasta ze swej strony zapraszał
przedstawicieli wszystkich grup
wyznaniowych do udziału w uroczystościach państwowych.
Żydzi dąbscy początkowo pod
względem organizacyjnym należeli do kahału w Łęczycy, dopiero w 1811 r. utworzono oddzielny kahał w Dąbiu (rok 1811).
W roku 1816 pobudowano pierwszy w Dąbiu drewniany starozakonny dom modlitwy. Cmentarz
żydowski wytyczono w 1811 r.
Dąbie, cmentarz ewangelicki, na któ- na wzgórzu od północnej strony
rym ustawiono nagrobki z okolicz- z gruntów zakupionych od mianych, dawnych cmentarzy tego wysta przy ówczesnej ulicy Cegielznania
nianej, obecnie Leśnej.
Dla porównania, cmentarz katolicki wytyczono w 1811 r. z gruntów należących do ekonomii Chełmno. Solidne oparkanienie tego
cmentarza z czerwonej cegły pobudowano około 1900 r. Lokalizacja wcześniejszego cmentarza nie jest znana, choć wiemy, że taki
istniał. Wiadomo jedynie, że kiedyś chowano zmarłych wokół kościoła parafialnego. W roku 1949, podczas układania chodnika wokół kościoła, natrafiono przypadkowo na duży sklepiony grób.
Żydzi, a właściwie ich zdecydowana większość, zawsze stanowili grupę całkowicie odrębną pod względem językowym i wyznaniowym. Wyraźnie różnili się strojem i obyczajami. Tylko część
z nich ulegała integracji z Polakami. Najtrudniej asymilowali się
Żydzi o niskim wykształceniu. Dobrze wykształceni łatwiej pokonywali przeszkody dzielące ich od Polaków. W roku 1822 Żydzi
przystąpili do budowy murowanej synagogi, której mury istnieją
do dziś.
Magistrat, czyli władze samorządowe, w 1919 r. składał się
z 7 Polaków, 4 Żydów i 4 Niemców. Wynika z tego, że tak Niemcy,
jak i Żydzi mieli wpływ na działalność Gminy Dąbie. Żydzi w pełni
korzystali z praw obywatelskich, podlegali służbie wojskowej, płacili podatki, dzieci ich uczęszczały do szkoły powszechnej.
18

Nasze hasło: ocalić od zapomnienia

Cmentarz ewangelicki w Dąbiu

Cmentarz ewangelicki w Dąbiu, kwatera poległych w I wojnie światowej
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Domanin k. Dąbia, cmentarz ewangelicki

Proboszczowie katoliccy odznaczali się duchem ekumenicznym
w stosunku do wyznawców innych religii. Wprawdzie w większych
miastach miały miejsce tzw. pogromy, o podłożu politycznym i ekonomicznym, u nas jednak do nich nie dochodziło. Podczas II wojny
światowej miejscowi Polacy starali się bronić Żydów, często z narażeniem własnego życia.
W nawiązaniu do bliskiej nam Łodzi, przy zachowaniu odpowiednich proporcji, jeśli Łódź nazywana jest miastem czterech
kultur, to nasze małe Dąbie możemy nazywać miastem czterech
kościołów. Mamy bowiem na swym terenie świątynie różnych wyznań. Są to obiekty murowane, dość okazałe i mimo niekorzystnych dla nich przejść, zachowane w dobrym stanie.
Kościół katolicki, zbudowany w latach 1809–12 w stylu eklektycznym, jest często remontowany i znajduje się w dobrym stanie.
Kościół ewangelicko-augsburski, zbudowany w latach 1808–
1812 w stylu neogotyckim, obecnie stanowi własność prywatną, jest
względnie zadbany, ale nie znamy jego dalszego przeznaczenia.
Dom modlitwy chrześcijan baptystów, zbudowany w 1939 r.
przy ul. Łęczyckiej 39 również stanowi własność prywatną. Ulega
jednak degradacji, gdyż właściciel nie ma środków na jego kosztowną konserwację.
20
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Domanin k. Dąbia, cmentarz ewangelicki
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Synagoga przy ul. M. Konopnickiej, pobudowana w roku 1885,
przed wybuchem ostatniej wojny została pięknie wykończona
i ozdobiona. Niemcy początkowo zamienili ją na magazyn zbożowy, potem na inne cele. Mimo wszystko, czas okupacji przetrwała
w niezłym stanie. Kompletnego zniszczenia i dewastacji dopuściła
się władza tzw. ludowa po roku 1945. Potem były różne pomysły
na wykorzystanie zdewastowanego budynku. Ostatecznie doszło
do zaadaptowania go na blok mieszkalny o bardzo niskim standardzie. Po upływie lat bez remontów stał się slumsem i został przejęty przez gminę żydowską we Wrocławiu, która również nie dba
o jego stan materialny.
Nie ma nic odkrywczego w stwierdzeniu, że wszędzie, gdzie żyją
ludzie w większym skupisku, tam znajdują się miasta umarłych –
nekropolie. Nie mogło być inaczej i w naszym Dąbiu. Każda grupa
wyznaniowa miała swój cmentarz – tego wymagało prawo wyznaniowe. Nie miało znaczenia, że miejsce, gdzie grzebano zmarłych,
zwało się cmentarzem, Friedhofem czy kirkutem. Cmentarz katolicki w latach 80. XX w. został powiększony od strony wschodniej,
gdyż brakowało miejsca na nowe groby.
Kirkut, cmentarz żydowski o pow. 0,720 ha, znajdował się przy
ul. Cegielnianej (obecnie Leśnej), nr działki 576. W czasie okupacji został całkowicie zniszczony przez Niemców. Ostatecznego
zniszczenia dokonali Polacy, a zwłaszcza niezrozumiała decyzja
władzy ludowej oddająca cmentarz w prywatne ręce. I stan ten
trwa do dziś. Nasze Towarzystwo nie ma możliwości umieszczenia niewielkiej żeliwnej tabliczki, jaką posiadamy, do oznaczenia
i upamiętnienia tego miejsca. Mamy tylko nadzieję, że obecny burmistrz pomoże w rozwiązaniu tej niewielkiej, a jakże prestiżowej
dla miasta sprawy.
Ludność niemiecka wyznania ewangelickiego zaczęła osiedlać się
na naszych terenach w latach 1796–1800. Przybyła z okolic Rawicza
i Rogoźna. Skłoniła władze wyznaniowe i państwowe do utworzenia
oddzielnej parafii ewangelickiej, która obejmowała Dąbie i Grabów
oraz około 150 okolicznych wsi. Na początku działalności parafii wytyczono jednomorgowy cmentarz, zlokalizowany przy ulicy wylotowej w kierunku Kłodawy. Pastorem był wtedy Alfred Modl, którego
epitafium znajduje się w kwaterze pastorów. Pięknym parkanem
otoczył go zasłużony i szanowany pastor Anton Rutkowski w roku
1912. Ta duża parafia rozpoczęła budowę kościoła w stylu nowogotyckim w roku 1806. Budowniczym był pastor Johann Hörning, który początkowo dojeżdżał do Dąbia z Władysławowa.
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Były to czasy wzajemnej współpracy dwóch religii. Gdy zaszła
potrzeba pokrycia dachu na kościele katolickim, to parafia ewangelicka podarowała parafii katolickiej część dachówki holenderskiej.
Świadczy to dobrze o wzajemnych stosunkach obu wyznań. Po pewnym czasie, z uwagi na duży zasięg parafii ewangelickiej, dla celów
praktycznych zaczęto organizować cmentarze w pobliżu zamieszkania ewangelików. Stąd w obrębie dzisiejszej gminy Dąbie znajduje
się siedem cmentarzy ewangelickich, a właściwie ich pozostałości.
Cmentarze te znajdują się w: Dąbiu, Grabinie Wielkiej, Sobótce koło Dąbia, Majdanach, Chwalborskich Holendrach, Baranowcu, Tarnówce i Zalesiu. Na podstawie dokumentów uzyskanych
z Urzędu Geodezji w Kole udało mi się ustalić następujące dane:
Cmentarz w Baranowcu o pow. działki 2700m2, nr działki 1.182,
własność gminy ewangelicko–augsburskiej, jest w stanie kompletnego zniszczenia, mimo że można znaleźć na nim wiele nagrobków
i epitafiów.
Chwalborskie Holendry (albo Domanin) – pow. działki 1700m2,
nr dz.1,8, właściciel nieustalony, we władaniu parafii rzymskokatolickiej w Chełmnie. Cmentarz ten pozostawał w całkowitej ruinie do roku 2011. Wtedy to Towarzystwo Przyjaciół Miasta Dąbia
wraz z proboszczem parafii Chełmno ks. Józefem Miłkiem odbudowało ten cmentarz przy dużym nakładzie środków parafialnych
i Towarzystwa.
Grabina Wielka, pow. 1700 m2, właściciel nieustalony, we władaniu Urzędu Miasta i Gminy w Dąbiu, przewrócony duży drewniany krzyż oraz pozostałości po ogrodzeniu z kamieni polnych.
Majdany – pow. 1400 m2, nr działki 1299, własność Skarbu Państwa, we władaniu Urzędu Miasta i Gminy w Dąbiu. Stanowi obecnie niewielką enklawę otoczoną ze wszystkich stron ziemią orną,
enklawę niedostępną, zarośniętą tarniną.
Sobótka – pow. 1600 m2, nr dz.1207, właściciel nieustalony, dawniej we władaniu Prezydium Gminnej Rady Narodowej, pozostałości to resztki muru ogrodzeniowego, połowa bramy kutej w metalu, kilka nagrobków z wyraźnymi śladami, że ktoś je odwiedza.
Tarnówka Duża – pow. 2400 m2, nr dz.145, właściciel nieustalony,
we władaniu Urzędu Miasta i Gminy w Dąbiu, pozostałości to wiele
metalowych krzyży, nagrobki i epitafia, w tym wiele uszkodzonych.
Całość w dość dużej odległości od drogi, więc trudno dostępna.
Zalesie – pow. 500 m2, nr dz.1318, właściciel nieustalony, podlega parafii ewangelicko-augsburskiej, pozostałości to śladowe
resztki nagrobków.
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Na zakończenie muszę stwierdzić, że w wieku XXI nie możemy
mówić w Dąbiu o jego obecnej wielokulturowości, gdyż taka nie
istnieje. Można o tym zjawisku mówić w czasie przeszłym, jako
o fragmencie naszych dziejów. Na naszym terenie nie ma nawet
pojedynczych osób innego wyznania, innej kultury.
Warto jedynie wspomnieć, o czym niewielu pamięta, że w latach 60. XX w. zamieszkało w Dąbiu kilka rodzin wtedy jeszcze
nazywanych Cyganami, obecnie o nich mówi się Romowie. Nosili
nazwiska: Kowalscy, Dąbrowscy, Grabowscy. Żyli spokojnie, zajmowali się swoimi sprawami i nie było żadnych spornych spraw
z mieszkańcami Dąbia. Po kilku latach zniknęli z naszego miasta.
Adam Grabowski
Zdjęcia Krzysztof Mazur
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Historia społeczności żydowskiej
w Dąbiu nad Nerem
Dąbie nad Nerem to miasteczko we wschodniej Wielkopolsce,
które kulturowo i gospodarczo pozostaje pod wpływem nieopodal
położonej aglomeracji łódzkiej. Jak wiele podobnych w tym rejonie miejscowości, zamieszkiwane było przez znaczną grupę społeczności żydowskiej.
Początków ponad 150-letniego exodusu dąbskich Żydów można doszukiwać się w latach 80. XVIII wieku1. O pierwszym starozakonnym, nazwiskiem Icek Heyman, który trudnił się handlem
wszelakim2, pozostała wzmianka z 1792 r.
W następnych latach liczba ludności żydowskiej systematycznie wzrastała. Na przełomie XVIII i XIX wieku miasto zamieszkiwało już 81 osób wyznania mojżeszowego, co stanowiło 10,9 proc.
ogółu mieszkańców3. W 1806 r. liczba Żydów wzrosła do 400 osób,
wtedy jednak nastąpiło zahamowanie przyrostu ludnościowego tej
grupy. Prawdopodobnie miało na to wpływ powstanie Księstwa
Warszawskiego; w 1809 r. pozostało w Dąbiu tylko 90 osób narodowości żydowskiej4.
W następnych latach XIX w. populacja Żydów ulegała ciągłemu zwiększeniu. W 1827 roku było to już 298 osób, co stanowiło
15,8 proc. ludności miasteczka. Następnie w 1833 r. – 376 (21,5 proc.),
w 1857 r. – 701 (23,6 proc.), w 1897 r. – 977 (31,0 proc.). Na początku XX w. nastąpiła pewna stagnacja. W 1909 r. Dąbie zamieszkiwały 973 osoby pochodzenia żydowskiego, co stanowiło 22,7 proc.
miejscowej ludności.
Apogeum osadnictwa żydowskiego stanowiły lata 1918–1919:
1584–1590 mieszkańców w proporcji 33 proc. do ogółu. Tuż przed
wybuchem wojny w 1939 r. było to 1117 mieszkańców (28,5 proc.).
Według innych danych tuż przed wybuchem wojny liczba żydowskich mieszkańców miasta wynosiła 11005 lub nawet 1323 oso25
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by. W obozie zagłady w Chełmnie zginęło w 1941 r. 975 Żydów
z Dąbia6.
W społeczności żydowskiej znaczną grupę stanowili ludzie
młodzi. W początkowych latach 20. XX w. zawsze liczba urodzeń
znacznie przewyższała liczbę zgonów, np. w 1925 r. aż ponad dziewięciokrotnie (28-3)7.
Dąbska Gmina Żydowska powstała w 1811 r. za zezwoleniem
prefekta Departamentu Warszawskiego. Wcześniej Żydzi mieszkający w Dąbiu podlegali kahałowi łęczyckiemu. Zasięg gminy,
poza terenem parafii rzymskokatolickiej w Dąbiu, obejmował parafie Umień i Chełmno; ogółem 47 rodzin, w tym 4 spoza Dąbia.
W 1816 r. wybudowany został drewniany dom modlitwy przy ulicy
Nadrzecznej, a od 1828 r. nowy okręg gminy obejmował, oprócz
Dąbia, następujące wioski: Karszew, Tarnówkę wieś, Banachowo,
Wiesiołów, Kupinin wieś, Chełmno, Chojny, Kiełczewek wieś,
Łubiankę, Głębokie, Ostrów wieś, Umień, Hilarowo, Ladorudz,
Majdany, Przybyłów, Smardzew, Dąbrowice, Pniewo; ogółem już
74 rodziny, w tym pięć na terenie wsi8.
Rabinami prowadzącymi społeczność żydowską byli: Fajwisz
Kowalski, Natan Hirszberg, Wolf Wolszkrant (Wellschkrantz),
Uszer Okonowski, Abram Orbach, Wolf Auerbach. Ostatni piastował swój urząd przynajmniej od 1904 r. do czasu zagłady. Słynął
z bezwzględnego zwalczania środowisk lewicowych i syjonistycznych. Z tego powodu doszło do zantagonizowania społeczności żydowskiej i w konsekwencji utraty 2/3 mandatów w radzie miejskiej9.
Zakres zadań gminy żydowskiej był znacznie szerszy dla jej społeczności, niż w przypadku związków chrześcijańskich. Szczególnie
dotyczyło to pierwszej połowy XIX w. Żydzi stanowili grupę zamkniętą i to zarówno religijnie, jak i wobec panujących stosunków
zewnętrznych (język, tradycja, strój). Dlatego grupa przewodząca
z rabinem na czele zajmowała się nie tylko sprawami wiary, ale
wszystkimi problemami społeczności żydowskiej. Tak było w czasie urzędowego obowiązku wyznaczania lokalizacji, tzw. rewiru
żydowskiego. Ostatecznie sprawa nie została zakończona i Żydzi
mogli osiedlać się na terenie całej miejscowości, ale początkowo
wyznaczono rewir przy rynku oraz przy części ulic (m.in. Bożnicza
i Mostowa)10.
Problemy pojawiały się w sytuacji braku środków na opłatę za
wynajem nieruchomości. Groziła za to nie tylko eksmisja z nieruchomości, ale także wydalenie z miasta. Za pejsy i brody trzeba
26

Znaczący fragment dziejów

Mapa z okresu okupacji hitlerowskiej z zaznaczeniem lokalizacji (strzałka)
cmentarza żydowskiego w Dąbiu (z arch. Z. Lorka)
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Synagoga w Dąbiu, zdjęcie z lat 60. XX w. (arch. Urzędu Miejskiego w Dąbiu).
Wyżej: Napis na strychu d. synagogi (fot. Z. Lorek)

było wnosić opłaty do kasy miejskiej. Wśród biedniejszych członków społeczności wywoływało to protesty.
Pozostała kwestia przybierania nazwisk. Problem ten regulowało postanowienie Księcia Namiestnika Królewskiego z 17 września
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Synagoga w Dąbiu, skrzyżowanie ulic Przemysłowej i Konopnickiej, zdjęcie
współczesne (fot. Z. Lorek)

1822 r. Niemniej, dwadzieścia lat później, niektóre rodziny żydowskie nie uzyskały bądź utraciły specjalne świadectwa. Groziły za to
kary administracyjne, włącznie z usunięciem takich osób z kraju11.
Pojawił się problem pochówku zmarłych. Zwiększająca się liczba mieszkańców pochodzenia żydowskiego wymagała założenia
nowego cmentarza. Na ten cel gmina żydowska w 1922 r., za sumę
20 złp, zakupiła od miasta działkę o powierzchni 49 prętów12.
W 1882 r. przystąpiono do budowy murowanej synagogi13. Prace
zakończono prawdopodobnie w 1885 r., ponieważ taka data znajduje
się na elewacji budynku. Nowy, solidny, z wykorzystaniem do budowy
cegły, budynek ma powierzchnię 274 m2 i kubaturę 2 466 m3 14. Został
uszkodzony w czasie bitwy toczącej się w I wojnie światowej15.
Przetrwał okres II wojny światowej, ale świątynia była w opłakanym stanie.
W 1953 r. Prezydium MRN podjęło decyzję o przekształceniu
bożnicy na dom kultury. Po kilku latach przebudowy powstała koncepcja przekwaterowania tam 9 rodzin; w 1960 r. podjęto uchwałę
o przeznaczeniu obiektu na dom mieszkalny16. Do dziś odwiedzany
jest przez grupy turystyczne, głównie z Izraela. Na strychu dawnej
synagogi znajduje się napis: Non-aron ha-kodesz: O, jakże miejsce
29

Znaczący fragment dziejów

to przejmuje grozą! Prawdziwie jest to dom Boga. Biblia, Księga
Rodzaju, rozdz. 28, wer. 1717.
Społeczność żydowska Dąbia wrastała gospodarczo w miejscowe struktury. Swoją zamożnością zbliżona była do innych grup narodowościowych. Wg spisu z 22 kwietnia 1919 r. wśród osób posiadających majątek o wartości co najmniej 10 000 marek polskich na
62 osoby wpisanych było 19 Żydów (31proc.). Wśród zamożnych
mieszkańców znajdowali się: Sucher Rosenblum (10 tys.), Abram
Kuczyński (20 tys.), Dawid Krzywanowski (47 tys.), Dawid Kaliski
(12 tys.), Szmul Kaliski (11 tys.), Hersz Alje Krzywanowski (30 tys.),
Moszek Szajniak (26 tys.), Chaim Skowroński (15 tys.), Fałek
Suresohn (80 tys.), Lejzor Glicenstein (36 tys.), Abram Rosenblum
(30 tys.), Abram Kamiński (10 tys.), Wolf Rosental (62 lub 32 tys.),
Szlama Aldszuld (23 tys.), Eljasz Glicensztein (20 tys. marek) 18.
Udział społeczności żydowskiej Dąbia w rozwoju gospodarczym był nadzwyczaj wysoki. Spośród zakładów produkcyjnych
dominowało przetwórstwo rolno-spożywcze. Wiele firm korzeniami sięgało XIX w. i przetrwało I wojnę światową. Wśród siedmiu
miejscowych zakładów przemysłowych, pięć należało do właścicieli żydowskich.
Produkcję podjęły zakłady: młyn motorowy braci Glicensteinów, zatrudniający od 6 do 8 robotników, młyn parowy
Salomona Rozen-bluma i Maksa Glicensteina, zatrudniający
4 robotników, browar Feliksa Suresona, zatrudniający 2–4 robotników, mleczarnia o napędzie ręcznym Mendla Szlamowicza,
a także sezonowo, cegielnia polowa Wolfa Rozentala19. Małą
wytwórnię octu prowadził Icek Landau, a w wykazie przedsiębiorstw do wybuchu wojny udziały w młynie „Rolnik” posiadał
Josef Winter. Właścicielami elektrowni i młyna byli Szaji Horn,
Szmul Alszuld i Godel Baun20.
Żaden z żydowskich mieszkańców Dąbia nie utrzymywał
się z rolnictwa. Owszem, byli tacy, np. Szmul Kirsztejn, Abram
M. Jarnuz czy Jakub Dawidowicz, którzy dzierżawili grunty miejskie o łącznej powierzchni 18 ha, ale tylko 2–3 osoby były właścicielami 5 ha ziemi. Częściej dzierżawiono sady. Społeczność
żydowska natomiast zdominowała handel. Na większą skalę hurtowy handel zbożem prowadzili: Glicensztajn, Alje Krzywanowski,
Szmul Alszulel, Abram Kirsztein, Louis Krzywanowski, z kolei
składem księgarskim z księgarnią zajmował się Abram Kamiński,
składem węgla: Szlama Altschuld i Abram Kirsztein, drewnem Zylberberf, a winiarstwem – A. Lichtensztajn.
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Handel uliczny w 59 proc. prowadzili Żydzi. Dawało to utrzymanie 81 proc. osób tej narodowości. Sklepy znajdowały się głównie
na rynku i przyległych uliczkach. Najbardziej opanowanym przez
kupców żydowskich pozostawał handel obwoźny. Podróżowali oni
po okolicznych wioskach, oferując może i gorszej jakości towar,
ale za to atrakcyjny cenowo. Umiejętnie unikali też opłat podatkowych. Eliminowało to konkurencję, tym bardziej, że żydowscy
domokrążcy uzyskiwali na tę działalność wsparcie z żydowskich
instytucji finansowych.
Wywołało to powszechny opór społeczności polskiej. W latach
30. XXw. dochodziło do częstych przejawów niechęci i bojkotu
handlu żydowskiego, a nawet do tworzenia bojówek, które zdejmowały szyldy ze sklepów żydowskich21.
Kolejną dość liczną grupą zawodową byli rzemieślnicy, głównie
z branży krawieckiej i szewskiej. Do tego można dołączyć piekarzy, a nawet dwóch zegarmistrzów (I. Rosentala i W. Walkmana).
Funkcjonowała także spółka komunikacji samochodowej z udziałowcami: Hersz Alje Krzyżanowski, Sz. Anszuld, J. Koza, W. Gostyński, Fajwel Izrael Kuczyński22.
Pomimo braku danych o tworzeniu się szkolnictwa żydowskiego
w Dąbiu, można przyjąć, że istniało ono już w początkach XIX w.
Pierwszy nauczyciel Fałek Zeligman zmarł w 1826 r., a od 1815 r.
chłopcy żydowscy uczęszczali do miejskiej szkoły elementarnej.
Języka hebrajskiego i Prawa Bożego uczyli się w chederach. Te
cztery specjalne żydowskie szkoły były ściśle kontrolowane przez
rządowe władze oświatowe. Taki stan oświatowy trwał do wybuchu I wojny światowej.
Wspólne uczęszczanie do szkoły powszechnej dzieci różnej
narodowości (Polacy, Niemcy, Żydzi, Rosjanie) i religii (katolicy,
ewangelicy, prawosławni i żydzi) odbywało się we wzajemnym poszanowaniu odmienności. Praca przebiegała bez zakłóceń, brak
informacji o wydarzeniach, które miałyby charakter dyskryminujący kogokolwiek23.
Wraz z odzyskaniem niepodległości dzieci rozpoczęły naukę
w nowym gmachu szkolnym. Od początku była ich liczna grupa, w końcu lat 30. XX w. już ponad 700 uczniów. Bywały oddziały
ponad stuosobowe, które dzielono na mniejsze, ale i tak liczyły ponad 50 uczniów. Dodatkowe problemy przy podziale klas wynikały
z odmienności narodowościowo-religijnych. Nauka odbywała się
w sześciodniowym systemie pracy, na co nie zgadzali się rodzice pochodzenia żydowskiego. Wymagało to nowego podziału klas
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i tworzenia oddziałów złożonych z uczniów narodowości żydowskiej.
Środowisko uczniowskie było narodowościowo dość zróżnicowane. Najwięcej uczniów było narodowości polskiej: 490 (65,1 proc.),
później żydowskiej 147 (19,5 proc.), a następnie niemieckiej 116
(15,4 proc.)24. Często podejmowano wspólne przedsięwzięcia (choć
nieraz z oporami) dla dobra wszystkich dzieci. Jednym z przykładów była zbiórka funduszy na tzw. kroplę mleka. Taka forma
pomocy dla dzieci z biednych rodzin w miesiącach zimowych, co
ciekawe, prowadzona była we współpracy z różnymi grupami religijnymi: z księdzem dla katolików, pastorem dla ewangelików i rabinem dla starozakonnych25.
Budowa lokalnych związków wspólnotowych, łączących różne
grupy narodowościowe i religijne w jeden organizm samorządowy,
rozpoczęła się w czasie I wojny światowej. W marcu 1915 r. ówczesny burmistrz miasta Dąbia Edmund Czapliński powołał Sąd
Cywilny i Karny w Dąbiu, w którego ośmioosobowym składzie znalazło się dwóch Żydów. W lipcu 1915 r. decyzją rządu pruskiego zaczęto tworzyć Komitety Obywatelskie, które z głosem doradczym
współuczestniczyły w zarządzaniu miastem. Wśród tego gremium
znalazł się rabin Wolf Auerbach i W. Rozental26.
Od tego czasu, do wybuchu II wojny światowej, przedstawiciele
społeczności żydowskiej zasiadali w zgromadzeniach władz miejskich Dąbia. Często proporcjonalnie pod względem narodowościowym do całej populacji mieszkańców. W odrodzonej Polsce była
to grupa czterech radnych (1927 r.) lub jeden radny (1934 r.)27.
Wyjątkowo w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., w nowo
powołanej do życia formacji – Straży Obywatelskiej, spośród 59
jej członków nie było żadnego Żyda. Zgodnie zresztą ze statutem
organizacyjnym grupy28.
W tym samym czasie w Dąbiu powstawały organizacje, stowarzyszenia, czy delegatury żydowskich partii politycznych.
Funkcjonowały: Żydowska Biblioteka i Czytelnia Społeczna, Żydowskie Stowarzyszenie Wychowania Fizycznego „Jutrznia”, Związek
Młodzieży Żydowskiej Niesienia Pomocy Cierpiącym, Stowarzyszenie Opieki nad Młodzieżą Żydowską „Haszomer Haleumi” (zajmujące się od 1929 r. organizacją zajęć sportowych i przysposobienia
wojskowego dla młodzieży żydowskiej), Stowarzyszenie Opieki nad
Młodzieżą Żydowską „Haszomer Hachnuchim”, Żydowski Związek
Robotniczy „Kultura”, Żydowski Związek Kobiet Niesienia Pomocy
Chorym, Kasa Bezprocentowych Pożyczek „Gemiłus Chesed”29.
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Spośród partii politycznych swoje przedstawicielstwa miały:
Syjonistyczna Mizrachi (zalegalizowana 4 grudnia 1934 r., później
zlikwidowana z powodu opuszczenia miasta przez najbardziej aktywnych jej członków), Stowarzyszenie Syjonistów-Rewizjonistów,
Syjonistyczna Partia Pracy „Hitachduth”, Organizacja Syjonistyczna, a także ortodoksyjna „Agudzia”30. Wśród partii politycznych
dominował ruch syjonistyczny zapoczątkowany przez Theodora
Herzla, jego głównego twórcę i ideologa.
Wybuch II wojny światowej zapoczątkował katastrofę narodu żydowskiego i zburzenie istniejącego ładu społecznego. 19 września
1939 r. Dąbie znalazło pod okupacją niemiecką, aczkolwiek patrole
wojska niemieckiego pojawiały się w mieście wcześniej31. Powołano
nowe władze miejskie z burmistrzem Nelterem (volksdeutsch),
usunięto z samorządu miejskiego wszystkich Żydów. Zażądano dostarczenia robotników przymusowych do prac ziemnych32.
W celu sterroryzowania ludności polskiej i żydowskiej dokonano aresztowań osób cywilnych, tworząc grupę zwaną polskimi zakładnikami lub jeńcami cywilnymi. Na 56 z nich dokonano zbrodni
w Lesie Rzuchowskim. Wśród zamordowanych znalazło się sześciu mieszkańców Dąbia: Eugeniusz Białecki, Zygmunt Gogela,
Józef Kona, Antoni Lewandowski, Henryk Orywoll i Czesław
Zapędowski33.
Rozpoczęły się szykany wobec Żydów: Jednej nocy zapędzili
wszystkich Żydów na rynek i robili z nimi gimnastykę i potwornie wszystkich bili34. Podczas takich akcji poniżano ich i obcinano
pejsy i brody35. Wszystkich Żydów, nawet najstarszych, dotyczył
rozkaz uczestniczenia w pracach przy strzyżeniu trawy i uprzątaniu śmieci z rynku. Przeprowadzono rewizje zabierając pościel,
odzież i inne wartościowe rzeczy, nawet meble36.
Utworzono sześcioosobową Radę Żydowską Judenrat w składzie: Josef Diamant – przewodniczący, Lejb Strykowski, Pinchas
Elbojm, Mojsze Gostyński, Gerszon Engel i Cham Elie Lewin37.
Dokonano profanacji i zniszczenia cmentarza żydowskiego oraz
dewastacji budynku domu żałobnego i parkanu. Pozyskane materiały wykorzystane zostały do celów budowlanych w gospodarstwach niemieckich38.
15 lipca 1940 r. przy ulicy Kilińskiego utworzono „dzielnicę żydowską” – getto, w którym umieszczono ok. 993 osoby39.
Wszyscy Żydzi zmuszeni zostali do zamieszkania na jednej
ulicy (Kilińskiego). W jednym pomieszczeniu mieszkało nawet
10 osób. Ulice nie były zamknięte, ale bez przepustki nie wolno
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Ul. Asnyka widok od ul. Nadrzecznej
(zdj. autora)

Ul. Kilińskiego widok od ul. Nadrzecznej (zdj. autora)

było opuszczać „getta”. Synagogę i bet ha-midrasz zamieniono
początkowo na magazyny, a następnie na stodoły40.
Istniała możliwość wyjścia z getta, nawet przez przejścia na ulicę Asnyka, jednak wiązało się to z dużym ryzykiem. Znamienny
był przypadek Szmyrto Landaua, który zmuszony do poszukiwania
żywności poza gettem, opuścił je latem 1940r. Chciał kupić ryby od
chłopów w pobliskiej wiosce. Prawdopodobnie wychodził z getta
już wcześniej, ponieważ został oskarżony o kradzież kilku kur. Jak
się później okazało - bezpodstawnie, ale żandarmi dotkliwie go za
to pobili. Kolejne wyjście z getta zakończyło się dla niego tragicznie. Pojmany przez policjantów niemieckich, został odtransportowany do Lasu Rzuchowskiego, zmuszony do wykopania własnego
grobu, a następnie zastrzelony. Był prawdopodobnie pierwszą żydowską ofiarą późniejszego obozu zagłady41.
Pierwsze informacje o wywózkach Żydów z Koła dotarły do
Dąbia 9 grudnia 1941r. Członkowie Judenratu z Dąbia wysłali
do Koła posłańca (chrześcijanina) z listem w celu zbadania sprawy. Posłaniec przyniósł pisemne potwierdzenie; w liście kolski
Judenrat pisał, że już 7.12. zostało na ulicy schwytanych 30 silnych Żydów i wysłanych do Chełmna. W szabat 8.12.1941 r. SA
i żandarmeria rozpoczęła gromadzenie Żydów w bet ha-midraszu
(według listy)42.
Kolejną próbę sprawdzenia wydarzeń w Kole podjął 11 grudnia 1941r. Żyd z Dąbia, autor relacji w Archiwum Ringelbluma,
niejaki Wołkowicz. Potwierdził on wcześniejsze informacje
i przeprowadził rozmowy z pozostającymi jeszcze w Kole człon34
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kami Judenratu i znanym
mu Polakiem – Blachowskim.
Poczynił także własne obserwacje w Lesie Rzuchowskim i we
wsi Chełmno. Usłyszał o samochodach gazowych. Widział rozjeżdżone drogi w lesie, otwarty
kościół w Chełmnie z rozrzuconymi wewnątrz pakunkami bez Remiza Strażacka w Dąbiu, obecnie
obecności ludzi oraz dużą grupę budynek MGOK, w przekazach „teatr” i przylegający „plac teatralny”
żandarmów i SS-manów43.
(zdjęcie z lat 50. XX w., arch. UM
Żydzi z Dąbia znaleźli się w Dąbiu)
w czołowej grupie przeznaczonej
do eksterminacji w Chełmnie.
14 grudnia 1941r. burmistrz miasta wezwał do siebie przewodniczącego Judenratu – Josefa Diamanta i oznajmił mu o podjętej decyzji
wysiedlenia całej społeczności żydowskiej. Żandarmi rozpoczęli wyrzucanie z domów rodzin żydowskich, włącznie z chorymi. Pozwolono
na zatrzymanie przy sobie niewielkiego bagażu, który został jednak
zabrany podczas przejścia przy budynku żandarmerii.
Wszystkich ustawiono wg alfabetycznego spisu nazwisk na tzw.
placu teatralnym (obok dzisiejszego MGOK w Dąbiu, przyp. autora). Następnie dokonano podziału na dwie grupy. Jedną skierowano do kościoła katolickiego, a drugą do tzw. teatru, czyli dzisiejszego MGOK w Dąbiu. Tam bici i męczeni spędzili całą noc. Rabina
miasteczka wyciągnęli w nocy na ulicę, przystawili mu rewolwer
do ucha i wystrzelili w powietrze. Potem zaprowadzili go do kościoła, wciągnęli go na ambonę i kazali krzyczeć, że sami Żydzi są
winni wojny44.
Wszystkich wypuszczono rano następnego dnia, oddano pakunki
i pozwolono wrócić do domu. Nieco później wezwano sześciu mężczyzn do pracy w Chełmnie. Jak się okazało - do pochówku zamordowanych Żydów z Koła. Jednak już 17 grudnia 1941 r. powtórzono, w bliźniaczy sposób, wywózkę Żydów z Dąbia. Przez całą noc
znęcano się nad przetrzymywanymi w kościele i tzw. teatrze, zaś
rankiem 18 grudnia przewieziono do Chełmna osoby z „teatru”,
a następnego dnia tych, którzy znajdowali się w kościele45.
Kościół, opustoszały po wywiezieniu do obozu w Dachau ks.
Mateusza Grabowskiego, pełnił rolę magazynu do przechowywania rzeczy po zamordowanych. W miasteczku Dąbie nad Nerem,
gdzie był skład odzieży w kościele po naszych zamordowanych
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Po lewej budynek kostnicy, późniejszej salki katechetycznej, po prawej wejście
główne do kościoła pw. św. Mikołaja w Dąbiu (zdjęcia wykonano po zakończeniu wojny; z arch. Z. Lorka)

braciach i siostrach, pracowało kilkadziesiąt mężczyzn i kobiet.
Okuto im nogi w kajdany tak, że na kilkadziesiąt metrów było słychać brzęk kajdan46.
Holocaust dąbskich Żydów przeżyło niewiele osób. Po wojnie
do Dąbia powróciło tylko 29 ocalonych. Wśród nich Bajla (Bala)
Alszuld (Altschuldt) ur. w 1905 r., synowa zamożnego przedsiębiorcy i filantropa Szmula Alszulda, właścicielka rodzinnego majątku,
włącznie z przedsiębiorstwem handlu drewnem47. W dąbskim szpitalu (Kościuszki 19) przebywał Szymon Srebrnik, cudem ocalony
z ostatniej masakry więźniów obozowych w Chełmnie.
W rejestrze ŻIH, wśród ocalonych znajdują się: Zylberberg
(Alszuld) Szewa, Jarmuś Józef, Zylberberg Majer Dawid, Krajcman
Róża, Kaliski Szlama, Klejnberg Jakub oraz Landau Zygmunt (Aron
Izrael)48, syn wspomnianego Szmyrto Landaua, zamordowanego
przez żandarmów latem 1940 r. w Lesie Rzuchowskim. ZygmuntAron jako jedyny pozostał w Dąbiu. W czasie wojny przebywał
w kilku obozach pracy przymusowej: Kostkowice nad Bobrem,
Gronów k. Kostrzynia, Kostrzyń, a następnie w KL Auschwitz, po
czym w podobozie Buna-Werke. Po przebytym „marszu śmierci” zna36
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Dom, w którym mieszkali: Miriam Finkelsztajn Chasson i rodzina Marii Jakubowicz z d. Brysz (zdj. autora)

lazł się 26 stycznia 1945 r. w KL Buchenwald49.W 1946 r. ochrzcił
się50 i wziął ślub z Reginą Grzelak51. Wśród osób pochodzenia żydowskiego ocalałych z tragedii, a zamieszkałych przed wojną
w Dąbiu, można znaleźć nazwiska Miriam Finkelsztajn Chasson
czy Marii Jakubowicz z d. Brysz52.
Po wojnie nowe władze miejskie musiały zagospodarować pozostałości mienia pożydowskiego. Z przeprowadzonego w kwietniu
1945 r. spisu wynikało, że jest to 28 posesji mieszkalnych razem ze
sklepami, warsztatami rzemieślniczymi, przedsiębiorstwami przemysłowymi i handlowymi oraz z niewielką liczbą gruntów rolnych.
Znaczna część z nich nadawała się do rozbiórki53. Osobnym majątkiem pożydowskim pozostawała wspomniana synagoga.
Śladami po społeczności żydowskiej są odkrywane do dzisiaj
macewy – płyty nagrobne. Pozostały po zniszczonym w latach
1939–1940 cmentarzu żydowskim, mieszczącym się przy ulicy
Cegielnianej (po 1945 r. ul. Leśna). Według relacji Zdzisława Lorka,
w Dąbiu znajduje się kilkadziesiąt, być może nawet ok. 100 macew, część z nich pod budynkami na ul. Kościuszki. Od początku
lat 90. XX w. były one poszukiwane i zabezpieczane przez pracow37
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Karty rejestracyjne ocalonych z Dąbia (ze zbiorów archiwum ŻIH)
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Prace przy zabezpieczaniu macew przez pracowników Muzeum Okręgowego
w Koninie (z arch. Z. Lorka)

ników Muzeum Okręgowego
w Koninie54.
Półtorawiekowa obecność
społeczności żydowskiej w Dąbiu
odcisnęła do dziś widoczny ślad
w mieście. W jego sześciusetletniej historii pobyt tej grupy
stanowi fragment dziejów, ale
jakże znaczący. Jest to okres
największego rozwoju Dąbia,
zarówno pod względem infrastruktury miejskiej, jak i rozwoju gospodarczego oraz potencjału ludzkiego. Można przyjąć,
Autor tekstu w czasie konferencji,
że nie byłby on możliwy bez pofot. Krzysztof Mazur
tężnego wkładu i zaangażowania w ten wzrost społeczności żydowskiej.
Bezpowrotnie zamknięta została i utracona różnorodność kulturowa, religijna i narodowościowa, kształtowana przez wiele
pokoleń mieszkańców miasta. Ta wielokulturowa przeszłość jest
podstawą do dumy obecnych mieszkańców Dąbia i wychowania
kolejnych pokoleń w tolerancji i szacunku dla wszystkich ludzi.
Piotr Wąsowicz
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Pracowitość, innowacyjność,
wspólne życie
Ewangelicy w Dąbiu i okolicach
Przełom XVIII i XIX wieku to okres znaczących wydarzeń
w historii Polski i wielu przemian w ówczesnym społeczeństwie:
politycznych, gospodarczych, socjalnych i oczywiście religijnych.
Napływ ludności i związany z tym rozwój gospodarczy miast oraz
powstawanie nowych wsi to procesy, w których swoją rolę odegrali
koloniści, w znaczącym stopniu wyznania ewangelickiego, przybywający z terenów niemieckojęzycznych. Ich kulturowa „inność”
wpływała – w różnych regionach kraju – na wzajemne relacje z dotychczasowymi mieszkańcami Rzeczypospolitej, która utraciła
swoją państwowość.
Dąbie – nieduże miasteczko wschodniej Wielkopolski, było jednym z wielu polskich miast, w którym napływowa ludność, innego
języka i wyznania, wniosła znaczący wkład w rozwój gospodarczy
i społeczny, stając się ważnym elementem lokalnej historii.
Osiedlający się w Dąbiu i okolicach ewangelicy zorganizowali
życie parafialne, wybudowali kościół, szkołę, mieszkanie dla duchownego, sieć wiejskich kantoratów. Założyli również cmentarze,
które dziś – zachowane w różnym stanie – pozostają świadectwem
blisko dwóch wieków ich obecności w tym regionie.

Reformacja i kontrreformacja
Reformacyjny ruch odnowy Kościoła, który w XVI wieku rozwinął się na terenach niemieckojęzycznych, także i w Polsce wywołał silny oddźwięk. Panujące tu stosunki – pomiędzy władzą królewską, wpływami Kościoła a dążącą do wyzwolenia spod sądów
duchownych szlachtą i rosnącymi aspiracjami mieszczan – sprawiły, że protestantyzm w Polsce znacząco zwiększał swój stopień
oddziaływania. To pozwoliło rozwijać się kościołom tradycji ewangelickich: luteranizmowi, kalwinizmowi, a przy nich arianom.
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W Wielkopolsce, gdzie znajdował się punkt ciężkości wpływu
luterańskiego, odbywały się w 110 miejscach nabożeństwa w języku niemieckim, w 32 miejscach po polsku, zgodnie z liturgią augsburskiego wyznania. Nabożeństwa reformowane – odwołujące się
do myśli Jana Kalwina – odbywały się w 80 miejscach.1 Na ziemi
kaliskiej, w dolinie Warty i na Kujawach, na terenie byłej diecezji
kaliskiej, powstało w XVI w. około 25 reformowanych i braterskich
zborów, których liczba z biegiem czasu się kurczyła.2
Rozbudowany na mizernej bazie parafialnej, niszczony wewnętrznymi konfliktami, prześladowany przez kontrreformację
Kościoła Rzymskokatolickiego, polski protestantyzm zaczął upadać. Do ogłoszenia wolności dla dysydentów religijnych Traktatem Warszawskim z 1768 r. pozostało w Wielkopolsce tylko 7 osłabionych zborów, z czego jeden na nizinie Warty, a dwa na ziemi
kaliskiej – w Żychlinie (koło Konina) i w Woli Tłumakowskiej.3

Napływ ewangelików do Wielkopolski
Ponowne wzmocnienie ewangelicyzmu w Polsce nastąpiło poprzez
niemieckojęzyczną kolonizację, która rozpoczęła się około 1750 r.
Powstawały wtedy w nizinie Warty i na Kujawach liczne mniejsze
i większe osiedla kolonistów. Miastem, gdzie skupiali się koloniści
już od 1727 r., był Władysławów. Za czasów pruskich utworzono
7 dużych szwabskich wiosek: Wygorzele (dziś Łęczyca), Schwedelbach, Rosental, Wilhelmstal, Friedrichstal, Lilenfeld i Czarnocice. We wschodnich Prusach, w miastach kaliskich: Dąbie, Kowal,
Przedecz, Chodecz i innych, osiedlali się niemieccy urzędnicy i rzemieślnicy. Duże znaczenie gospodarcze i kościelne miało osiedlanie
się kolonistów w miastach: Zduńska Wola, Przedecz, Turek.
Po 1863/64r. nastąpiły przesiedlenia osadników poszukujących
nowych możliwości w okolicach Lublina i Chełma, a także na Wołyniu i w Rosji. Ten ruch emigracyjny został poprzedzony (po 1820 r.
i 1830/31r.) przez pojedyncze fale emigracyjne. Po 1890r. setki kolonistów z ziemi kaliskiej i szczególnie z Kujaw wywędrowało do
Ameryki.
1
Liczba określona dla Wielkopolski łączy w sobie także zbory braci czeskich, które
wraz z kalwinami utworzyły unię na synodzie w Koźminku w 1555 r. zob. Kneifel E., Die
evangelisch augsburgischen Gemeinden der Kalischer Diozese, Lipsk 1937, s. 7.
2
Od początku XVII w. reformowani na Kujawach tracili kościoły na rzecz katolików; w 1615 r. także kościół w Radziejowie ze szkołą i seminarium. W grudniu 1627 r.
doszło na synodzie w Ostrorogu do połączenia 7 zborów, co pozwoliło zachować wpływy
w Wielkopolsce. Tamże.
3
Tamże, s. 8.
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Dąbie nad Nerem, d. kościół ewangelicki
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Dąbie, wnętrze d. kościoła ewangelickiego
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Osadnicy często spotykali się z problemami, początkowo głównie gospodarczymi. Proces zapuszczania korzeni przez kolonistów
rozciągał się od jednego do dwóch dziesiątków lat. Po zagwarantowaniu warunków socjalnych, koncentrowali się na budowie życia kulturowego i religijnego. Poprzez powiązanie szkół i domów
modlitwy powstał w całej Polsce środkowej, a później także na
Wołyniu, typowy dla ewangelicko-augsburskiego Kościoła w Polsce system kantoralny, który stanowił formę pośrednią między
szwabską „stunde” a przedpaństwowym typem szkoły.4 Niektóre
z kantoratów, aby utrzymać kantora-nauczyciela, posiadały nawet 10–15 morgów ziemi. Szkoły ewangelickie powstawały także
w miastach, stojąc nieraz na wysokim poziomie nauczania i posiadając osobowość prawną. W 1865r. było ich na ziemi kaliskiej 42,
na nizinie Warty 22, na Kujawach 77.
Osadnicy tworzyli początkowo, zwłaszcza na terenach wiejskich, typowe wyspy językowo-religijne. W rezultacie, dążyli do
pielęgnacji swojego wyznania i języka, aby przekazać je następnym
pokoleniom, odgradzając się od otoczenia. W ośrodkach miejskich
natomiast wyraźnie widać wpływy międzykulturowych przemian
i częściowej polonizacji potomków osadników.
Parafie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, które po 1775 r. zostały utworzone na terenie późniejszej diecezji kaliskiej, były administracyjnie przydzielone okręgowi kościelnemu Bojanowo z Konsystorzem we Fraustadt (Wschowa).5 Rozkazem cesarskim z dnia 3 VII
1794 r. nastąpił jego podział: utworzono kaliski okręg kościelny. Na
seniora tego okręgu powołano pastora Christiana Dienegott von Geißler’a ze Zdun. Następcą na stanowisku seniora diecezji kaliskiej
został Paul Immanuel Mathiä, który objął urząd 25 lutego 1796r.
W latach 1776–1779 powstały parafie: Władysławów, Stawiszyn,
Kalisz, Grodziec i Balisk. Z początkiem XIX w. – parafie z obecnym
w nich duchownym: Kowal-Chodecz, Dąbie, Prażuchy, Łask, Sobiesęki, Wieluń, Przedecz, Konin, Zduńska Wola, Turek, Sompolno, Zagórów, a także filiały: Maślaki, Józefów, Lissewo-Pyzdry. W XX w. powstały parafie: Koło, Izbica oraz filiały: Ludwikowo, Kozy i Sieradz.
W 1828r., dekretem cesarskim z 14/26 lutego tego roku, powołano
Warszawski Konsystorz Generalny dla obu obrządków (luterańskiego i kalwińskiego). Obejmował on trzy diecezje: warszawską, płocką
i kaliską. Do ostatniej zostały przydzielone następujące parafie:
Tamże, s. 9.
Kneifel E. Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden in Polen 1555–1939, Vierkirchen 1971.
4
5
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– z województwa kaliskiego: Kalisz, Konin, Żychlin (reformowana), Władysławów, Grodziec, Stawiszyn, Prażuchy, Sobiesęki,
Pabianice, Piotrków, Zelów (reformowana),Wieluń i projektowane działalności kościelne w Zduńskiej Woli i Kleszczowie;
– z województwa mazowieckiego: Konstantynów, Aleksandrów,
Łódź, Zgierz, Dąbie, Ozorków i Tomaszów Mazowiecki. Na superintendenta diecezji kaliskiej wybrano pastora Ernesta Augusta von Modla, który sprawował ten urząd do 1860 r.
Prawo kościelne z 8/20 lutego 1849 r. rozwiązywało unię między
Kościołami Luterańskim a Reformowanym. Podporządkowało ono
jednocześnie zbory luterańskie w Królestwie Polskim Konsystorzowi Warszawskiemu.6 Do poprzednich trzech diecezji dołączyła
jako czwarta: augustowska, której parafie podporządkowane były
dotychczas diecezji płockiej.
Diecezja kaliska obejmowała powierzchniowo: gubernię kaliską z wyjątkiem okręgu łęczyckiego, gubernię piotrkowską z wyjątkiem okręgów: Łódź, Brzeziny, Rawa i Będzin. Liczyła ona
w 1865 r. 19 probostw i 13 zborów filialnych z 18 kaznodziejami:
Kalisz, Prażuchy, Sobiesęki, Stawiszyn, Grodziec, Zagórów, Konin,
Władysławów, Dąbie, Turek, Wieluń, Zduńska Wola, Aleksandrów,
Konstantynów, Pabianice, Bełchatów, Piotrków Trybunalski,7 Tomaszów Mazowiecki8 i Kleszczów. Do tego filiały: Józefów, Lissewo-Pyzdry, Maślaki, Koło, Łask, Panki, Poddębice, Huta Bardzińska, Poździenice, Wielka-Wola, Pilica, Dziepółć i Częstochowa.
Zbory w Sompolnie, Babiaku, Przedeczu i Chodeczu były wtedy
włączone do diecezji płockiej.
Całkowita liczba parafian w diecezji kaliskiej objętych opieką duszpasterską osiągnęła liczbę 68581 osób, z czego mężczyzn
32928, a kobiet 35653. W 198 szkołach wykładało 204 nauczycieli
i jedna nauczycielka (na 8802 dzieci obojga płci, z czego chłopców
4753, dziewcząt 4049).
Na bazie Warszawskiego kościelnego porządku ekonomicznego
opracowany został porządek kościelny (agenda liturgiczna i prawna dla parafii) dla parafii diecezji kaliskiej Kościoła EwangelickoAugsburskiego. Godny odnotowania jest fakt, że 20 XI 1858r. z parafii kaliskiej wysłana została do Konsystorza prośba o pozwolenie
6

s. 12.

Kneifel E., Die ewangelisch augsburgischen Gemeinden der Kalischer..., op. cit.

7
Zob. Gryniakow J., Przeszłość i teraźniejszość zboru Piotrkowskiego, Kalendarz
Ewangelicki, Wydawnictwo Strażnica Ewangeliczna, Warszawa 1958, ss. 208–209.
8
Zob. Czembor H., Parafia w Tomaszowie Mazowieckim, Kalendarz Ewangelicki,
Wydawnictwo ZWIASTUN, Warszawa 1971, ss. 261–263.
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na odprawianie nabożeństw w języku polskim (po jednym każdego
miesiąca, w I św. Bożego Narodzenia, w Wielkanoc, raz w roku ze
spowiedzią i komunią św. w Wielki Czwartek )9.
Warto zaznaczyć, że w 1863 r. podczas powstania styczniowego
czynny udział w walkach po stronie powstańców brały także osoby
deklarujące się jako ewangelicy.10
Największym kościołem protestanckim okresu międzywojennego w Polsce był Kościół Ewangelicko-Augsburski, oprócz niego
istniały także:
– Kościół Ewangelicko-Luterski w Polsce Zachodniej, na czele
którego stał superintendent ks. Buetner; powstał z parafii Kościoła Staroluterskiego znajdujących się na ziemiach przyznanych Polsce po 1918 r. 11
– Kościół Ewangelicki Augsburskiego i Helweckiego Wyznania
w Małopolsce, zarządzany przez superintendenta ks. dr. T. Zoecklera, obejmujący ziemie byłego zaboru austriackiego, z wyjątkiem Śląska Cieszyńskiego.12
– Kościół Unijny w Polsce, z konsystorzem w Poznaniu i superintendentem ks. Blau.13
– Ewangelicki Kościół Unijny na polskim Górnym Śląsku, którym
kierował superintendent ks. dr. H. Voss.14
Na czele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w II Rzeczypospolitej stał zwierzchnik Konsystorza Kościoła E-A w Polsce ks.
dr. Juliusz Bursche, który wielokrotnie wizytował zbory diecezji
kaliskiej, a w protokołach wizytacyjnych umieszczał szczegółowe dane z życia tych parafii. Superintendentem tej diecezji był od
1915 r. pastor Eduard Wende. Diecezja kaliska obejmowała w tym
czasie znaczną część województwa łódzkiego, okręgi: Koło, Konin,
Turek, Kalisz, Sieradz, Łask i Wieluń, i mniejszą część województwa warszawskiego, okręgi: Kutno, Łęczyca, Włocławek i Nieszawa. Liczba parafian w diecezji wynosiła 65200 dusz.
9
Zob. Anweiler P., Historia parafii Kalisz, praca magisterska, ChAT, Warszawa
1973, s. 10
10
Zob. Szulc E., Luterańscy organizatorzy życia kościelnego wobec powstania 1863 r.
Kalendarz Ewangelicki, Wydawnictwo ZWIASTUN, Warszawa 1969, ss. 209–223; Szulc E.,
Oddźwięk powstania styczniowego wśród protestanckiej ludności łódzkiego okręgu przemysłowego, Kalendarz Ewangelicki, Wydawnictwo ZWIASTUN, Warszawa 1970, ss. 198–207.
11
Gastpary W., Protestantyzm w Polsce w dobie dwóch wojen światowych, cz. II
(1939–1945), Wydawnictwo ChAT, Warszawa 1981, ss. 95–96.
12
Tamże, ss. 158–164.
13
Tamże, s. 142.
14
Czembor H., Ewangelicki Kościół Unijny na Polskim Górnym Śląsku, Wydawnictwo KSIĄŻNICA, Katowice 1993, s. 98.
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Cmentarz ewangelicki w Dąbiu, kwatera pastorów

Nagrobek na cmentarzu ewangelickim w Dąbiu
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Jedyną regulacją prawną, jaką otrzymał Kościół E-A w II RP
przed drugą wojną światową był dekret Prezydenta RP z dnia 25 XI
1936 r. o stosunku państwa do tegoż Kościoła. Regulacje te zostały
uzupełnione o Zasadnicze Prawo Wewnętrzne Kościoła E-A w RP
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 XII 1936 r. Prawo to było
efektem pracy Synodu Konstytucyjnego (1922–1923) i komisji synodalnej pracującej pod przewodnictwem ks. dr. J. Burschego.15 Zgodnie
z przyjętym dekretem diecezja kaliska obejmowała 16 parafii z pięcioma filiałami: Zduńska Wola z filiałem Sieradz, Sobiesęki, Kalisz,
Stawiszyn z filiałem Józefów, Prażuchy, Grodziec, Zagórów z filiałem
Pyzdry, Maślaki, Konin, Turek, Władysławów, Koło, Izbica Kujawska, Babiak, Sompolno z filiałem Ludwikowo, Kozy i Dąbie. Chodecz,
Przedecz, Łask i Wieluń miały być przydzielone do innych diecezji.

Stosunki społeczne i gospodarcze
okresu zaborów
Dąbie nad Nerem do końca niepodległej Rzeczypospolitej pozostawało osadą rolniczą z liczbą ludności nieprzekraczającą
300 mieszkańców. Zanim nastąpił napływ osadników niemieckojęzycznych do miasta, zamieszkiwali oni okoliczne tereny wiejskie.
Po 1795 roku powstało na północ od Dąbia 16 osad olęderskich,
a w 1799 roku władze prowincji Prus Południowych z ziemi folwarcznej miasta Dąbia przekazały 20 mórg magdeburskich na
rzecz sukienników, nadając osadnikom 18 parceli16. Oddzielnie
przekazano dwie morgi pod budowę kościoła.
Szybki wzrost liczby mieszkańców z 498 osób (wśród nich
23 rzemieślników) do 741 osób trzy lata później wynikał z napływu ludności niemieckojęzycznej oraz żydowskiej (81 Żydów).17
W 1806 r. ludność niemieckojęzyczna stanowiła już ok. 20 proc.
mieszkańców. Pojawiły się nowe zawody, rozwijało się budownictwo mieszkalne, przybywało domów murowanych, a krótki okres
rządów pruskich (1793–1806) wpłynął korzystnie na rozwój gospodarczy miasta.
15
Czembor H., Ukształtowanie się naczelnych władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce po II wojnie światowej, maszynopis, s. 5.
16
Parcele przyznano m.in.: J. Speet, L. Kubich, M. Quiram, H. Oheim, G. Oheim,
G. Will, H. Will, G. Krüger, J. Molkentin, M. Kubich, J. Kahl, J. Konitzer, J. Krüger,
M. Seifert, M. Brosert – postrzygacz sukna, J. Becker – cieśla, J. Appelt – prządnik włókien tytoniowych, ponadto 30 rolnikom. Zob: J. S. Mujta, Miasto Dąbie w XIX i XX wieku, Konin 1998, ss.24–25.
17
Pierwsi osadnicy przybyli z terenów okręgu nadnoteckiego z: Szamotuł, Kolmar,
Margonina, Kazimierza i Łabiszyna. Zob. tamże, str. 25.

51

Pracowitość, innowacyjność, wspólne życie

Sobótka pod Dąbiem, w gąszczu po lewej znajduje się cmentarz ewangelicki

Nagrobek na cmentarzu ewangelickim w Sobótce pod Dąbiem
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Od 1800 r. opiekę duszpasterską nad ewangelikami sprawował
pastor Johann Georg Hörning, przyjeżdzający z Władysławowa,
mając do pomocy kantora Fiedlera. Wkrótce rozpoczęto budowę
kościoła18 – łożyli na niego wierni z miasta i sąsiednich wsi. Dzieci wyznania ewangelickiego uczęszczały do szkoły elementarnej,
w której nauczycielem był Jakob Henning.
W okresie Księstwa Warszawskiego zmniejszyła się liczba ludności Dąbia, wyjechało też kilka rodzin osadników. Ewangelickie
księgi metrykalne notują później powolny wzrost liczby współwyznawców. W wykazach imiennych osób pełniących funkcje radnych miejskich znajdują się nazwiska niemieckie.
W okresie 1815–1830 nastąpił dynamiczny rozwój miasta, podwoiła się liczba mieszkańców, a głównym czynnikiem był rozwój pozarolniczych działów gospodarki, zwłaszcza sukiennictwa19.Ważną rolę dla budownictwa miejskiego pełniła cegielnia
dzierżawiona przez Jakuba Lange, Martina Koenhala i Wilhelma
Pulot, produkująca rocznie średnio 300 tys. cegieł i 50 tys. sztuk
dachówek.
W 1820 r. Dąbie odwiedził prezes Mazowieckiej Komisji Wojewódzkiej zapisując w raporcie do księcia namiestnika Józefa
Zajączka: (…) Tutaj właśnie znalazłem potwierdzenie uczciwości
i trafności mojej propozycji odnośnie osiedlenia rzemieślników
w miastach królewskich. 20 30 marca 1821 r. zawarto umowy do
urządzenia osad sukienniczych w miastach rządowych: Zgierzu,
Łodzi, Dąbiu, Przedczu i Gostyninie. W preambule oświadczono:
Dla tym większego zabezpieczenia fabrykantów sukienniczych
z zagranicy przybywających, a tu w mieście rządowym (Dąbiu)
osadzić chcących, względem warunków i dobrodziejstw onychże przez Rząd w skutku postanowienia J.O.Xsięcia Namiestnika
Królewskiego z dnia 18 września 1820 roku zapewnionych21.
Zapewnienie gwarantowało sukiennikom m. in.: działkę na budowę i ogród – półtora morgi chełmińskiej, bez opłaty wkupnego, wolne od czynszu przez pierwsze sześć lat, bezpłatnie wydane
drzewo na budowę domów, grunty i drzewo na kościół ewangelicki
i dom pastora. Po złożeniu przysięgi wierności rzemieślnicy naby18
Budowniczym był Johann Becker, majstrem ciesielskim Peter Henning, majstrem stolarskim Andreas Neumann. Zob. tamże, str. 25.
19
Z początkiem lat 20. XIX w. wykształciły się trzy ośrodki przemysłu włókienniczego w: Kole, Babiaku i Dąbiu. Zob. tamże s. 36.
20
AGAD. Zespół: Rada Administracyjna, syg. 348/II. Raporty z podróży Rembielińskiego.
21
Tamże.
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wali prawa obywatelskie i udział w reprezentacji politycznej – zawsze połowa radnych z nowej osady miała pochodzić.22

Prosperita dla sukienników
W 1823 r. nastąpiła tzw. regulacja miasta Dąbia – wydzielono
tereny pod mającą powstać osadę sukienniczą. Lokacja objęła rejon ulic: Kolskiej, Cegielnianej, Świętego Ducha i nowo powstałej
Rawickiej.23 Przy ul. Kolskiej przeznaczono również plac pod szkołę elementarną. W sumie wyznaczono 58 placów.24 Osadnicy wznosili typowe budynki parterowe, czteroizbowe z dwiema sieniami,
w technologii pruskiego muru, 40x24 łokcie.
Dobra prosperita dla sukienników powodowała wzrost zamożności mieszkańców. Blisko połowę całej produkcji wywożono na
rynek rosyjski. Wraz z osadnictwem kolonistów i powstaniem
ośrodka przemysłu włókienniczego nastąpił rozwój różnych zakładów rzemieślniczych, które z czasem organizowały się w cechy. Przybywało domów, w tym murowanych. Sprowadzający się
osadnicy z Królestwa Pruskiego własnym kosztem budowali swoje
warsztaty i domy, zaciągając pożyczki od rządu. Sukiennicy przybywali z okręgu nadnoteckiego, Śląska, Poznańskiego, Pomorza,
jedna rodzina z Brandenburgii. Większe grupy przybyły z: Rawicza, Trzciela, Rogoźna i Łabiszyna, pojedyncze rodziny z: Bojanowa, Wronek, Pleszewa, Piły, Kurnika, Murowanej Gośliny, Swarzędza, Czarnkowa i Witkowa.25
Po powstaniu listopadowym – w wyniku represji – Rosja wprowadziła cło na sukno, co spowodowało częściowy upadek rynku;
wielu sukienników opuściło Dąbie. Starano się u władz rządowych
o zabezpieczenie rynku zbytu wyrobów sukienniczych, ale nie zdołano już wrócić do produkcji sprzed 1830 r.26

Rozwój parafii ewangelickiej
Napływ ludności wyznania ewangelicko-augsburskiego w stosunkowo niedługim czasie do Dąbia i jego okolic spowodował deZob. J. S. Mujta, str. 38.
Z Rawicza napłynęła duża grupa osadników. Tamże.
24
Pierwszymi fabrykantami byli: E. Sieger, B. Szyfert, Arendt, Schultz, Kunkel,
J. Heikmann, Z. Heikmann, Hoffman, Seyschner, Schajnert. Tamże.
25
Tamże, str. 44.
26
Produkcja przed 1830 r. na poziomie 240 tys. łokci sukna grubego i średniego,
w latach 1840–1870 kształtowała się na poziomie 120 tys. łokci sukna. Powstanie wielkich zakładów włókienniczych w okręgu łódzkim ostatecznie przyczyniło się do całkowitego zlikwidowania dąbskiego ośrodka przemysłu sukienniczego. Tamże str. 45.
22
23

54

Pracowitość, innowacyjność, wspólne życie

cyzję władz kościelnych i państwowych o utworzeniu oddzielnej
parafii. Starania o jej powołanie czynił pastor Johann Georg Hörning wspierany przez mieszkańców miasta i sukiennika Michała
Tydelskiego. Parafia obejmowała miasta Dąbie i Grabów oraz około 150 wsi. W okolicy Dąbia powstały kolonie osadników: Chwalborskie Holendry – ok. 1770, Grabina Wielka Holendry i Rzuchów
H. – 1779, Sobótka H. – 1781, Dembina – 1782, Skąpe Hol. – 1792.
W pierwszym dziesięcioleciu XIX w. powstały wioski: Łusie, Dąbskie Holendry, Szczepanowo, Mrowisko, Baranowiec, Grabina
Mała, Różniatów, Chruścin, Banachowo i Wilanów. Na rok 1866
przypada założenie kolonii Besiekiery.
Już w 1806 roku erygowano kościół murowany całkowicie
wystawiony 25 łokci długi a 15 łokci szeroki, pod dachówką kryty; szacunkowej wartości 18000. Kościół posiadał 120-funtowy
dzwon, 7-głosowe organy, a w inwentarzu kościelnym znajdowały
się: 3 krzyże, 4 lichtarze mosiężne, 4 lichtarze cynowe, 2 kielichy
srebrne, obrusy ołtarzowe białe lniane, chustki jedwabne do przykrywania kielicha, salaterki cynowe do chrztu.27 Do parafii należało18 morgów gruntów rolnych i dwa ogrody, każdy po 1,5 morgi
chełmskiej (jeden dla pastora, jeden dla kantora). Własnością parafii był także dom mieszkalny, murowany, kryty gontem i drewniana obora kryta gontem.
Parafię obsługiwali: pastor, kantor i kościelny. Środki na ich
utrzymanie i bieżące remonty pochodziły ze składek wiernych
oraz dotacji rządowej (ok. 25 proc. zobowiązań rocznych). 18 sierpnia 1809 r. ewangelicy z Dąbia i okolic powołali pastora Johanna
Georga Hörninga na swojego duszpasterza, oddając do dyspozycji
mieszkanie i 1,5 morgi duży ogród „na nowym mieście” godząc się
na roczne wynagrodzenie 600 florenów.28 Umowa zawierała także
warunek, że pastor Hörning nie mógł pełnić funkcji duszpasterskich na odległość dwóch mil od Dąbia. W 1827 roku, z uwagi na
zaawansowany wiek i choroby, 81-letni pastor otrzymał wsparcie
w osobie pastora Friedricha Ferdinanda Schulze. Pastor Hörning
przeniósł się na emeryturę do Dzięciołowa koło Kłodawy, ale po
dwóch latach powrócił do Dąbia, gdzie został pochowany na cmentarzu ewangelickim.
27
W nocy 25/26 stycznia 1835 r. doszło do kradzieży paramentów kościelnych: 2 kielichów – srebrnego i pozłacanego, patyny pozłacanej i jednej chustki zielonej jedwabnej, także rozbite zostały skarbonki i zabrane z nich pieniądze. APK AmD WO, syg.
178, k. 1.
28
E. Kneifel, Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden der Kalischer Diözese,
Posen 1937, str.110.

55

Pracowitość, innowacyjność, wspólne życie

Ks. Waldemar Wunsz w czasie dyskusji, w głębi od lewej: Zdzisław Lorek
i Bartosz Kiełbasa

12 czerwca 1829 r., za zgodą Generalnego Konsystorza w Warszawie, wybrano na administratora parafii w Dąbiu pastora Wilhelma Alberti. 14 marca 1830 r. odbyła się instalacja na proboszcza parafii, której dokonał superintendent diecezji kaliskiej
ks. E. A. von Modl, a asystentem instalacji był pastor Rüdiger
z Prażuch. Pastor Wilhelm Alberti pełnił swoją służbę do roku
1835, jednak skargi na jego życie osobiste i zastrzeżenia wobec
dzieci ewangelickich uczących się w szkole elementarnej powodowały niesnaski wśród parafian i ostatecznie pastor Alberti opuścił
Dąbie. Gdy służbę pastora pełnił Wilhelm Biedermann, parafia pozyskała w 1840 r. budynek przeznaczony na pastorówkę, który został przebudowany w 1843 r.29 W 1845 r. pastor Biedermann został
przeniesiony do Babiaka.
3 listopada 1846 r. swoją duszpasterską służbę rozpoczął pastor
Alfred von Modl, który dodatkowo zajmował się praktyką lekarską. W latach 1852–1855 w Dąbiu i okolicach wystąpiła epidemia
cholery, a pastor von Modl dał się poznać jako osoba ofiarnie niosąca pomoc chorym bez względu na pozycję społeczną i wyznanie.
29
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Założył również stowarzyszenie parafialne, którego celem było dokonanie remontu budynków kościelnych.
W roku 1860 parafia zakupiła parcelę nr 27, na której pobudowano dom dla proboszcza. Zarządzeniem gubernatora 11 stycznia 1865 r. pastor von Modl został przeniesiony do parafii Świętej
Trójcy w Łodzi. Po zaledwie dwóch latach, 9 marca 1867 r., zmarł
w wieku 46 lat, lecz jego życzeniem było, aby jego prochy zostały
pochowane na cmentarzu ewangelickim w Dąbiu.
Kolejnym pastorem w Dąbiu był Adam Haberkants. W czasie
jego 7-letniego urzędowania nastąpił w parafii rozłam duchowy
– w latach 1867/1868 w okręgu kaliskim, pod wpływem oddziaływania ewangelizacji baptystycznej, ponownego chrztu dokonało
56 osób. Powstał Zbór Baptystów w Dąbiu grupujący wiernych
z rejonu Koło-Dąbie-Turek.30 1 maja 1870 r. poświęcili oni na salę
modlitwy budynek nieużytkowanego już kościoła ewangelickiego
u zbiegu ulic Łęczyckiej i Kłodawskiej. Niestety, obecność baptystów rodziła niesnaski i przykre incydenty m. in. ze strony miejscowych ewangelików. Zbór Baptystów w Dąbiu liczył około 130 osób,
gromadząc wyznawców z kilku powiatów. Baptyści prowadzili misje ewangelizacyjne także w Koninie, Sępolnie, Lubszynie, Synogaci i w Kijowcu. Pełne usamodzielnienie zboru w Dąbiu nastąpiło
w 1920 r. Brakuje informacji o funkcjonowaniu zboru po II wojnie
światowej31.
Pastor A. Haberkants w 1872 r. został powołany do parafii w Kaliszu. Jego następcą został pastor Kasimir Lembke. W 1873 r. zakupione zostały z parafii w Tomaszowie organy kościelne, w 1876 odnowiono kościół, a w 1877 zbudowano nową murowaną pastorówkę. Dotychczasowe mieszkanie pastora zaadoptowano na potrzeby szkoły.
Od 1873 r. nastąpiły migracje osadników ewangelickich w nadziei na poprawę bytu w kierunku Lubelszczyzny i Wołynia, podczas gdy wielu sukienników przenosiło swoje warsztaty do szybko rozwijających się Łodzi i Zgierza. To spowodowało znaczące
zmniejszenie się liczby parafian i wpłynęło na zahamowanie rozwoju parafii. Wyjechała wtedy również część baptystów. W 1887 r.,
po 15-letniej służbie duszpasterskiej, z powodu „rozbieżności”
opuścił Dąbie pastor K. Lembke.
W 1891 r. do Dąbia przyjechał pastor Anton Rutkowski, osoba
niezwykle aktywna parafialnie i społecznie. Z jego osiągnięć warto
30
31

E. Kupsch, Geschichte der Baptisten in Polen 1852–1932, str. 292.
K. Bednarczyk, Historia Zborów Baptystów w Polsce do 1939 roku, Warszawa 1997.
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wymienić: od 1891 r. do 1897 r. przeprowadził renowację kościoła;
w 1899 r. sprowadzono nowe organy firmy Walter-Guhrau, które zostały poświęcone 10 grudnia – na uroczyste nabożeństwo przyjechali pastorowie: Schröeter z Turku oraz Freymann z Władysławowa;
w 1900 r. zbudowano przy kościele wieżę; w 1901 r. wybudowano
dużą kantorówkę, ponieważ już od 1877 dawna pastorówka służyła jako szkoła i mieszkanie kantora; w latach 1904–1906 dokonano
przebudowy kościoła w stylu neo-gotyckim, choć archiwalia dokumentują, że poprzedni kościół to była budowla murowana, piętrowa,
z dwoma pawilonami, w kształcie pałacu, nader ozdobna.32
Obecny budynek nieużytkowanego już kościoła ewangelickiego
posiada bogato zdobiony front. Nad drewnianymi drzwiami znajduje
się portal zwieńczony trójkątną wimpergą, cztery ostrołukowe okna
ozdobione witrażami (dwa większe okna rozlokowane po bokach),
kilka blend oraz jeden okrągły otwór okienny, umieszczony w centralnej części elewacji. Narożniki na frontowej ścianie oraz na wieży
zwieńczone są pinaklami i kwiatonami. Frontową ścianę wieńczy
wieloboczna wieża przykryta spiczastym, blaszanym hełmem. Kościół jest otynkowany, posiada białą elewację i szary, dwuspadowy
dach. Na każdym boku budynku znajdują się cztery wysokie ostrołukowe okna z witrażami.33
Nowy budynek kościoła został poświęcony w połączeniu z jubileuszem 100-lecia parafii w dniu 31 października 1906 r. Na
uroczystości gościł Generalny Superintendent Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. bp. Juliusz Bursche oraz księża: Gerhardt
z Prażuch, Krempin z Turku, Paszke z Koła, May z Bełchatowa
oraz Bierschenk z Sompolna.34 Koszty budowy nowego kościoła
wyniosły w przybliżeniu 12 000 rubli.
W roku 1912 otoczono murem cmentarz ewangelicki w Dąbiu.
W 1920 r. powstało Towarzystwo Śpiewacze „Concordia”, które
w krótkim czasie liczyło ponad 100 członków, dyrygentem został
Julius Bojanowski.
W 1926 r., po blisko dwuletnim wakansie, urząd pastora objął Alfred Bittner, wprowadzony uroczyście 21 listopada podczas nabożeństwa. Jeszcze w tym samym roku zbudowano dom dla kościelnego, następnego roku zawieszono nowy dzwon firmy SchwabeEncyklopedia Powszechna, Warszawa 1861, t. VI, s. 842.
https://osadnicy.info/pl/miejsca/koscioly/kosciol-ewangelicko-augsburski-w-dabiu dostęp dnia 01-08-2020
34
Ks. R.P., Uroczystość poświęcenia odnowionego kościoła i stuletni jubileusz parafii ew.-augsb. w Dąbiu, Zwiastun Ewangeliczny, Rocznik 1906, str. 339 nn.
32
33
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Biała, który po raz pierwszy zabrzmiał 6 stycznia 1928 r. W 1927 r.
powstało stowarzyszenie młodzieży ewangelickiej, a 28 listopada
1928 r. po raz pierwszy wystąpił zespół puzonistów. W 1929 r. przeprowadzono renowację kościoła za uzbieraną na ten cel kwotę
4772 zł i 55 gr. 3 maja 1930 r. poświęcono na cmentarzu ewangelickim w Dąbiu pomnik ufundowany ku czci pastora von Modla.
9 września 1934 r. kantorat w Besiekierach obchodził 25-lecie
swojego powstania. W 1935 r. poświęcono dom modlitwy w Szczepanowie. W 1936 r. nastąpiło oddzielenie od parafii w Dąbiu filiałów i wsi: Neu-Renneberg-Wygorzele, Rochów, Rochówek, Ksawerów, Ksawerówek, Odechów i Piaski, które zostały przyłączone do
nowopowstałej parafii w Łęczycy.

Szkolnictwo
Już w 1797 r. zorganizowano nauczanie dla dzieci kolonistów
w elementarnej szkole dla ewangelików. Nauczycielami byli kantorzy Kościoła ewangelickiego. W 1807 roku mieszkańcy wyznania
ewangelickiego zwrócili się z prośbą do burmistrza Dąbia o utrzymanie osobnego nauczyciela języka polskiego dla dzieci wyznania
ewangelickiego.35 W 1834 r. otwarta została Szkoła Rzemieślnicza, w której wśród nauczycieli był pastor ewangelicki. Od 1830 r.
do szkoły miejskiej w Dąbiu zaczęły uczęszczać dzieci wyznania
ewangelickiego, ucząc się w jednej klasie z dziećmi wyznania
rzymskokatolickiego i mojżeszowego.
W skład Dozoru Szkolnego wchodził zarówno proboszcz parafii katolickiej, jak i pastor. Spis uczniów z roku 1834 wskazuje,
że na 400 uczniów, dzieci ewangelickich było 255: 180 chłopców
i 75 dziewcząt. Nauczycielem dzieci ewangelickich był Michał
Mantei.36 Stopień upowszechnienia nauczania elementarnego wśród
dzieci ewangelików był wyższy niż pozostałych wyznań. Nauczycielami dzieci ewangelików byli ewangelicy, z wyjątkiem nauczyciela
języka polskiego. Posiadali pełne kwalifikacje nauczycielskie, pełnili też rolę kantora miejscowego kościoła ewangelickiego.
W 1857 r. powstała odrębna jednoklasowa koedukacyjna ewangelicka szkoła elementarna, w której uczyły się ewangelickie dzieci
z Dąbia, Wiesiołowa i Sobótki, jak również dzieci katolickie i prawosławne. Nauczycielem w szkole i kantorem w parafii był od 1858 r.
Julius Goetzen, uczył 46 dzieci. W 1878 r. uczył w szkole Herman
35
Dzieci wyznania ewangelickiego skierowane zostały do nauki języka polskiego
u nauczyciela Cywińskiego. Zob.: J. S., Mujta, str. 58.
36
APK AmD Wydział Oświecenia (WO) syg. 188. Zob. Tamże, str. 55
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Schmidt, mając ogółem 76 uczniów: 40 chłopców, 28 dziewcząt,
poza tym pięcioro katolików i troje prawosławnych. W 1914 r. uczył
w niej Juliusz Neldner; uczniów ewangelickich było 88.37

Pierwsza wojna światowa
Zarządzeniem naczelnika powiatu kolskiego von Hoffmanna
rodzice mieli obowiązek posyłania dzieci do szkół. Na sesji Rady
Miejskiej 13 III 1917 r. powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Dąbiu pod przewodnictwem pastora Antoniego Rutkowskiego. 15 września 1918 r. otwarto i poświęcono szkołę mieszczącą
6 klas elementarnych i 8-klasowe gimnazjum.
Między 15 a 17 listopada 1914 r. w Dąbiu i okolicach doszło do
walk i działań frontowych. Od ostrzału artyleryjskiego zniszczono wiele domów i zabudowań, także należących do miejscowych
ewangelików. Wraz z okupacją niemiecką pogorszył się poziom
życia mieszkańców miasta. Zgodnie z decyzją naczelnika powiatu
kolskiego z dnia 8 marca 1915 r. burmistrz Dąbia Edmund Czapliński powołał Sąd Cywilny i Karny w Dąbiu, a w jego 8-osobowym
składzie zasiedli dwaj przedstawiciele społeczności ewangelickiej.38 Podobnie, gdy w lipcu 1915 r. zaczęto powoływać z woli
Rządu Cesarsko-Niemieckiego Komitety Obywatelskie, również
w jego składzie znaleźli się ewangelicy, m.in. pastor Anton Rutkowski. Pastor Rutkowski był również członkiem Rady Miasta Dąbia. Powołano także zarządy szkół.39
Według spisu ludności z 25 lipca 1915 r. spośród 3561 mieszkańców było 309 ewangelików. 8 i 23 stycznia 1817 r. powołano 12-osobową Radę Miejską, w jej składzie znalazło się trzech
ewangelików. Rada starała się przeciwdziałać dramatycznym
skutkom wojny organizując szkolnictwo, ochronkę, zabezpieczając opał, a w 1916 r. pobudowano kolej wąskotorową, która ożywiła gospodarkę miasta.

Okres międzywojenny
W okresie międzywojennym ewangelicy stanowili mniejszość
początkowo 12-procentową. Wraz ze zwiększaniem się ludności
37
Nauczyciele Szkoły Elementarnej Ewangelickiej: Michael Mantei do 1828 r.;
Marcin Szulc 1828–1841; Johann Graf 1841–1844; Karl Hoene 1844–1852, Samuel Habumann 1852–1857; Julius Goetzen 1857–1863. Tamże.
38
APK AmD, syg. 3142 i n.
39
W skład zarządu dla szkoły niemieckiej powołano: pastora A. Rutkowskiego,
F. Schachtschneidera, A. Dellerta, F. Wegnera i T. Wankiewicza. Tamże, syg. 3141.
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miasta obywatele polscy narodowości niemieckiej stanowili około
8,5 proc. 27 VIII 1919 r. powołano nowego burmistrza, wyznaczając mu do pomocy m. in. radnego pastora Rutkowskiego. Pastor
A. Rutkowski w imieniu ogółu Rady wyraził słowa podziękowania
i uznania dla poprzedniego burmistrza E. Czaplińskiego40 za zasługi dla miasta.
14 III 1920 r. odbyły się pierwsze powszechne wybory do Rady
Miejskiej Dąbia, w której jeden mandat uzyskała lista „niemiecka”
– w Radzie zasiadł pastor A. Rutkowski.41 Był on również członkiem
zarządu Dąbskiego Towarzystwa Pożarniczego oraz jednym z pierwszych nauczycieli w utworzonym gimnazjum.42 W 1920 r. doszło do
sporu między rodzicami ewangelikami a Radą Miejską w sprawie
nauczania religii ewangelickiej – rodzice domagali się nauczania
w języku, w którym modlą się dzieci. W tej sprawie odwołano się do
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.43
Życie gospodarcze miasta powoli ożywiało się, choć problemem
było duże bezrobocie. W 1924 r. utworzono Fundację dobroczynną uczynioną na rzecz Przytułku dla Bezdomnych Starców Miasta
Dąbia – przytułek przeznaczony dla 12 osób zlokalizowano przy
ul. 3 Maja.44 W 1927 r. w Komisji Opieki Społecznej współpracowali ze sobą: proboszcz ks. J. Kajrukszto i pastor Alfred Bittner.
Od 1935 r. w mieście wprowadzono opiekunów społecznych; pastor A. Bittner opiekował się ewangelikami i baptystami. Był on
również inicjatorem powstania Ziemiańskiej Kasy PożyczkowoOszczędnościowej w Dąbiu.45 W mieście wśród przedsiębiorstw
handlowych wyróżniała się Spółdzielnia Towarowa przy ul. Kilińskiego 32 należąca do Adolfa Woltmana. Także wśród większych
gospodarstw rolnych były należące do ewangelików; w 1937 r.
funkcjonowało ich 60.
40
2 stycznia 1919 r. na sesji Rady Miasta zarzucono burmistrzowi E. Czaplińskiemu
współpracę z Niemcami podczas okupacji i przyjmowanie łapówek. Specjalna komisja
rewizyjna, do której powołano m. in. pastora A. Rutkowskiego, uwolniła burmistrza od
stawianych mu zarzutów.
41
J. S. Mujta, str. 97
42
Pastor A. Rutkowski ukończył studia w Dorpacie, był nauczycielem szkół średnich w Łodzi i języka niemieckiego. Tamże, str. 124, str. 140.
43
APK AmD, syg. 3421.
44
Tamże, syg. 3505. Zapisy na rzecz Fundacji …. Zapis 500 zł od Emilii Dekert
z 20 V 1933 r., zapis 1000 Mk od Emilii z Tydów Henklowej dla biednych starców wyznania ewangelickiego z 1936 r. Czasem dochody Fundacji przewyższały bezpośrednie
koszty utrzymania pensjonariuszy.
45
ZKP-O swoją działalność statutową prowadziła wobec ewangelików. Funkcjonowały także Chrześcijańskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe oraz Bank Ludowy dla społeczności żydowskiej.
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Dąbie n. Nerem, d. dom modlitwy baptystów

W późniejszym okresie międzywojennym zauważalne jest
spadające zainteresowanie ewangelików sprawami społecznopolitycznymi. W głosowaniu do Rady Miejskiej Dąbia w 1939 r.
frekwencja wyborcza po stronie Niemców była spośród grup narodowościowych najniższa: na poziomie 66,5 proc. Pośród narastających tendencji narodowościowych i nacjonalistycznych, także wśród mniejszości niemieckiej pojawiały się podobne nastroje. Zapewne nieco inaczej kwestie samoświadomości wyglądały
w samym mieście niż na wsiach – bardziej hermetycznych i tradycyjnych. Wśród działających w mieście organizacji funkcjonowało Stowarzyszenie Młodzieży Ewangelickiej Jungend-Bund,
mające własną bibliotekę i siedzibę przy Łęczyckiej 28. Zauważyć
należy i to, że w subskrypcji Pożyczki Ochrony Przeciwlotniczej
w 1939 r., na zadeklarowaną kwotę 37 120 zł, do maja „Niemcy”
zrealizowali wpłaty w niewiele mniejszym stopniu niż polscy
mieszkańcy Dąbia.
Mieszkające w Dąbiu trzy nacje: polska, żydowska i niemiecka,
różniące się wyznaniem, tradycją państwową i kulturalną, potrafiły przez długie dziesiątki lat zgodnie współżyć i rozwijać miasto
– miejsce wspólnego życia.
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Druga wojna światowa i jej skutki
Podczas działań wojennych we wrześniu 1939 r. miasto Dąbie
i jego mieszkańcy ponieśli znaczne straty. Dla ewangelików był to
czas skomplikowany. Z jednej strony podpisanie volkslisty wydawało się oczywiste, niosąc – mimo wad – przywileje. Z drugiej, obserwując działania hitlerowskich władz, niejeden „Niemiec” targany był rozterkami serca i sumienia, bo dostrzegał to wszystko,
co działo się z dotychczasowymi współmieszkańcami.
Efektem podpisania volkslisty były wcielenia do Wehrmachtu
nadających się do walki mężczyzn. Byli i tacy, którzy aktywnie
pracowali w strukturach okupanta na niekorzyść mieszkańców
miasta.46 Funkcjonowała parafia ewangelicka, działały zakłady produkcyjne znajdujące się w rękach niemieckich.47 Analizę
zachowań mniejszości niemieckiej podczas okresu wojennego
utrudnia praktycznie całkowite zniszczenie archiwaliów z tego
okresu.
Czas wojny i bezpośrednio po niej przyniósł głębokie zmiany
w składzie narodowo-wyznaniowym społeczeństwa Dąbia i okolic.
Zagłada ludności żydowskiej oznaczała utratę około 35 proc. ludności. Złożonym problemem stało się tzw. mienie poniemieckie.
Część mieszkańców wyjechała przed nadejściem frontu, część pozostała czując się związana z ziemią przodków. Napięcia powiększał fakt zachowania ludności niemieckiej wobec współobywateli
polskich w czasie okupacji, problem Niemców przybyłych w czasie
wojny z rejonu Besarabii i Rosji, stan prawny tych, którzy chcieli
się po wojnie zrehabilitować po podpisaniu volkslisty i tych, którzy
nie chcieli skorzystać z repatriacji na teren Niemiec. Kilka osób
popełniło samobójstwa, jak: R. Böchwitz, kierujący podczas oku46
Po stronie hitlerowców opowiedzieli się: A. Woltmann, J. Neldner – kierownik aprowizacji w mieście, A. Bach, B. Szeler, E. Szmidt, A. Szulc, K. Szulc – funkcjonariusz gestapo, T.Z.P. Wankiewicz – żandarm, Fankelberg-Gorecki, Cygielman, K. Megier. Większość
z nich nie była w Dąbiu, gdy wkraczały wojska sowieckie. APK AmD syg. 3934 str. 58–59.
Wykaz osób narodowości niemieckiej, którzy na terenie Dąbia gnębili ludność polską,
pismo Zarządu Miasta Dąbia Nr 20/13/46 z 1 VI 1946 r. do Starosty Powiatowego w Kole;
podpisane przez burmistrza m. Dąbia i sekretarza K. Modrzejewskiego.
47
Działały: dwa młyny: Mühle Landwirt i Motormühle – Rosin Gottfried, spółdzielnia mleczarska Molkereigenssenschaft Eichstädt, zakład wyrobów cementowych
Zement-Dachsteinwerk Emil Bülow, ślusarnia i zakład naprawy maszyn Schosserei
u. Maschinenreparaturaust Schöller Bruno, rozlewnia piwa Bierverlag Fritz Herman,
spółdzielnia towarowa Wagengenossenschaft Eichstädt, kilka sklepów i trzy restauracje: Pod dębami Adolfa Schönknechta, Pod jodłą Adolfa Schultza i Restauracja miasta
Wrocławia Alfreda Gusiga. Lekarzem urzędowym od 1940 r. pozostawał Koenig, apteką
dąbską zarządzał Hagemann przybyły z Dorpatu.
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Cytat z Pisma Świętego pod sklepieniem dawnego domu modlitwy baptystów
w Dąbiu

pacji biurem mieszkaniowym w Dąbiu, Teodor Wankiewicz – ojciec żandarma czy pastor Antoni Rutkowski.48
Według stanu na 1 lutego 1945 r. w mieście znajdowało się
358 osób deklarujących się jako Niemcy. Trzeba było czekać na
zakończenie działań wojennych i decyzje konferencji pokojowych,
które miały określić przedsięwzięcie przesiedlenia do Niemiec
ludności niemieckiej pozostającej jeszcze w Polsce.49
25 V 1945 r. Zarząd Miasta Dąbia powołał dziesięcioosobową
komisję ds. przydzielania ludności polskiej majątków poniemieckich, ale w praktyce dopiero w sierpniu można było przystąpić do
realizacji dekretu PKWN z 6 IX 1944 r. (dekret o reformie rolnej
(art. 2 p. b) stanowił, że na cele reformy rolnej przejęte zostaną
nieruchomości będące własnością obywateli Rzeszy Niemieckiej,
nie-polaków i obywateli polskich narodowości niemieckiej) oraz
dekretu Rady Ministrów z 8 III 1945 r. o majątkach opuszczonych
i poniemieckich.50
Dekrety powodowały nie tylko przejęcie majątków po już nieobecnych, ale często odbierane były majątki tym, którzy mimo
wszystko decydowali się pozostać na „ojcowiźnie”, nie czując, aby
byli winni tego, co działo się podczas okupacji. Kilkanaście osób
wpisanych do niemieckiej listy narodowej skorzystało z możliwo48
APK AmD, syg. 3959 s. 72. Samobójstwo pastora Rutkowskiego wg. Oświadczenia
Romana Matysa.
49
Odbudowa Państwa Polskiego w latach 1944–1946. Warszawa 1947, str. 45.
50
Dekret PKWN z 6 IX 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej str. 88, Dekret
z 8 III 1945 r. (Dz. U. RP Nr 13, poz. 87 o majątkach opuszczonych i poniemieckich).
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ści rehabilitacji.51 Magistrat Dąbia dopiero 10 XI 1945 r. wydał
specjalne ogłoszenie przestrzegające obywateli przed grabieżą
mienia niemieckiego „pod karą więzienia 5 lat”.52
Przejętych zostało 87 posesji poniemieckich wraz z gruntami
o obszarze 117,91 ha oraz 77 domów mieszkalnych z 426 izbami,
105 budynków gospodarczych, młyn motorowy, wiatrak, warsztaty
rzemieślnicze, sklepy, magazyny. Mienie to przekazano 33 osobom
bezrolnym, 9 urzędnikom i pracownikom oraz 5 repatriantom.
Około 30 ha znalazło się w powiernictwie Zarządu Miasta Dąbia, około 24 ha oddano w powiernictwo małorolnym i rzemieślnikom. Majątek po dużych firmach: Woltamnn Adolf, Hoffmann,
Biuro Schöller, E. Masłowski-Bottermann na podstawie komisyjnych remontów przekazano miejscowym rzemieślnikom. W 1948 r.
na rzecz miasta przejęto pięć nieruchomości wraz z budynkami:
młyn motorowy po Rychardzie Krencu i Gottfrydzie Rozynie przy
ul. Kościuszki 26, wiatrak wraz z 10,84 ha gruntu po Adolfie Paitschu d. Ferdynanda Kebernika – przekazano repatriantowi Pawłowi Kreszko. Problemem spornym były grunty w okolicznych
wsiach należące do obywateli m. Dąbia.
Nieruchomości należące do parafii ewangelicko-augsburskiej
w Dąbiu składały się z dwóch oddzielnych posesji. Kościół z domem mieszkalnym pastora i budynek gospodarczy na działce
1042 m2 oraz ogród 0,56 ha przydzielono siostrom prowadzącym
Dom Dziecka. Posesję przy ul. Łęczyckiej 14 z domem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi na działce 700 m2 oddano do
dyspozycji Komitetowi Miejskiemu PPR, a grunt 0,56 ha przeznaczono na boisko sportowe miejskie.53
Ludność niemiecka opuszczała Dąbie i okolice etapami w latach 1945–1948 w różnych liczebnie grupach. W grudniu 1948 r.
pozostawało już zaledwie 15 osób narodowości niemieckiej. Kościół ewangelicki w Dąbiu przeszedł w zarząd Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie, później sprzedany
w prywatne ręce, został wyremontowany, a teren wokół kościoła
oczyszczony.
51
APK AmD, syg. 3934, str. 78, wnioski złożyli m. in.: Melania Wegner, Łucja Wegner, Eugeniusz Szmidt, Stanisław Rudnicki, Andrzej Rudnicki. Syg. 3905 str. 6, prawomocnymi wyrokami zrehabilitowano Annę Wegenerową i Janinę Keller, przywracając
im prawo do posiadania nieruchomości. W 1947 zrehabilitowani zostali: Piotr i Magdalena Gilge, Marta Szulc, Ludwika Rudnicka, Maria Ratajczak. Rehabilitacji nie uzyskała m. in.: Helena Wankiewicz, matka Teodora Zdzisława.
52
Tamże, syg. 3920.
53
Tamże, syg. 3867, 3900, 3829 s. 10–11. Majątek Gminy Wyznaniowej Ewang-Augsb.
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Po społeczności ewangelickiej pozostał cmentarz przy ul. 11 Listopada 1918 r. z zachowaną dzwonnicą – pomnikiem ku czci pastora E. A. von Modla – wybudowaną z inicjatywy ostatniego pastora A. Bittnera w 1930 r. W 2004 r., dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Miasta Dąbia, na cmentarzu rozpoczęły się prace
renowacyjne. Rekonstrukcji poddano wówczas kilkadziesiąt pomników pochodzących z XIX i I połowy XX wieku. Ciekawą inicjatywą było stworzenie lapidarium z nagrobków znajdujących się
na wiejskich cmentarzykach z obszaru gminy Dąbie. Na cmentarzu
znajduje się również kwatera (odrestaurowana w 2009 r.) upamiętniająca ośmiu pastorów parafii w Dąbiu.54
W 2015 r. w 100. rocznicę działań wojennych odbyła się na
cmentarzu ewangelickim w Dąbiu modlitwa ekumeniczna. Z inicjatywy A. Malińskiego wolontariusze posprzątali kilka cmentarzy
ewangelickich na terenie okolicznych wsi.

Zakończenie
Blisko 200-letnia obecność ewangelików w Dąbiu i jego okolicach zakończyła się gwałtownie wraz z okresem II wojny światowej i działaniami władz PRL-owskiego państwa. Pewnymi problemami w ocenie ewangelickiej obecności są: z jednej strony ograniczenie tej refleksji do okresu międzywojennego – ścierania się nacjonalizmów – i późniejszej wojny, z drugiej strony do nie do końca
prawdziwego stereotypu Polaka-katolika i ewangelika-Niemca.
A przecież obejmując ten cały blisko 200-letni okres ewangelickiej
obecności nie sposób nie zauważyć, że Dąbie i okolice nie byłyby
takie, jakie są obecnie, nie dokonałyby takiego skoku w rozwoju
w XIX wieku, gdyby nie właśnie ewangelicy ze swoim etosem pracy, innowacyjnością i chęcią osiedlenia, aby odnaleźć i stworzyć
„nowy dom”.
ks. Waldemar Wunsz
zdjęcia: Krzysztof Mazur

54
https://osadnicy.info/pl/miejsca/cmentarze/cmentarz-ewangelicko-augsburskiw-dabiu dostęp z dnia 01-08-2020
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SUPERINTENDENCI DIECEZJI KALISKIEJ KOŚCIOŁA
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO
Christoph Dienegott von Geißler
1793–1795
Paul Immanuel Matthiä
1796–1798
Karl Friedrich Herzberg
1798–1812
Karl Michael Christian Sienell
1813–1820
Ernst Johann August von Modl
1828–1860
Franz Johann Wladislaus Stockmann
1861–1869
Karl Ludwig Teichmann
1870–1890
Ludwig Julius Daniel Müller
1890–1902
Eduard Igantius Boerner
1902–1910
Rudolf Buse
1910–1914
Eduard Wende
1915–1939
STATYSTYKA DIECEZJI KALISKIEJ KOŚCIOŁA
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO
Kościoły
23
Kaplice
10
Domy modlitwy
37
Sale modlitewne
30
Szkolne sale modlitewne
13
Sale modlitewne w domach prywatnych
7
Kantoraty
94
Cmentarze
221
Chóry śpiewacze
43
Chóry puzonistów
38
(w tym jeden niezorganizowany)
Chóry muzyczne
1
Chóry mandolinowe
1
Towarzystwo młodzieżowe
22
Związki konfirmantów
1
Koła pań
5
Towarzystwa parafialne
1
DANE STATYSTYCZNE PARAFII
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ W DĄBIU
ZAŁOŻENIE PARAFII: 1806 R.
Liczba wiernych w szczytowym momencie rozwoju Parafii:
2800 dusz
Język liturgiczny: niemiecki. Nabożeństwa w języku polskim
w dni świąteczne, z Sakramentem Komunii kilka razy w roku.
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Pastorzy:
Johann Georg Hörning
1809–1829
Wilhelm Alberti
1830–1835
Wilhelm Biedermann
1836–1845
Alfred von Modl
1846–1865
Adam Haberkant
1865–1872
Kasimir Lembke
1872–1887
Anton Rutkowski
1891–1924
Alfred Bittner
od 1926
Kantorzy:
Johann Ludwig Fiedler 1809, Gottfried Lange 1817, Michael Mantei 1826, Götzen, Theodor Schultz, Rudolf Fibich 1885,
Hermann Otto Schmidt 1885–1908, Michael Kühn 1908–1910,
Julius Neldner 1910–1914 i 1918–1926, Theodor Schultz 1916–
1918, Friedrich Nikolai 1926, Julius Bojanowski od 1927.
Kościelni:
Karl Behnke 1885–1924, Michael Hamm 1924, Adam Ziegelmann 1924–1927, Adolf Meier 1928, Adolf Schönknecht 1928
Kolegia kościelne (Rady Parafialne)
1809–1823: Michael Tydelski
1850: Wilhelm Reisner, Ludwig Kondrat, H. Penther
1875:Wilhelm Job, Gottlob Zanter, J. Wirth, W. Wegner
1900: A. W. Ziegler, J. Schmidt, A. Horn, Friedrich Henkel
1926: Friedrich Wegner, Gottfried Rieske, Heinrich Ziebart,
Eduard Deter, Julius Krumbein, Julius Lück
1936: Gottfried Rosin, Adolf Wedmann, Julius Mundt, Wilhelm
Deiter, Ludwig Schön, Adolf Friedrich
Kościół: w Dąbiu
Domy modlitwy: Besiekiery i Szczepanowo, w Zawadce i Ksawerowie lokal szkolny i zarazem sala modlitw;
Kantoraty: Szczepanowo, Zawadka Nowa i Besiekiery. Dwa inne
kantoraty: Wygorzele i Ksawerów po 1936 roku przyłączone do
parafii w Łęczycy.
Cmentarze: Łusie, Szczepanowo, Zawadka Nowa, Zawadka Stara,
Górki, Osiny, Kobyle, Kępina, Janów, Grabów, Leszno, Baranowiec, Chwalborskie Holendry, Chorzepin, Brzezina, Grabina
Wielka, Dąbrowa i Polany;
Szkoły:
Dąbie, 7-klasowa koedukacyjna, około 80–90 uczniów, nauczyciel Neldner;
Domanin, jednoklasowa, 22 uczniów, nauczyciel katolicki;
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Łusie, jednoklasowa, 19 uczniów, nauczyciel katolicki;
Tarnówka, jednoklasowa, 20 uczniów, nauczyciel katolicki;
Zalesie, jednoklasowa, 15 dzieci, nauczyciel katolicki;
Szczepanowo, jednoklasowa, 8–10 uczniów, nauczyciel katolicki;
Umin, jednoklasowa, 4–6 uczniów, nauczyciel katolicki;
Pieczew, jednoklasowa, 10 uczniów, nauczyciel katolicki;
Zawadka, jednoklasowa, 35 uczniów, nauczyciel Hiller;
Wygorzele, 38 uczniów, nauczyciel G. Badke;
Ksawerów, jednoklasowa, 30 uczniów, nauczyciel R. Wensel;
Grabów, jednoklasowa, 12 uczniów, nauczyciel katolicki;
Besiekiery, jednoklasowa, 15–18 uczniów, nauczyciel katolicki
Osiny, jednoklasowa, 13 uczniów, nauczyciel katolicki;
We wszystkich szkołach językiem wykładowym był polski.
Nabożeństwa dla dzieci od czasów pastora Bittnera, prowadziło
je 6 pomocników, uczęszczało około 100 dzieci.
Stowarzyszenia:
Chór parafialny „Concordia” założył pastor A. Rutkowski, około
70 członków, dyrygent Julius Bojanowski;
Chór młodzieżowy, mieszany, powstał w 1927 r., liczył 27 członków, dyr. Bojanowski;
Chór młodzieżowy w Besiekierach, założony w 1929 r., 20 członków, dyr. Karl Greger;
Zespoły puzonistów: w Dąbiu – 12 muzyków, opiekun J. Bojanowski; Zawadka Nowa – 12 muzyków, opiekun Rudolf Hartfiel;
Związek młodzieżowy w Dąbiu, powstał w 1927 r., 25 członków
i około 50 sympatyków, opiekun pastor Bittner;
Związek młodzieżowy w Besiekierach, powstał w 1927 r.,
12 członków i około 20 sympatyków, opiekun kantor Greger;
Czasopisma: Friedensbote, Jugendfreunde, Wach auf, Neues Leben, Głos Ewangelicki.
Konwersje: w okresie 1920–1930 wstąpiły do parafii 3 osoby.
Okręg administracyjny parafii w Dąbiu:
powiat Koło, miasto Dąbie
powiat Koło, gmina Karszew: Wiesiołów, Rośle, Kupinin, Tarnówka, Łabędź, Łusie, Lisice, Mrowisko, Baranowiec;
powiat Koło, gmina Chełmno: Sobótka, Rzuchów, Cichmiana,
Dąbie Poduchowne, Dębina, Grabina Wielka, Grabina Mała,
Skąpe, Dąbskie Holendry;
powiat Koło, gmina Drzewce: Wojciechowo, Hilarowo, Umień,
Helenów, Ostrów, Józefów, Szczepanowo, Dzięciołów, Górki,
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Głębokie, Mizerka, Złoty, Zawadka Nowa, Zawadka Stara,
Brodki, Faustynów;
powiat Turek, gmina Krzykosy: Tarnówka Grzegorzewska
powiat Turek, gmina Skotniki: Domanin, Chwalborskie Holendry, Ojców, Rożniatów, Dąbrowo, Zaborów;
powiat Koło, gmina Żelgoszcz: Zbilczyckie Holendry, Chwalborzyce, Miniszewo, Chorzepin, Kozanki, Tollów;
powiat Koło, gmina Wola Świniecka: Drozdów, Rogów, Piaski
powiat Koło, gmina Kościelnica: Brzezina, miasto Uniejów,
powiat Łęczyca, gmina Sobótka: Sobótka, Kobyle, Jamy, Polany,
Smardzew, Olszewo, Osiny, Borki, Kotków, Ostrówek, Kępina, Jastrzębie, Pokrzywno;
powiat Łęczyca, gmina Grabów: Besiekiery, Stanisławów, Besk,
Janów, Białagóra, Leszno, Grabów, Bugaj;
powiat Leszno, gmina Mazew: Wymysłów, Sobótka, Ostrówek;
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Olędrzy w Dąbiu i okolicach
Wojny (głównie „potop” szwedzki), klęski żywiołowe i epidemie doprowadziły w XVII i na początku XVIII wieku do znacznego
(nawet o 30–40 proc.) zmniejszenia liczby ludności Rzeczpospolitej i ogromnych strat materialnych. Z tego powodu władze lokalne, także na terenach Wielkopolski, zdecydowały się na masowe
sprowadzanie osadników z krajów położonych na zachód od Polski. Przybyszów zaczęto nazywać olędrami (olendrami), ponieważ
pierwszymi emigrantami, którzy osiedlili się na Żuławach, byli
Holendrzy.
Osadnictwo olęderskie rozwijało się z powodzeniem na terenach
nizinnych oraz podmokłych Wielkopolski wschodniej, wymagających zabiegów melioracyjnych i osuszenia. Po pewnym czasie osady tego typu powstawały także na terenach pierwotnie suchych,
w wyniku karczunku lasu na wysoczyznach1. Przybysze mieli opinię pracowitych i sprawnych.
Drugą falę osadnictwa olęderskiego w XVIII w. stanowiła ludność pochodząca z Brandenburgii, Pomorza Zachodniego, Śląska
i Saksonii. W większości byli to wolni chłopi wyznania ewangelickiego, odróżniający się od miejscowych swą wyższą pozycją społeczną i materialną. Osiedlając się na obu brzegach doliny Warty,
na terenach (tzw. pustkach) podmokłych, czy też lesistych, zyskiwali korzystniejsze warunki egzystencji w porównaniu z krajami
ojczystymi.

Prawa i obowiązki osadników
Dwór wyznaczał bądź pozostawiał w gestii kolonistów wybór
miejsca na założenie cmentarza. Z reguły zakładano go na skraju wsi lub w lesie na pagórku. Do obowiązków osadników należa1
Ks. A Mendrok „Parafia ewangelicko-augsburska Świętego Ducha w Koninie”,
Rocznik Koniński, tom 16, 2007, ss. 196–197; Z. Włodarczyk „Powstanie parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie”, Kronika Wielkopolski nr 2(126), Poznań 2008, ss. 22–23;
B. Kiełbasa „Wybrane aspekty dziedzictwa protestanckiego w Wielkopolsce Wschodniej” Polonia Maior Orientalis tom. VI, KTPN Kalisz 2019, s. 51.
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ło przygotowanie terenu pod pochówki, ogrodzenie go parkanem
i opiekowanie się nim2.
Według I. T. Baranowskiego (por. przypis 3), osady holenderskie nad Wartą w linii Oborniki Wielkopolskie – Koło powstawały
znacznie później, niż te nadwiślańskie (lokowane już w II połowie
XVII w.). W połowie XVIII w. kolonie olęderskie zaczęły tracić
swój jednolity etnicznie charakter, pojawiły się nazwiska polskobrzmiące.
Pierwotnie Holendrzy mieli za zadanie irygować tereny bagienne wzdłuż cieków wodnych, z czasem przenosili się w głąb uprawiając pola i karczując lasy. Osady nadrzeczne określane są mianem osadnictwa starszego, w przeciwieństwie do tych leśnych.
Osady olęderskie odróżniały się od pozostałych tym, że osadnicy
byli ludźmi wolnymi pod względem prawnym, w przeciwieństwie
do chłopów pańszczyźnianych w XVII i XVIII w. Byli zatem wolnymi dzierżawcami swych gospodarstw. Obraźliwym określeniem
dla olędrów było słowo „chłop”. Podpisywali kontrakty z właścicielami dóbr (szlachtą, biskupami katolickimi). Kontraktu mogli
po upływie ważności (z reguły 40 lat) nie odnawiać. Umowa spisywana była w języku niemieckim.
Koloniami rządzili przedstawiciele – sołtysi, działały sądy sołtysie. Koloniści mogli korzystać z pastwisk i łąk, z lasów dworskich
na potrzeby budowy domów. W koloniach nadrzecznych mieli prawo połowu ryb. Mogli polować na zwierza lub na ptactwo. Zobowiązani byli do opłacania czynszu na rzecz dworu3.
Nizinne osady olęderskie na obszarach zalewowych nie miały charakteru czysto rolnego, na łąkach wypasane było także bydło. Rybołówstwo też stanowiło znaczny procent dochodu holendrów polskich.
Osady olędrów z dala od rzek, tzw. starszego typu, mają inny charakter gospodarczy – pojawia się tam rzemiosło, np. kowalstwo.

Olędrzy w okolicach Konina i Koła
Osady olęderskie powstawały poprzez rozwój terytorialny istniejących miejscowości bądź tworzenie odrębnych jednostek
osadniczych, tzw. kolonii. W XVIII w. w okolicy Konina założono
ok. 40 osad tego typu, były one przeważnie niewielkich rozmiarów. Na pustkach powstały takie miejscowości jak: Ochle Małe –
2
B. Szczepański „Osadnictwo olęderskie w dobrach szlacheckich powiatu konińskiego w XVIII w.”, Rocznik Wielkopolski Wschodniej, tom 1, 1973, ss. 43–44.
3
Ignacy Tadeusz Baranowski „Wsie holenderskie na ziemiach polskich” Przegląd
Historyczny 19/1, 1915, ss. 70–71.
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ok. 1724 r., Nowa Cegielnia – ok. 1790 r., Ościsłowo – ok. 1790 r.,
Tarnowa – 1792 r. Jako osady leśne założono: Olędry – ok. 1754 r.,
Sławsk – 1767 r., Wola Płowiecka – 1769 r., Pątnów – ok. 1772 r., Pogorzeliska – 1776 r., Lipiny – ok. 1777 r., Sławęcin – 1783 r., Babiak
– 1784 r., Grabienice – ok. 1784 r., Smolniki – ok. 1785 r.
Osadnicy olęderscy przybyli na teren powiatu kolskiego w II połowie XVIII w. w celu zagospodarowania ziem zalewowych doliny
Warty i Neru. Osiedlili się m.in. w: Lipich Górach, Pasiece i Kaczyńcu w 1770 r., Józefowie w 1772 r., Lipinach w 1777 r., Policach i Daniszewie w 1785 r. Powstały kolonie: Majdany w 1779 r.,
Police w 1785 r., Budki w 1786 r. oraz Szarłatowo w 1855 r. Warto
nadmienić, że osada Majdany, położona przy ujściu Neru do Warty
ok. 10 km na południe od Koła, w dniu 4 września 1781 r. uzyskała
potwierdzenie swoich praw od samego króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego4.
Osadnictwo niemieckie spotęgowało się po drugim rozbiorze
Polski, kiedy to rząd pruski wspierał akcję osiedleńczą zwalniając kolonistów na 6 lat od obowiązków wojskowych i z podatków.
Oprócz chłopów zaczęli przybywać także urzędnicy i rzemieślnicy.
Wielu z nich zamieszkało w okolicach Babiaka, Dąbia i Sompolna.
Powstały wsie: Wierzelin (1777 r.), Lubstowskie Holendry, Zakrzewek (1839 r.), Zaryń, Bilczew (1841 r.)5.
Urodzony we wsi Sompolinek pastor Robert Badke tak opisuje
osadnictwo olęderskie na Ziemi Konińskiej: „powstawały kwitnące wsie tam, gdzie Polacy mniemali, że ta praca się nie opłaca (…).
Tak samo o koloniach nad Wartą powiedzieć możemy, które tutaj
niemieccy koloniści założyli i całą dolinę użyźnili.”6 Gospodarka
olęderska była efektywniejsza od systemu pańszczyźnianego, cechowała się większa wydajnością.
Nasilenie osadnictwa niemieckiego związane było także z włączeniem Ziemi Konińskiej w skład Prus Południowych. Do wielu
miast i miasteczek zaczęli napływać rzemieślnicy z Czech i Saksonii. Tkacze osiedlili się we Władysławowie już ok. 1738 r. W Dąbiu nad Nerem silny przypływ osadników nastąpił w roku 1796.
W 1793 r. było tutaj 8 rodzin niemieckich, a już w 1820 r. liczba ich
wzrosła do 497.
4
K. Kasperkiewicz, ks. A. Mendrok „Ewangelickie obiekty sakralne w powiecie
kolskim”, Kronika Wielkopolski nr 4(104), Poznań 2002, ss. 85–95.
5
Ibidem, s. 89.
6
R. Badke „HEIMAT BOTTE” nr 5, 1971 r.
7
K. Kasperkiewicz, ks. A. Mendrok, op. cit., s. 88.
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Ewangelicy – rzemieślnicy rozwijali miasta
Rząd Królestwa Kongresowego zachęcał do osiedlenia się kolonistów-rzemieślników, a zwłaszcza sukienników. Osadnictwo to
osiągnęło swoje apogeum po roku 1817. Począwszy od 1820 r. władze Turku podjęły decyzję o modernizacji miasta i jego rozwoju
przestrzennym z uwagi na napływających tkaczy z Saksonii8.
Po 1815 r. nawet niewielkie Dąbie nad Nerem stało się ośrodkiem sukiennictwa. W 1828 r. ok. 75 proc. mieszkańców tego miasta było wyznania ewangelickiego9. Sukiennictwo rozwijało się także w Kole (w 1860 r. ok. 9 proc. jego mieszkańców było wyznania
ewangelickiego)10. Niestety, kilka lat później na granicy Królestwa
Polskiego i Rosji wprowadzono stawki celne, co przyczyniło się do
kresu rękodzieła sukienniczego.
Świadectwem wydarzeń wojny prusko-rosyjskiej z 1914 r. jest
także niewielki (20 arów) cmentarzyk wojenny w Chełmnie nad
Nerem, urządzony w latach 1915–1916. Pochowano tutaj 65 żołnierzy niemieckich (mogiły tworzą płyty cementowe z zatartymi inskrypcjami), a w mogile zbiorowej – wielokrotnie więcej Rosjan11.
Groby niemieckich wojskowych znajdują się ponadto na cmentarzach ewangelickich w Dąbiu i w Kłodawie.

Fale osadnictwa olęderskiego
w dolinie Warty i Neru – tworzenie osad
Druga fala kolonizacji olęderskiej oraz czas kolonizacji południowopruskiej.
Prywatne porozumienie niemieckich rolników stworzyło możliwości założenia szkoły w Majdanach. 4 września 1781 r. arcybiskup gnieźnieński Antoni Ostrowski potwierdził przywilej nadany przez króla Stanisława Augusta „nowo zasłużonym nowo powstałym krajom związkowym i ich spadkobiercom wymienionym
w umowie”.
Nabycie gruntów miało miejsce w 1779 r., a mianowicie: „grunty bezużyteczne z lasów w kluczu chełmińskim, które znajdują się
na obrzeżach wsi Rzuchów należącej do dóbr arcybiskupich” i, jak
8
„Dzieje Turku” praca zbiorowa pod redakcją E. Makowskiego, Cz. Łuczaka, Wyd.
WBP, Poznań 2002 r.
9
K. Kasperkiewicz, ks. A. Mendrok, op. cit., s. 88.
10
K. Kasperkiewicz, K. Mielczarek „Rok 1939 w Kole”, Kronika Wielkopolski nr
3(86), Poznań 1999, ss. 59–63.
11
K. Kasperkiewicz „Cmentarz wojenny z 1914 r. w Chełmnie”, Kronika Wielkopolski nr 4(116), Poznań 2005, ss. 73–76.
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Osady olęderskie parafii ewangelickiej w Dąbiu (opr. Bartosz Kiełbasa)

mówi dalej, „ponieważ znaleźliśmy taki las we wsi Rzuchów, że nigdy nie można liczyć na korzyści to samo dotyczy holendrów. Są
jednak zobowiązani do całkowitego wyczyszczenia pozostawionych
im lasów i do budowy godnych budynków w czasie wolnych lat”.
Między innymi dokument założycielski tej olęderskiej osady,
która początkowo nosiła nazwę Rzuchów, ale od 1790 r. Majdany,
zawiera bezpłatne prawo sprzedaży powierzonych ziem innym
osadnikom wobec opuszczenia tych gruntów przez innych bądź
sytuacji pokoleniowej (brak sukcesji), co brzmi szczególnie uderzająco w przypadku dóbr duchownych administrowanych przez
kościół katolicki, całkowitego wyzwolenia „od wszystkich darów
i stanowisk przed proboszczem w pobliskim Chełmnie”. Arcybiskup dał każdemu wiejskiemu nauczycielowi szkołę, a opiekunowi
szkoły pół jednostki powierzchni ziemi „z wyzwoleniem od wieczności od wszelkich zainteresowań i nabożeństw”.
Certyfikat wymienia osadników: Adama Kramera jako wiejskiego nauczyciela i jego ławników – rozjemców sporów w społeczności olędrów – (Gottlob Klingbeil, Andreas Schindel, Michael
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Schindel, Christoph Ratay, Michael Ratay, Christian Ratay, Jacob
Pinno, Jacob Schultz i Mathias Radtke). Holendrom przyznano
dziewięć lat wolnego (tzw. wolnizny od podatków na rzecz właściciela) na usunięcie wszystkich pozostałych lasów. W tym czasie
miały zostać wzniesione budynki gospodarcze. Po przeprowadzeniu ankiety przez kapitułę katedralną w Gnieźnie, w 1784 r. spisano i dokonano inwentaryzacji 11 pełnołanowych i 2 półłanowych
(półpowierzchniowych) gospodarstw w osadzie Majdany, która
miała 6 koni, 20 wołów i 30 krów12 (niem. Huf, pol. łan – jednostka
powierzchni w Prusach, w przybliżeniu 0,25 hektara).
Na podobnych warunkach układ z olędrami miał miejsce na ziemi arcybiskupiej w niemieckich wsiach Sobótka i Grabina Wielka
(niem. Groß-Grabin). Sobótka została założona w 1781 r. Mieszkali
w niej olędrzy – jedni z najbogatszych hodowców bydła, ponieważ
miała 25 koni, 46 wołów i 51 krów, chociaż we wsi znajdowało się
tylko 6 pół- i 8 całych powierzchniowo gospodarstw. We wsi Grabina Wielka było 7 całych i 13 półpowierzchniowych gospodarstw,
osada ta została założona w 1779 r. wraz z Majdanami.
Umowa założycielska wsi Grabina Holendry spisana została
23 maja 1779 r. w Skierniewicach. Potwierdzała przywileje nadane
przez króla Stanisława Augusta, z łaski bożej Króla Polski, Wielkiego
Księcia Litewskiego. Została spisana pomiędzy arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Polski Antonim Kazimierzem Ostrowskim
herbu Grzymała z Ostrowa, (herbu szlacheckiego w złotym polu mur
czerwony o trzech blankowanych basztach, w bramie rycerz zbrojny
z mieczem i tarczą) prymasem – arcybiskupem gnieźnieńskim, Legatem Korony Polskiej, prymasem Wielkiego Księstwa Litewskiego,
opatem tynieckim, Kawalerem Orła Białego (potwierdzona pieczęcią
kancelarii), a nauczycielem Josephem Fic i jego kolonistami – rolnikami, mianowicie olędrami: Matysem Schlaner, Michaelem Wandrych, Johannem Rolinsow, Michaelem Schulz, Michaelem Betker,
Danielem Betker, Martinem Betker, Michaelem Liwka, Michaelem
Fryback. Umowa została ustanowiona wobec osadników olęderskich
i ich spadkobierców na niewykorzystanych terenach leśnych w dobrach Chełmno (wykarczowanie i oczyszczenie), pod nazwą Grabina, administrowanych przez archidiecezję gnieźnieńską.
Usilnie starano się znaleźć wyższe dochody (zyski) z zupełnie
bezużytecznych lasów w Chełmnie, dzierżawiąc je olędrom (bez
12
A. Breyer „Die deutschen ländlichen Siedlungen des mittelpolnischen Warthebruchs” Deutsche Wissenschaftliche Zeitschrift für Polen; Heft 34; 1938 (zdigitalizowane 2010 r.), s. 18–19.
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szkody dla poddanych Chełmna). Olędrzy zwolnieni zostali od daty
tego przywileju na dziewięć lat od opłat (m.in. rezygnacja z pobierania czynszu). Mieli tylko całkowicie wyczyścić wyznaczone
i przeznaczone dla nich lasy oraz wznieść budynki, które będą tak
uporządkowane, jak to możliwe.
Ponieważ jednak holendrzy w Grabinie nie mieli odpowiedniego miejsca na łąki, dlatego pozwolono każdemu rolnikowi gospodarować na zarośniętych łąkach za rzeką Ner i przygotować łąki
pod wypas: bydła, owiec, kóz i świń. Mogli też łowić ryby oraz hodować pszczoły, ale tak, aby były trzymane w ich ogrodzie przy ich
budynkach (zabroniono wszelkiego pszczelarstwa w lesie).
Gdyby olędrom zabrakło drewna do budowy domów na swojej
ziemi (kataklizmy), mogli wykorzystać drewno z innych lasów należących do klucza chełmińskiego (powiadamiając zarządcę). Mogli też wziąć lub wyciąć drewno opałowe, które nie nadaje się do
budowy lub jest rozrzucone w lesie, jeśli brakuje go na własnych
terenach. Wyznaczono specjalnie teren pod cmentarz, z którego
nie pobierano czynszu.
Umowa założenia wsi: Osiny i Borek z dnia 28 listopada 1788 r.,
spisana pomiędzy Janem Nepomukiem Zakrzewskim, mistrzem
polowania z Bydgoszczy, sędzią zamku w Radziejowie, a olędrami:
Krzysztofem Bujer – sołtysem z Osin, Jakobem Tysler – ławnikiem
oraz Danielem Makowskim – ławnikiem z Borka, zawarta została
w Kadzidłowej. Dziedzic udzielił w niej wiecznego prawa holendrom, którzy budują swoje domy na jego ziemiach oraz w lasach
należących do tego majątku Kadzidłowa, a mianowicie w miejscowościach Osiny i Borek, które zgodnie z tym prawem i starszą
umową posiadali i na których gospodarowali już w 1784 roku.
Starsze kontrakty olędrzy mieli zawarte w 1784 r. Budynki powinni wznieść najlepiej przed końcem lat wolnizny. Wszyscy muszą płacić podatek dochodowy. Napoje alkoholowe (wódkę i piwo)
olędrzy winni kupować w okolicznych karczmach na ziemiach
dworskich. Sołtysi i ławnicy powinni rozstrzygać wszelkie spory
powstałe między społecznością olędrów. Apelacje będą kierowane
do sądu powszechnego przez sąd sołtysa. Jeśli ktoś powalił drewno
w lesie poza ich gospodarstwem, to należy tę sprawę przekazać do
sądu po konfiskacie ładunku i siekiery. Holendrzy mają również
bezpłatną opiekę dworu w lasach.
Gdyby duchowny katolicki poprosił olędrów z jakiegoś powodu
do parafii, musieliby oni zgromadzić się i pomóc. Jednak jeśli chodzi o sprzedaż gospodarstwa, jedna strona może sprzedać drugiej,
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chociaż sprzedawca musi zawsze zapłacić dworowi dziesiąty grosz
opłaty.
Umowa założycielska osady Krzewo Holendry z 17 maja 1790 r.
została spisana pomiędzy właścicielem dóbr Krzewo, Łazy i Polany
Mateuszem Donbrowskim, a olędrami: ławnikiem Nikolausem Justynskim i Kasparem Olanka w Łęczycy. Określono w niej dokładną
powierzchnię gruntów leśnych na granicy Krzewa i Pieczewa.
Podano zasady gospodarowania: oczyszczenie gruntu pod hodowlę bydła, tak dalece jak to możliwe, bez obciążania lub niszczenia budynków gospodarczych posiadłości i wioski. Ponieważ jednak przydzielone osadnikom zarośnięte tereny pozostały bez najmniejszego rozwoju, przyznano im wolność na siedem lat i przez te
siedem lat nie wykonają żadnej pracy na rzecz dworu.
Olędrzy siedzieli bez umowy od roku, więc dostali sześć lat wolności od daty jej podpisania. Za dzierżawę winni opłacać pieniądze
na dwór oraz dostarczyć dwa kapłony, jedną gęś, dwa korce owsa.
Po sześciu latach od tej daty do dwudziestu lat będą pracować nad
rękodziełem przez sześć dni, po dwudziestu latach dwanaście dni
również ręcznie, ale powinni zapłacić pozostałe podatki, jak wspomniano wyżej.
Jeśli jeden z Holendrów sprzedaje swoją jednostkę powierzchni (łan) drugiemu, musi oddać dworowi dziesiąty grosz pieniędzy
uzyskanych z terenu. Jeśli jednak ktoś sprzeciwi się obowiązkom
na rynku i nie zechce wykonywać wystarczająco dużo pracy, sołtys folwarku będzie mógł odebrać mu jego łan i przekazać innym
osadnikom – olędrom (kolejnemu dzierżawcy) bezpłatnie.
Wybrany sołtys wsi ma prawo do rozstrzygania sporów między olędrami i jest zobowiązany winę karać zarówno fizycznie, jak
i grzywną. Połowa grzywien powinna trafić do folwarku, a druga
połowa do sołtysa. Jeśli ktoś ukarany przez sołtysa nie będzie usatysfakcjonowany swoim osądem, powinien udać się do dworu, aby
dowieść prawdy.
Akt założycielski wsi: Szczepanowo, Józefowo, Wilimów, Wojciechów z dnia 11 listopada 1792 r. zawierał umowę dzierżawy ziemi
– nieużytków przez olędrów. Grunty te znajdowały się w Szczepanowie w granicach Umienia, w Józefowie i Wilimowie w granicach
Ostrowa oraz w Wojciechowie w granicach Lubina. Osadnicy byli
zobowiązani rządzić się i płacić czynsz zgodnie z tym prawem po
zakończeniu wolnizny.
Umowę podpisał dziedzic Łubianki Hilary Sulima Zabokrzecki
z przedstawicielami olędrów: Johannem Kabatem – sołtysem ze
80
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Napis na kaplicy cmentarnej w Szczepanowie gm. Olszówka (fot. Bartosz
Kiełbasa)

wsi Szczepanów, Andreasem Ludką z Wilimowa, Albertem Brodeckisem z Józefowa oraz Antonem Szymankiewiczem z Wojciechowa. Budynki kolonii olędrów musiały być wykonane z ciętego
drewna zgodnie z linią. Nie wolno im było sprzedawać drewna na
swoich łanach. Otoczeni zostali opieką dworu na równi z pozostałymi społecznościami wiejskimi, w granicach których mieszkali.
Gdyby spaliły się domostwa, dwór przekaże drewno na ich odbudowę z innych dóbr. Piwo i inne napoje mieli kupować w okolicznych karczmach. Musieli także dokonywać opłaty na rzecz kościoła parafialnego w Umieniu.
Następujące niemiecko-protestanckie wioski zostały założone na obszarze parafii ewangelicko-augsburskiej Dąbie: Grabina
Wielka – Groß Buchenwalde (1779), Rzuchów Hol. – Schuchen
(1779), Sobótka – Schönhagen (1781), Dębina (1782), Skąpe Hol.
(1792).
Do roku 1809 istniały następujące kolonie: Dąbskie Hol., Szczepanowo, Mrowisko, Chwalborskie Hol., Grabina Mała, Banachowo, Łusie, Józefów, Baranowiec – Bocklin, Rożniatow, Chruścin –
Zweigtal, Wilanów.
Pastor Johann Georg Hörning z Władysławowa służył ewangelikom w okolicach Dąbia. Jego centrum religijnym był początkowo dom modlitwy we wsi Łusie, która była uważana za „gałąź
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Cmentarz ewangelicki w Rochówku gm. Grabów (fot. Bartosz Kiełbasa)

Cmentarz ewangelicki w Zawadce
Starej (fot. Bartosz Kiełbasa)

82

Cmentarz ewangelicki w Ksawerowie
gm. Grabów (fot. Bartosz Kiełbasa)
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Lapidarium nagrobków z okolicznych cmentarzy ewangelickich w Dąbiu
(fot. Bartosz Kiełbasa)

Władysławowa”. Według raportu seniora okręgu pastora Matthiä
ze Zdun, z 4 grudnia 1797 r., w rejonie Dąbia istniały następujące
szkoły z osadnikami protestanckimi: Dąbie, Grabina, Besk, Kobyle, Sobótka, Szczepanowo.
Założono cmentarze ewangelickie we wsiach: Łusie, Szczepanowo,
Zawadka Nowa, Zawadka Stara, Górki, Osiny, Kobyle, Kępina, Janów,
Grabów, Leszno, Baranowiec, Chwalborskie Holendry (Domanin),
Chorzępin, Brzezina, Grabina Wielka, Dąbrowa oraz Polany.
Kantoraty zlokalizowane były we wsiach: Szczepanowo, Nowa
Zawadka i Besiekiery. Dwa pozostałe kantoraty — Wygorzele
i Ksawerów – od 1936 r. przyłączone zostały do parafii w Łęczycy.
Miejscowości: Wygorzele (Neu-Renneberg), Rochów, Rochówek,
Ksawerów, Ksawerówek, Odechów i Piaski podlegały opiece pastora z Łęczycy.
W pobliżu miasta Dąbie znajduje się wiele osad olęderskich.
Dom modlitwy zlokalizowano w Besiekierach, zaś w Szczepanowie, Zawadce i Ksawerowie – lokale szkolne wraz z salą modlitw.

Olędrzy w Dąbiu
Miasto Dąbie w 1774 r. liczyło tylko ok. 28 budynków mieszkalnych. Od 1793 r. istniało jako królewskie miasto w majątku pru83
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skim. Wtedy żyły tutaj 52 polskie rodziny, 8 niemieckich i dwie
żydowskie. W 1802 r. tzw. stare miasto miało tylko 91 domów. Do
52 polskich rodzin doszło 49 niemieckich, które żyły w „starym
mieście” (niem. Altstadt) oraz 18 rodzin kolonistów, którzy mieli
swoje domy w nowej kolonii.
Do 1802 r. istniały w Dąbiu place budowy fabryk (w mieście
Dąbiu), wymienia się tu właścicieli: Johanna Lange – sukiennika, Jonathana Appelta – przędzarza tytoniu (zajmował się przesiewaniem, sortowaniem tytoniu), Michaela Quiram – sukiennika
z Schönlanke (Trzcianka), Ludwiga Kunisch – sukiennika z Rogasen (Rogoźno), Gottfrieda Will – sukiennika z Tempelburg (Czaplinek), Gottfrieda Rosentreter – sukiennika z Schokken (Skoki),
Jakoba Oheim – sukiennika, Gottfrieda Oheim – sukiennika, Gottfrieda Krüger – sukiennika, Johanna Will – producenta tkanin,
Martina Kubik – sukiennika, Jakoba Kuhl – sukiennika, Johanna
Becker – rzemieślnika, Benjamina Bossert – rzemieślnika, Johanna Konitzer – rzemieślnika.
Ponadto magistrat Dąbia miał w spisie około 20 innych sukienników na rozbudowujących się fabrykach. Pochodzili oni z północno-zachodniej Wielkopolski, z okolic Piły i Obornik Wielkopolskich
oraz południowego skrawka Pomorza. Liczba mieszkańców Dąbia
stale rosła (w 1803 r. – 978 osób, w 1805 – 1262 osób, w 1824 roku –
1645 osób, w 1828 roku – 1875 osób).
W 1828 r. miasto Dąbie dostarczyło 46816 łokci sukna do Rosji,
podczas gdy Łódź tylko 10382 łokci sukna w tym samym czasie. Raimund Rembieliński, przewodniczący komisji województwa mazowieckiego, odwiedził Dąbie w 1820 r. W swoim raporcie z 22 lipca
1820 r. stwierdził, że władze pruskie wyznaczyły 34 miejsca dla
imigrantów. „Te miejsca – jak sam o tym mówi – wszystkie zostały
właściwie zbudowane w ciągu trzech lat (na dwóch ulicach), z których jedna płaci odsetki za utrzymanie pastora protestanckiego,
druga za ekonomię dóbr Chełmna”.
Rembieliński podaje liczbę sukienników, którzy przeprowadzili
się do miasta Dąbia w 1820 r., z wyłączeniem innych rzemieślników, do 100 osób. Kontynuuje: „Ogólnie rzecz biorąc, miasto Dąbie
zasługuje na szczególną ochronę ze strony rządu i może być siedzibą pracowników fabryki”.
Spadek rozwoju społeczności ewangelickiej miasta zauważalny
jest od 1873 r. Jest to spowodowane emigracją licznych kolonistów
do byłego gubernatorstwa (guberni) Lublina i Wołynia, a także
upadkiem przemysłu sukienniczego w Dąbiu. Większość sukien84
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ników w 1860 r. (nadal istniały 43 firmy) przeniosła się do Łodzi
i Zgierza, co znacznie utrudniło rozwój parafii.

Parafia ewangelicka w Dąbiu nad Nerem
Parafia ewangelicka w Dąbiu nad Nerem została erygowana
w 1806 r., była średniej wielkości, jeśli chodzi o obszar, w porównaniu z innymi parafiami diecezji kaliskiej. W jej skład wchodziły
kantoraty w: Szczepanowie i Nowej Zawadce (gmina Olszówka) oraz
Besiekierach (gmina Grabów). Wierni miejscowej parafii ewangelickiej skupieni byli w miejscowościach leżących dziś na północnym skraju gmin Uniejów oraz Świnice Warckie (miasto Dąbie leży
obecnie na granicy województw: wielkopolskiego i łódzkiego).
Obszar działania parafii ewangelickiej w Dąbiu obejmował:
miasto Dąbie, powiat Koło, gminę Karszew, powiat Koło: Wiesiołów, Rośle, Kupinin, Tarnówka, Łabędź, Łusie, Lisice, Mrowisko,
Baranowiec; gminę Chełmno, powiat Koło: Sobótka, Rzuchów,
Cichmiana, Dąbie Poduchowne, Dębina, Grabina Wielka, Grabina Mała, Skąpe, Dąbskie Holendry; gminę Drzewce, powiat Koło:
Wojciechowo, Hilarowo, Umień, Helenów, Ostrów, Józefów, Szczepanowo, Dzięciołów, Górki, Głębokie, Mizerka, Złoty, Zawadka
Nowa, Zawadka Stara, Bródki, Faustynów; gminę Krzykosy, powiat
Koło: Tarnówka Grzegorzewska; gminę Skotniki, powiat Turek:
Domanin, Chwalborskie Holendry, Ojców, Rożniatów, Dąbrowo,
Zaborów; gminę Żelgoszcz, powiat Koło: Zbilczyckie Holendry,
Chwalborzyce, Miniszewo, Chorzępin, Kozanki, Tollów; gminę
Wola Świnicka, powiat Koło: Drozdów, Rogów, Piaski; gminę Kościelnica powiat Koło: Brzezina; miasto Uniejów, powiat Turek,
gminę Sobótka, powiat Łęczyca: Sobótka, Kobyle, Jamy, Polany,
Smardzew, Olszewo, Osiny, Borki, Kotków, Ostrówek, Kępina, Jastrzębie, Pokrzywno; gminę Grabów, powiat Łęczyca: Besiekiery,
Stanisławów, Besk, Janów, Białagóra, Leszno, Grabów, Bugaj; gminę Mazew, powiat Łęczyca: Wymysłów, Sobótka, Ostrówek.
W 1799 r. przybyła z Warszawy do Dąbia komisja składająca się
m.in. z rady podatkowej. Król pruski przeznaczył ziemię dla społeczności protestanckiej Dąbia (każdemu olędrowi po 0,5 hektara
wg. miary pruskiej) na wsparcie kaznodziei i nauczyciela szkolnego (wspierali parafię) oraz jako plac budowy i ogród. Dla kościoła ewangelickiego, kaznodziei i domu szkolnego zachowano tylko
1,5 hektara (3 morgi).
18 sierpnia 1809 r. ewangeliccy obywatele miasta Dąbia i przedstawiciele okolicznych kolonistów – olędrów podpisali umowę
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Parafia ewangelicka w Dąbiu – zasięg według Eduarda Kneifla

z pastorem Hörningiem z Władysławowa, na mocy której wezwali
go do służby pasterskiej jako kaznodziei. W umowie jest napisane: „Z wielkim wysiłkiem i determinacją wbrew kłopotom udało nam się powierzyć wybranemu kaznodziei kościół zbudowany
od podstaw, także zbudować plebanię dla wygodnego mieszkania
i rocznego wynagrodzenia w wysokości 6OO Florenów, (płatność
na dwie raty, płatne: 25 marca i 29 września) i podarować ogród na
Neustadt o powierzchni około 1 hektara”. Umowa zawierała również warunek, zgodnie z którym pastor Hörning nie może pełnić
funkcji duszpasterskiej w żadnej parafii w odległości większej niż
dwie mile od miasta.
Pastor Alfred von Modl został wybrany do parafii Dąbie 3 listopada 1846 r. i jako pierwsze zadanie postanowił odbudować
prosty kościół i uczynić go bardziej godnym służby pasterskiej.
Dlatego 14 października 1849 r. odbył spotkanie wspólnotowe.
Konsystorz krajowy zasadniczo zgodził się na naprawę i rozbudowę kościoła, ale zażądał, aby ławek „nie należy wynajmować
mieszkańcom okolicznych wsi”. Mieszkańcy okolicznych kantoratów chcieli partycypować w połowie kosztów remontu świą86
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tyni, druga część kosztów budowy musiałaby zostać poniesiona
przez ewangelików miasta Dąbie. Społeczność ewangelicka Dąbia temu się przeciwstawiła, stąd orzeczenie konsystorza, któremu w części związanej z procentową odpłatnością sprzeciwili się
mieszczanie.
Społeczność wiejska kolonii olęderskich pragnęła pokryć drugą
połowę kosztów. Protestanccy mieszczanie sprzeciwili się tej prośbie, dlatego spotkanie społeczności nie powiodło się. Wobec tego
faktu pastor von Modl sporządził dwa plany renowacji kościoła,
a także poczynił inne przygotowania do przeprowadzenia niezbędnych prac. Nie był jednak w stanie osiągnąć sukcesu, ponieważ nie
było ich zrozumienia. Kontrast i konflikt pomiędzy protestancką
ludnością miejską a wiejską sparaliżował pracę w parafii. W okresie cholery lat 1852–55 parafianie nauczyli się dobroci i lojalności
od swojego opiekuna.
Pastor Antoni Rutkowski przejął urząd parafialny (instalacja) w Dąbiu w 1891 r. Został wybrany miejscowym proboszczem
10 maja 1898 r. (wcześniej był tylko administratorem parafii). Według jego sugestii przeprowadzono naprawy w latach 1891 i 1897
starego, uszkodzonego kościoła. W 1899 r. wspólnota zakupiła
organy od firmy Walter z Guhrau (dzisiejsza Góra, woj. dolnośląskie), które zostały uroczyście oddane do użytku 10 grudnia, na
uroczystości z udziałem pastorów: Schrödera z Turku, Freymanna
z Władysławowa i miejscowego pastora.
W kolejnych latach do kościoła dodano nową wieżę (starą rozebrano w 1891 r.). Zbudowano masywny dom kantora. Stara pastorówka służyła jako szkoła i mieszkanie kantorowi parafialnemu od
1877 r., ale ponieważ nie zaspokajała potrzeb, musiała w roku 1901
ustąpić miejsca nowemu budynkowi.
Z okazji 100-lecia wspólnoty parafialnej (1806–1906) zdecydowano w 1904 r. rozebrać zniszczony kościół i zastąpić go nowym.
To wydarzyło się w 1905 roku. W rzeczywistości zbudowano nowy
budynek na elementach wymienionych i wzniesionych w 1900 r.
Powstała nowa wieża kościelna podparta wewnątrz świątyni sklepionymi chórami i żeliwnymi filarami. Koszt budowy wyniósł około 12 tys. rubli.
31 października 1906 r. nowy kościół został otwarty. Na uroczystość zaproszono: generalnego superintendenta Juliusza Bursche i pastorów: Gerhardta z Prażuch, Krempina z Turku, Paszke
z Koła, Maya z Bełchatowa i Bierschenka z Sompolna. W 1912 r.
cmentarz ewangelicki w Dąbiu otoczono murem.
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Podczas I wojny światowej, w dniach 15, 16 i 17 listopada 1914 r.
pod Dąbiem stoczona została bitwa między Niemcami a Rosjanami. Miasto Dąbie oraz jego otoczenie poważnie ucierpiały z tego
powodu. W samym Dąbiu wybuchły pożary w wyniku ostrzału
– 36 domów zostało zniszczonych, a wiele innych uszkodzonych,
w tym ewangelicka plebania, a także kościół ewangelicki. Rosjanie
„uprowadzili” (de facto zmusili do wyjazdu w głąb Rosji, bo im nie
ufali) wielu parafian, którzy wrócili do domu dopiero po traktacie
pokojowym w Brześciu Litewskim w 1918 r.
W lipcu 1920 r. pastor Rutkowski założył stowarzyszenie chórów kościelnych „Concordia” w Dąbiu, które rozwijało się prężnie
– liczba członków wkrótce wzrosła do ponad 100.
3 maja 1930 r. odbyło się na cmentarzu ewangelickim w Dąbiu
odsłonięcie pomnika ku czci pastora Alfreda von Modl – zasłużonego dla parafii, a 8 czerwca poświęcono dzwonnicę na wspomnianej nekropolii.
Rok 1934 był wyjątkowy, bowiem 9 września kantorat Besiekiery świętował 25-lecie swojego istnienia. Oprócz lokalnego pastora
Bittnera w uroczystości wziął udział pastor Reinhold Dreger, który również pochodził z tego kantoratu.
W 1936 r. następujące wsie zostały odłączone od parafii Dąbie
i przydzielone do nowej parafii Łęczyca: Wygorzele (Neu-Renneberg), Rochów, Rochówek, Ksawerów, Ksawerówek, Odechów
i Piaski. W pobliżu miasta Dąbie leżały wioski prawie wyłącznie
zamieszkane przez protestantów, co miało ogromne znaczenie dla
życia tej społeczności; największa odległość od poszczególnych
parafii do kościoła parafialnego wynosiła 18 km.
Na terenie parafii istniały następujące szkoły w: Dąbiu
(7-klasowa mieszana, na około 80–90 ewangelickich dzieci, nauczyciel Neldner), Domaninie na około 22 ewangelickich dzieci,
nauczyciel katolik), Łusiach (na około 19 ewangelickich dzieci,
nauczyciel katolik), Tarnówce (na ok. 20 ewangelickich dzieci,
nauczyciel katolik), Zalesiu (na ok. 15 ewangelickich dzieci, katolicki nauczyciel), Szczepanowie (od 8 do 10 ewangelickich dzieci,
katolicki nauczyciel), Umieniu (mieszana szkoła, od 4 do 6 ewangelickich dzieci, nauczyciel katolik), Pieczewie (10 ewangelickich
dzieci, nauczyciel katolik), Zawadce (35 ewangelickich dzieci,
nauczyciel Hiller), Wygorzelach gm. Grabów (38 ewangelickich
dzieci, nauczyciel G. Badke), Ksawerowie gm. Grabów (30 ewangelickich dzieci, nauczyciel R. Wenzel), Grabowie (12 ewangelickich dzieci, nauczyciel katolicki), Besiekierach (ok. 15–18
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ewangelickich dzieci, nauczyciel katolik), Osinach (mieszana,
13 ewangelickich dzieci, katolicki nauczyciel)13. We wszystkich
szkołach głównym językiem nauczania był polski.
Pastor kościoła ewangelicko-reformowanego z Lubeki (kraj
Schleswig Holstein) ks. Rudolf Albrecht wraz z żoną, synem diakonem Simonem oraz synową Birte w dniach 17 do 20 lipca 2018 r.
przebywali gościnnie w powiatach kolskim i łęczyckim. Wycieczka
w rodzinne strony matki (Natalie Albrecht z d. Wenzel) i dziadka
(Samuel Wenzel) odbyła się do wsi Ksawerów gm. Grabów. W powiecie łęczyckim mieszkała rodzina matki i mieszkał do 1948 r.
sam Rudolf Albrecht (ur. 29 czerwca 1940 roku, ochrzczony przez
nauczyciela i kantora Reinholda Wenzela).
Zaskakująca jest historia Rudolfa bezpośrednio po wojnie. Zimą
1945 roku Albrechta wraz z dwójką rodzeństwa przygarnęła rodzina polskich sąsiadów Adamczyków i przechowała oraz uchroniła
od zsyłki do ZSRR i represji sowietów. Wacław Adamczyk obdarzył
ogromną sympatią swych przyjaciół, do tego stopnia, że uratował ich
od zagłady. Trzy lata później Albrechtowie wyjechali do Niemiec14.
Społeczności mariawicka i ewangelicka w okolicach Nowej
i Starej Sobótki wzajemnie sobie pomagały i nawzajem się wspierały, żyły w dobrosąsiedzkich stosunkach. Chóry parafialne obu
wspólnot oraz ich orkiestry wzbogacały zarówno msze, jak i nabożeństwa, koncertując gościnnie u sąsiadów. Kościół mariawicki w Nowej Sobótce służył w okresie okupacji jako miejsce nabożeństw ewangelickich, podobnie w latach 2011–2013 kościół mariawicki w Kadzidłowej był otwarty dla okolicznej społeczności
ewangelickiej (m.in. z Krzewaty).

Podsumowanie
Olędrzy w Dąbiu i okolicach w początkach XIX w. rozwinęli sieć
osadniczą, a w samym mieście doprowadzili do rozwoju przemysłu sukienniczego, którego dynamiczny rozwój został zahamowany
przez pojawienie się fabryk w Łodzi i w Zgierzu. Sukiennicy z Dąbia pochodzili z terenów dzisiejszej północno-zachodniej Wielkopolski (okolice Trzcianki, Piły i Obornik Wielkopolskich).
13
E. Kneifel „Die evangelisch-augsburgischen Gemeiden der Kalischen Diözese”
Plauen 1937,s. 108–118.
14
B. Kiełbasa „Upamiętnienie oraz zachowanie dziedzictwa Olędrów w Wielkopolsce Wschodniej na przykładzie powiatu kolskiego” Rocznik Kolski nr 12 Koło 2019,
s. 39–41.
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Fale osadnictwa olęderskiego dotyczyły w pierwszej kolejności
terenów nad dolinami rzek Warty i Neru (stare osadnictwo), dopiero następne grupy kolonistów zakładały osady na nieużytkach
leśnych na wysoczyznach (nowe osadnictwo) w czasach tzw. południowopruskich.
Osadnicy olęderscy w dolinie Warty i Neru z reguły byli rolnikami, rzadziej rzemieślnikami (kowale) pochodzącymi z Pomorza.
Koloniści gospodarujący na wysoczyznach i terenach leśnych oddalonych od większych cieków wodnych pochodzili z Marchii i Pomorza.
Parafia ewangelicka w Dąbiu obejmowała tereny od Uniejowa
pod Kłodawą wraz z Grabowem, Wolą Świniecką, była jak na ówczesne czasy bardzo rozciągnięta administracyjnie (podchodziła
pod samą Kłodawę). Administrowanie tym obszarem było kłopotliwe, nie wszystkie kantoraty chciały partycypować w kosztach
utrzymania głównego ośrodka parafialnego.
Bartosz Kiełbasa

Autor tekstu (fot. Krzysztof Mazur)
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Mariawici w Dąbiu i okolicy
Mariawici w najbliższej okolicy Dąbia nigdy nie stanowili znaczącej liczebnie społeczności. Niemniej jednak przedstawiciele
tego nurtu katolicyzmu zamieszkiwali i zamieszkują ten teren do
dziś. Historia tutejszych wyznawców idei mariawityzmu związana
jest z dwiema parafiami Kościoła Starokatolickiego Mariawitów:
w Nowej Sobótce i Kadzidłowej (gmina Grabów, powiat łęczycki,
województwo łódzkie).
Mariawityzm jest jedynym oryginalnie polskim wyznaniem, powstałym na przełomie XIX i XX w. na ziemiach Królestwa Polskiego należącego do ówczesnego zaboru rosyjskiego. Geneza ruchu
jest ściśle związana z osobą siostry zakonnej św. Marii Franciszki
Kozłowskiej (zwyczajowo nazywanej przez mariawitów Mateczką), która 2 sierpnia 1893 roku, w płockim kościele seminaryjnym
św. Jana Chrzciciela, otrzymała Objawienia Dzieła Wielkiego Miłosierdzia wzywające Kościół Rzymskokatolicki, a zwłaszcza stan
duchowny, do gruntownej reformy.
Objawienia wskazują cześć Przenajświętszego Sakramentu
oraz pomoc Matki Bożej jako ostatni ratunek dla pogrążonego
w grzechach świata. Jeżeli ludzkość skorzysta z okazanego Miłosierdzia, nastąpi odrodzenie Kościoła, świat dozna przemiany,
a ziemia stanie się odbiciem nieba. Jeśli zaś odrzuci – czeka ją
wyrok Sprawiedliwości Bożej; ludzie poniosą konsekwencje swoich wyborów.
Realizując pochodzący od Jezusa Chrystusa nakaz, kapłani
mariawici propagowali (i propagują do dziś) kult eucharystyczny
wyrażający się w częstym i godnym przystępowaniu do Komunii
Świętej. Starają się też wdrażać wiernych do kształtowania indywidualnych relacji z Bogiem poprzez Adorację Przenajświętszego
Sakramentu. Istotnym zadaniem mariawitów jest błaganie Boga
o nawrócenie i miłosierdzie dla świata, a także okazywanie miłosierdzia względem bliźnich.
Kapłani mariawici początkowo działali w ramach Kościoła
Rzymskokatolickiego. W latach 1903 – 1906 czynili starania o otrzy91
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manie formalnej zgody Stolicy
Apostolskiej na prowadzenie
pracy duszpasterskiej według
programu odnowy moralnej
i religijnej określonej w Dziele Wielkiego Miłosierdzia. Niestety, z powodu niezrozumienia
doniosłości idei realizowanych
przez duchownych tworzących
Zgromadzenie Kapłanów Mariawitów, a także innego typu
obaw polskiej i watykańskiej
hierarchii kościelnej, mariawityzm nie otrzymał papieskiej
aprobaty. W roku 1906, skutkiem
otwartego konfliktu powstałego
między kapłanami mariawitami
Św. Maria Franciszka Kozłowska i wyższymi rangą duchownymi
(1864–1921) arch. KSM
rzymskokatolickimi, ideę mariawityzmu oficjalnie potępiono. Był to moment, gdy pojawił się samodzielny Kościół Katolicki
Mariawitów – bo tak (co najmniej do roku 1919) brzmiała oficjalna
nazwa wspólnoty mariawickiej.
Od samego początku tej społeczności wyznaniowej kapłani mariawici wraz z siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Mariawitek rozpoczęli gruntowną pracę społeczną na rzecz wiernych, którzy powierzyli się ich duchowemu kierownictwu. Niemal we wszystkich
parafiach powstawały szkoły, bezpłatne ochronki dla dzieci, sierocińce, internaty dla młodzieży, domy starców, domy opieki dla chorych i potrzebujących pomocy, mieszkania dla osób pozbawionych
dachu nad głową, szpitale, kuchnie dla ubogich, kursy dla analfabetów, warsztaty przysposobienia zawodowego, straże ogniowe,
różnego rodzaju pracownie, wzorcowe gospodarstwa rolne, piekarnie, wytwórnie wód sodowych i wiele innych inicjatyw, dzięki
którym utrzymywana była działalność charytatywna, społeczna,
opiekuńcza, kulturalna i oświatowa.
Od 1907 roku duchowni mariawici sprawują wszystkie czynności
religijne w językach narodowych1, zachowując starożytny obrządek
zbliżony do rytu trydenckiego (kapłan przy ołtarzu stoi tyłem do
1
Obszarem działalności kapłanów mariawitów było terytorium Imperium Rosyjskiego (głównie gubernie tzw. Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego).
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wiernych, a przodem do wystawionego w monstrancji Przenajświętszego Sakramentu).
W roku 1909 eklezjalna społeczność mariawitów związała
się z Unią Utrechcką Kościołów Starokatolickich. W wyniku długich rozmów z delegacją
mariawitów hierarchowie starokatoliccy zdecydowali udzielić sakry biskupiej kpł. Janowi
Marii Michałowi Kowalskiemu,
Ministrowi Generalnemu Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów. Tym sposobem Kościół
Mariawitów otrzymał sukcesję
apostolską2.
W latach 1911–1914, z ini- Abp Jan Maria Michał Kowalski
cjatywy św. Marii Franciszki, (1871–1942) arch. KSM
powstał w Płocku kompleks budynków z przeznaczeniem na klasztor, katedrę, siedzibę władz Kościoła oraz prowadzenie wyżej wspomnianej działalności. W roku
1918 Mateczka otrzymała Objawienie, w którym Pan Jezus nazywa katedrę Świątynią Miłosierdzia i Miłości, dając jej szereg łask,
odpustów i przywilejów. Do dnia dzisiejszego to miejsce stanowi
centrum mariawityzmu oraz sanktuarium, do którego pielgrzymują wierni nie tylko z Polski, lecz także zza granicy3.
23 sierpnia 1921 w Płocku umiera Założycielka ruchu i zostaje
uznana przez współwyznawców mariawityzmu za świętą. Po Jej
śmierci duchowe przewodnictwo w kościele obejmuje arcybiskup
Jan Maria Michał Kowalski, który wprowadza szereg reform oddalających mariawitów od Kościoła Rzymskokatolickiego:
• przywrócenie udzielania wiernym Komunii pod dwiema postaciami Chleba i Wina (1922);
• zniesienie celibatu i wprowadzenie małżeństw zakonnych
(1922–1924);
2
Jednak zmiana oficjalnej nazwy (na wg. ówczesnej pisowni Staro-Katolicki Kościół Mariawitów) nie nastąpiła z chwilą przystąpienia Kościoła Mariawitów do Unii
Utrechckiej.
3
Więcej szczegółów [w:] M. Robert Żaglewski, Świątynia Miłosierdzia i Miłości
w Płocku, Płock 2014
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• kapłaństwo i konsekracja na biskupstwo sióstr zakonnych
(1929);
• zniesienie obowiązku spowiedzi w konfesjonale, wprowadzenie
spowiedzi ogólnej przed Panem Jezusem (1930).
W obliczu wprowadzonych zmian nasiliły się prześladowania
mariawitów, a przeciwnicy ruchu domagali się od państwa delegalizacji ruchu. W wyniku narastających napięć powstał wewnętrzny
spór w Kościele, który ostatecznie doprowadził do rozłamu w roku
1935. Podzielił on mariawitów na dwie odrębne denominacje: Starokatolicki Kościół Mariawitów (z siedzibą w Płocku), który wycofał się z niektórych wprowadzonych reform (m.in. z kapłaństwa
kobiet) i przyjął ustrój kolegialny, oraz Kościół Katolicki Mariawitów (z siedzibą w Felicjanowie koło Płocka), który pozostał wierny
duchowemu kierownictwu arcybiskupa M. Michała Kowalskiego.
Tzw. mariawici płoccy swoim nowym zwierzchnikiem obrali biskupa Klemensa M. Filipa Feldmana, jednocześnie stali się prawnymi właścicielami zdecydowanej większości kościołów i kaplic.
Z kolei tzw. nurt felicjanowski nie został formalnie uznany przez
władze II RP, a swoją działalność prowadził w większości w prowizorycznie urządzonych kaplicach, znajdujących się głównie w domach wyznawców. Rozłam przyczynił się do odstąpienia znacznej
liczby wyznawców od mariawityzmu, a także osłabił prężną dotychczas działalność misyjną, apostolską i wydawniczą Kościoła.
W okresie II wojny światowej mariawici i mariawityzm – jako
czysto polskie wyznanie – spotykał się ze szczególną nieprzychylnością okupanta. Wielu duchownych, osób zakonnych i świeckich
zginęło, majątki zostały ograbione i zniszczone.
Jednym z więźniów hitlerowskiego obozu koncentracyjnego
w Dachau był abp M. Michał Kowalski, który został zagazowany na zamku w Hartheim 26 maja 1942. Po śmierci został uznany przez wiernych Kościoła Katolickiego Mariawitów za świętego
i męczennika.
Po II wojnie światowej oba Kościoły mariawickie zmuszone
były do odbudowania swoich struktur, kształcenia nowych kadr
duchownych i odnalezienia się w nowej sytuacji politycznej. Dotychczas mariawici utrzymywali się z własnej pracy; w Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej prowadzona przez siostry oświata została upaństwowiona, a znaczna część działalności była różnymi
sposobami utrudniana. Przyczyniło się to do zapaści gospodarczej Kościoła, zamknięcia wielu mniejszych parafii i upadku powołań do Zgromadzenia Sióstr Mariawitek, które zmuszone były
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do opuszczenia zakonu w przypadku kontynuowania pracy w państwowych szkołach.
Względne ocieplenie relacji z Kościołem Rzymskokatolickim
nastąpiło po Soborze Watykańskim II. W roku 1997 powstała Komisja Mieszana do Spraw Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołem Starokatolickim Mariawitów.
Odbywają się nabożeństwa ekumeniczne, a także podejmowane są
różne inicjatywy o charakterze ponadwyznaniowym. Od końca lat
sześćdziesiątych ubiegłego wieku stopniowo zaczęły zanikać akty
wandalizmu wymierzone w mariawickie miejsca kultu, ustępowały także prześladowania mariawitów.
W chwili obecnej w Polsce żyje około 23 tysiące wiernych Kościoła Starokatolickiego Mariawitów oraz 2 tysiące wiernych Kościoła Katolickiego Mariawitów. Ponadto we Francji istnieje prowincja Kościoła Starokatolickiego Mariawitów licząca 10 tysięcy
wyznawców. Główne skupiska wyznawców obu nurtów znajdują się
w okolicach: Łodzi, Warszawy, Mińska Mazowieckiego i Strykowa.
Duchowieństwo obu Kościołów kształci swoje kadry na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w ramach sekcji starokatolickiej.
Obie wspólnoty wyznaniowe pragną odnaleźć swoją tożsamość po
długim okresie trudnych doświadczeń. Chcą też sprostać wymogom współczesności.

Zasady Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
Kościół Starokatolicki Mariawitów jest cząstką jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła, zgromadzoną wokół
Chrystusa Pana utajonego w Przenajświętszej Eucharystii. W swojej
nazwie (starokatolicki) ukazuje przywiązanie do starożytnych, katolickich prawd wiary, które uchwalone zostały zanim zaistniał podział
na Kościół Wschodni i Zachodni. Nawiązuje także do życia Maryi
(łac. Mariae vitae), które dla mariawitów jest wzorem do naśladowania. W praktyce ta formuła oznacza zachowanie świętości życia
połączone z rzetelnym wykonywaniem codziennych obowiązków.
Wraz z innymi chrześcijanami mariawici opierają swoje nauczanie na Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu. Wierzą w Jednego Boga w Trzech Osobach oraz że Syn Boży stał się człowiekiem
i umarł na Krzyżu z miłości do człowieka, aby zbawić ludzi.
Mariawici są katolikami. Opierają się na Tradycji Kościoła
Powszechnego, nauczaniu Ojców i Doktorów Kościoła oraz przykładzie świętych. Uznają siedem Sakramentów Świętych, oddają
cześć Maryi, świętym oraz modlą się za zmarłych.
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Mariawici są starokatolikami, czyli powracają do pierwotnego
nauczania Kościoła katolickiego zawartego w orzeczeniach siedmiu pierwszych soborów ekumenicznych. Nie zgadzają się z nauczaniem o nieomylności papieża i jego prymacie nad całym Kościołem Powszechnym.
W Kościele Mariawitów nie istnieje obowiązkowy celibat duchownych. Praktykowane są dwie formy spowiedzi: indywidualna
(przed kapłanem) oraz ogólna (powszechna) – przed Chrystusem
z rozgrzeszeniem kapłana.
Wszystkie posługi duchowne są bezpłatne, zgodnie z zaleceniem Chrystusa: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,
8). Duchowieństwu wolno natomiast przyjmować dobrowolne ofiary, aczkolwiek nie wolno ich żądać.
Mariawici nie stosują klątw oraz ekskomunik. Nie wykluczają
nikogo od Sakramentów. Kładą nacisk na osobiste przeżywanie
wiary przez każdego człowieka. Unikają narzucania własnych poglądów, szanując godność i wolność wszystkich ludzi do wyboru
swej życiowej drogi wedle ich sumienia. Fundamentalnym prawem etycznym jest nakaz miłości Boga, bliźniego i samego siebie.
Bliźnimi są zaś wszyscy ludzie bez względu na ich światopogląd,
narodowość oraz tradycje kulturowe.
Stosunek mariawitów do ekumenizmu doskonale oddają słowa
św. Marii Franciszki: Każdy Kościół niech zachowuje zwyczaje,
modły i nabożeństwa i niech drugiemu swoich praktyk religijnych
nie narzuca. We wszystkim niech będzie miłość, w rzeczach niekoniecznych do zbawienia – wolność, a w koniecznych jedność.
Kościół angażuje się w działalność zmierzającą do przywrócenia
jedności chrześcijan na zasadzie jedności w różnorodności. Należy do grona współzałożycieli Polskiej Rady Ekumenicznej, jest
też członkiem Światowej Rady Kościołów i Konferencji Kościołów
Europejskich.
Kościół Starokatolicki Mariawitów składa się z trzech diecezji: śląsko-łódzkiej, lubelsko-podlaskiej i warszawsko-płockiej
oraz prowincji francuskiej. Duchowym centrum mariawityzmu
jest Świątynia Miłosierdzia i Miłości w Płocku. Tam też działa
Seminarium Duchowne, którego słuchacze zdobywają wiedzę
ogólną w czasie studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
Organem prasowym Kościoła jest – ukazujący się od roku 1907
– kwartalnik Mariawita.
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Historia parafii w Nowej Sobótce
Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty oraz św. Rocha Wyznawcy jest pierwszą, która opowiedziała się za ruchem mariawickim w 1906 roku.
Jej organizowanie rozpoczęło się w roku 1905, kiedy proboszczem
w Starej Sobótce był o. Jan Maria Michał Kowalski, późniejszy arcybiskup i przełożony Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów. Swoją postawą, pracą i stosunkiem do wiernych zyskał ogromne uznanie wśród lokalnej społeczności. Ksiądz Kowalski nie przybył do
Sobótki z własnej woli, został tu zesłany za karę, aby uniemożliwić
mu kontakty z księżmi należącymi do Zgromadzenia Kapłanów
Mariawitów, które – na mocy dekretu papieskiego z 31 sierpnia
1904 – zostało rozwiązane.
W styczniu 1906 roku na zjeździe kapłanów mariawitów w Starej Sobótce podjęto decyzję o wypowiedzeniu posłuszeństwa biskupom rzymskokatolickim4. Ks. Kowalski wraz z gronem wiernych był zmuszony opuścić istniejący do dziś kościół św. Mateusza
w Sobótce Starej. Wówczas za mariawityzmem opowiedziało się
około 7 tysięcy ludzi, nie tylko z Sobótki, lecz także parafii znajdujących się w promieniu ok. 30 km.
Pierwsze nabożeństwa sprawowane były w zabudowaniach gospodarczych rodziny Kraszewskich z Nowej Sobótki, która przekazała znaczną część swojego majątku na budowę kościoła. Jeszcze w 1906 zakupiono działkę za 20 tysięcy rubli, które pochodziły
z ofiar ludu mariawickiego. W ciągu niespełna roku zbudowano
duży, neogotycki kościół, któremu również nadano wezwanie św.
Mateusza i Rocha, chcąc w ten sposób zaznaczyć, że mariawityzm
jest kontynuacją istniejącej wspólnoty parafialnej. Ponadto otworzono ochronkę w Kępinie oraz szkołę dla analfabetów.
W lutym 1906 roku o. Jan Maria Michał Kowalski odszedł z parafii do Płocka, aby zająć się organizowaniem nowej społeczności
wyznaniowej – mariawitów. Kolejny proboszcz, kapłan Czesław
M. Polikarp Kahl, rozpoczął budowę ochronki, szkoły dla dzieci
oraz domu starców. Ojciec M. Polikarp nie pozostał jednak długo w Sobótce, został wkrótce skierowany do parafii mariawickiej
w Piątku. Na jego miejsce przyszedł dawny profesor seminarium
duchownego w Płocku, o. Leon M. Andrzej Gołębiowski, który
kontynuował prace budowlane. Jednak i on nie pozostał długo
4
Więcej szczegółów w publikacji: Dwie Sobótki – wspólna historia. W sto dziesiątą
rocznicę samodzielności konfesyjnej mariawityzmu, Nowa Sobótka 2016
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w Sobótce. W drugiej połowie grudnia 1906 roku o. Gołębiowski
wyjechał do pracy w redakcji pisma Maryawita w Łodzi, gdzie został ustanowiony kustoszem okręgu łódzkiego, a następnie w Łowiczu, w roku 1910, został konsekrowany na biskupa mariawickiego
(wraz z o. Romanem M. Jakubem Próchniewskim).
Miejsce o. M. Jakuba zajął ks. Tomasz M. Gabriel Krakiewicz,
profesor seminarium duchownego w Lublinie. W ciągu jednego
roku ukończył jeden z większych i okazalszych kościołów mariawickich.
Parafia liczyła w tym czasie około pięciu tysięcy wiernych, zamieszkujących teren pomiędzy południowymi Kujawami, Kłodawą, Kutnem, Łęczycą i Dąbiem nad Nerem. W świetle przepisów
ówczesnego prawa ośrodek mariawicki w Nowej Sobótce stanowił główną siedzibę dla proboszcza i wikariuszy następujących
parafii:
• Parafia sobótkowska
a) kościół parafialny (murowany) we wsi Nowa Sobótka; parafian 3386; proboszcz mieszka przy kościele;
b) I dom parafialny, w którym mieści się: szkoła elementarna,
ochronka (bezpłatna), warsztaty tkackie i wyrobów trykotowych;
c) II dom parafialny, w którym mieści się: piekarnia, sklep spożywczy i czytelnia;
• Parafia grabowska
a) kaplica w domu parafialnym w Kadzidłowej, parafian 1216;
b) dom parafialny, w którym mieści się: szkoła elementarna
i ochronka bezpłatna;
• Parafia mazewska
a) kaplica domowa w Zieleniewie, parafian 787;
• Parafia krośniewicka
a) kaplica domowa w Kajewie, parafian 384;
b) kaplica domowa w Ostrowach, parafian 1155.
W roku 1909 założono orkiestrę parafialną, która uświetniała uroczystości nie tylko religijne, lecz także patriotyczne i inne.
Działalnością diakonijno-edukacyjną zajęły się siostry mariawitki, które pod nieobecność duchownych przejmowały również obowiązki duszpasterskie (zwłaszcza po wprowadzeniu kapłaństwa
niewiast w 1929 roku).
5
Dane z archiwum parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Nowej Sobótce
z roku 1916 (5880 wiernych liczyły łącznie cztery parafie mariawickie znajdujące się
pod opieką o. Tomasza M. Gabriela Krakiewicza).
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W 1912 w pobliskiej Kadzidłowej mariawici zakupili 6 hektarów ziemi wraz z dworem, sadem i stawami. We dworze urządzono
kaplicę, szkołę i ochronkę dla dzieci. Do tejże parafii w początkowym okresie jej funkcjonowania należała prawie cała wieś. W następnych latach pobudowano murowany kościół w Kajewie koło
Krośniewic wraz z ochronką dla dzieci prowadzoną przez siostry
mariawitki.
Rok 1923 przyniósł ogromne szkody parafii. Ówczesny proboszcz, ks. Krakiewicz, odszedł do Kościoła Rzymskokatolickiego, a wraz z nim ponad połowa wiernych. Powodem odejścia było
m.in. zniesienie celibatu duchownych w Starokatolickim Kościele
Mariawitów.
W latach 1923–1928 obowiązki proboszcza pełnił kapłan Franciszek M. Alojzy Gromulski, który dokończył budowę domu parafialnego i kościoła w Kadzidłowej (pobudowanych z cegły pochodzącej z rozebranego wcześniej dworu Koszutskich). Do dziś w murze
prezbiterium kościoła widać jeden z elementów architektonicznych dawnej ich posiadłości.
W tym okresie przebywało w Kadzidłowej kilka sióstr zakonnych wraz z kapłanem Franciszkiem M. Feliksem Anielakiem,
który oprócz funkcji duszpasterskich pełnił obowiązki nauczyciela i doglądał gospodarstwa rolnego. Do mariawickiej ochronki
i szkoły uczęszczały dzieci i młodzież bez względu na wyznanie
i narodowość. Wszystkie uroczystości uświetniała parafialna orkiestra dęta.
Głównie dziewczęta i młode kobiety, zrzeszone w kole Templariuszek,6 organizowały pogadanki o żywieniu i higienie na wsi.
Jeździły również do sąsiednich parafii na wystawy dzieł rękodzielniczych. Akademie okolicznościowe i występy przyciągały wiele
osób spragnionych przeżyć duchowych. Całe życie kulturalne i intelektualne skupiało się w tym czasie wokół mariawickiej parafii,
do której należało ¾ mieszkańców Kadzidłowej. Mariawici imponowali pracowitością, dyscypliną, dobrą organizacją pracy, działalnością charytatywną i kulturalną.
6
Związek Młodzieży Mariawickiej Templariusz (od templum – świątynia) został
założony jako ugrupowanie paramilitarne. [za:] Tomasz Dariusz Mames, Oświata mariawitów w latach 1906 – 1935, Warszawa 2016, s. 162. ZMM Templariusz, skupiający
po roku 1933 młodzież męską, powstał w roku 1932 (naczelny dowódca: bp M. Filip
Feldman); niewieście „odgałęzienie” formacji powstało w roku 1933 i otrzymało nazwę ZMM Templariuszka (przewodziła mu s. arcykapłanka M. Izabela Wiłucka); obie
struktury wydawały odrębne pisma. Więcej [w:] Tomasz Dariusz Mames, wyd. cyt.,
s. 162–179.
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Kolejnym proboszczem został o. Janusz Maria Szymon
Bucholc (od roku 1933 biskup).
W 1929 roku arcybiskup Jan
Maria Michał Kowalski wprowadził w Kościele Mariawitów
kapłaństwo kobiet. Ówczesna
przełożona domu zakonnego
w Nowej Sobótce, s. Maria Eliza
Patora, przyjęła święcenia kapłańskie, a w roku 1932 została
wybrana przez Ogólne Zebranie Parafian na proboszcza tejże parafii. Była osobą ogromnie
zaangażowaną w świadczenie
S. Maria Eliza Patora (1900–1964) pomocy najuboższym i wszystkim potrzebującym. Sytuacja
arch. par. KSM w N. Sobótce
polityczna w II RP, a przede
wszystkim wewnętrzny rozłam w Kościele Mariawitów zmusiły ją
w 1936 roku do ustąpienia ze stanowiska proboszcza, jednak pozostała (aż do śmierci w 1964 r.) przełożoną miejscowego klasztoru
sióstr. Siostra M. Eliza spoczywa na cmentarzu mariawickim w Sobótce. Została zapamiętana jako wielka społeczniczka, świadcząca
pomoc wszystkim bez względu na wyznanie czy narodowość7.
W czasie II wojny światowej kościół mariawicki w Sobótce Nowej
był jedyną czynną świątynią mariawicką w okolicy. Hitlerowcy pozamykali najbliższe świątynie mariawickie i rzymskokatolickie, pozostawili tylko kościół w Nowej Sobótce, przy którym działał przez cały
okres wojny punkt odbioru mleka. W czasie okupacji hitlerowskiej
w świątyni odprawiano również nabożeństwa ewangelickie w języku niemieckim. Działo się tak, gdyż mariawici mieli bardzo dobre
relacje sąsiedzkie z miejscową społecznością niemiecką wyznania
ewangelickiego, która zamieszkiwała te tereny od kilku wieków.
W okresie powojennym znaczna część parafian wyemigrowała na tzw. ziemie odzyskane lub przeprowadziła się do większych
miast. Ponadto wielu mariawitów odchodziło od Kościoła wskutek
małżeństw mieszanych. Ludność, która napłynęła w okolice Sobótki, nie była mariawickiego wyznania. W wyniku powyższych procesów liczba parafian drastycznie spadała.
7
Krzysztof Mazur, Ceniono ją za prawość, [w:] Dom na Skrzyżowaniu, nr 1/ wrzesień 2019, s. 5.
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Dom parafialny w Nowej Sobótce, pocz. XXw., arch. par. KSM w N. Sobótce

Dom parafialny w N. Sobótce, zdj. współczesne, fot. Mateusz M. Felicjan
Szymkiewicz

Mimo to, w domu parafialnym nadal prowadzona była przez siostry mariawitki działalność diakonijna. Krótko po wojnie funkcjonowała tu jeszcze szkoła, internat dla dziewcząt, sierociniec oraz
dom opieki dla osób starszych i potrzebujących pomocy. Ze względu na upaństwowienie oświaty w okresie PRL, najdłużej ostał się
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miejscowy przytułek. Na skutek pogorszenia stanu zdrowia
i podeszłego wieku, w latach 80.
XX w. siostry opuściły budynek
i przeniosły się do klasztoru
w Płocku. W latach 90. budynek
przejął funkcję plebanii, wcześniej kapłani mieszkali w pomieszczeniach znajdujących się
na zapleczu kościoła.
Miejscowi
proboszczowie
podejmowali próby pozyskania
funduszy na remont zabytkowego domu parafialnego i stworzenia w nim ośrodka pomocy. Te
ambitne plany zostały czasowo
wstrzymane w roku 1999, kiedy
nawałnica uszkodziła wieżę koKościół pw. św. Mateusza w N. Sobótce, ścioła, która zawaliła się wpafot. Danuta Wachulak
dając do środka budynku. Na
szczęście mobilizacja miejscowych parafian i ówczesnego proboszcza kapłana Marka M. Karola
Babi, obecnego Biskupa Naczelnego, doprowadziła do szybkiej odbudowy wieży i uszkodzonych fragmentów świątyni.
Dom parafialny ulegał nieustannej degradacji. W roku 2015
zdecydowano o powrocie kapłana do mieszkań przylegających do
budynku kościoła. Od tego czasu budynek pozostawał niezamieszkany. Na wiosnę 2020 roku rozpoczęto gruntowny remont domu
parafialnego. Wyremontowany zabytek będzie siedzibą Centrum
Wielokulturowości Dom na Skrzyżowaniu im. siostry Marii Elizy
Patory – ośrodka przedstawiającego historię i teraźniejszość lokalnych społeczności.
W przeszłości, jak i obecnie, bliskie, dalsze i dalekie okolice
Nowej Sobótki były terytorialnie na granicy różnych wpływów.
Na tym obszarze mieszkali ludzie różnych narodowości, religii,
wyznań, języków, kultur i tradycji. Centrum Wielokulturowości
będzie miejscem spotkań i dialogu, działalności kulturalnej i społecznej. Planowany remont plebanii stworzy bazę, w której, w zabytkowym, historycznym obiekcie, będzie kontynuowana ponad
stuletnia działalność na rzecz społeczeństwa. I tak, w historycznym założeniu, na nowo rozpocznie się historia tej ziemi.
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Dziś parafia liczy około 100
osób zamieszkujących obszar
czterech powiatów: łęczyckiego, kolskiego, kutnowskiego
oraz miasto Ozorków w powiecie zgierskim. Proboszcz parafii w Nowej Sobótce obsługuje
ponadto odległą o ok. 12 km
parafię pw. Przenajświętszego
Sakramentu w Kadzidłowej,
a od 2016 roku odprawia gościnnie nabożeństwa mariawickie
w kościele ewangelicko-augsburskim w Kutnie. Do niedawna nabożeństwa ewangelickie
sprawowane były w kościele
mariawickim w Kadzidłowej.
Parafia angażuje się w wydarzenia kulturalne i społeczne Nowa Sobótka, nabożeństwo ekumeorganizowane przez lokalne sa- niczne, 19 01 2018, fot. Krzysztof Mamorządy, szkoły i organizacje. zur
Parafia organizuje także nabożeństwa ekumeniczne, koncerty, prelekcje i wystawy związane
z historią i wielokulturowością regionu. Lekcje religii dla dzieci
i młodzieży wyznania mariawickiego odbywają się w okolicznych
szkołach, między innymi w Zespole Szkół w Powierciu. Parafia jest
członkiem Centralnego Łuku Turystycznego oraz Kaliskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, wydaje czasopismo „Dom na
Skrzyżowaniu”.
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Mariawityzm do Dąbia i okolic dotarł dzięki słynnej działalności
o. Jana Marii Michała Kowalskiego, proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Starej Sobótce od marca 1905 do początków lutego 1906
roku. Jak podaje Kalendarz Maryawicki z 1909 roku: Ks. Kowalski swoją szczerą i pełną poświęcenia pracą, bezgraniczną cierpliwością, przy niezwykłym darze znajomości potrzeb naszego ludu,
uczynił wkrótce z Sobótki ognisko Maryawickiego ruchu na całą
okolicę. Lud Polski dotąd nielitościwie odtrącany lub też pogardliwie traktowany, znalazłszy w ks. Kowalskim cierpliwego na swoje
strapienia lekarza, chętnego i doświadczonego doradcę, zbiegać się
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Ochronka mariawicka w N. Sobótce, arch. par. KSM w N. Sobótce

wkrótce począł do Sobótki z najdalszych nawet okolic. Za okazane sobie serce serca na oścież otworzył. Trzeba było widzieć, jak
tłumy ludu z najdalszych nawet okolic, mimo przeszkód i prześladowania ze strony zawistnych proboszczów, zgromadzały się na
nabożeństwa do Sobótkowskiej świątyni, by znaleźć tam spokój
sumienia i wskazówki na dalszą życia wędrówkę; jak następnie
otaczały z zaufaniem ks. Kowalskiego, z całą prostotą zwierzając
się mu ze wszystkich swoich kłopotów. Każdy zaś z tych tłumów
wracał do domu uspokojony na duchu, z zapasem nowych sił do
dalszej walki życiowej8. (…) Ponieważ Sobótka, dzięki pracy naszego Ministra Generalnego, stała się ogniskiem – jak wspomnieliśmy wyżej – całego Maryawickiego ruchu w wielomilowym promieniu, Maryawityzm przeto musiał przejść i po za granice dawnej parafii9.
Działalność ks. Kowalskiego nabrała więc rozgłosu, a wiadomości o mariawitach odbiły się szerokim echem w okolicznych
parafiach, z których wierni tłumnie ściągali na nabożeństwa do
Sobótki, gdzie utalentowany kaznodzieja porywał serca ludzkie do
przemiany życia. Nie wiemy, jak liczne to były rzesze. Z zachowanych fotografii można wnioskować, że Sobótka, nazywana przez
dziennikarzy Mekką Mariawitów, gromadziła na nabożeństwach
8
9
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Nowa Sobótka i historyczne założenie kościoła starokatolickiego mariawitów,
fot. Przemysław Artur Sowiecki

kilka tysięcy osób, przy czym sama parafia św. Mateusza w Starej
Sobótce liczyła ich nieco ponad tysiąc.
Mieszkańcy Dąbia, oddaleni od Starej Sobótki o 18 km, pieszo pokonywali tę trasę w około 4 godziny. Stanowiło to dla nich znaczny
wysiłek i było poświęceniem, zważywszy iż do Komunii Świętej należało w tamtym okresie przystępować na czczo. Co więcej, przeciwnicy mariawityzmu często wyzywali ich od kozłów, mankietników,
heretyków i sekciarzy, stosowali różne formy przemocy i przypisywali najgorsze cechy, w tym posądzając ich o kolaborację z zaborcą.
W roku 1909 na terenie parafii rzymskokatolickiej w Dąbiu
było ok. 30 zdeklarowanych członków nowego ruchu. W sąsiedniej
parafii we wsi Umień do 125 osób regularnie nawiedzało kościół
w Sobótce. Najwięcej z nich pochodziło z miejscowości: Olszówka,
Krzyżówki, Umienie i Grabina. W diecezji kujawsko-kaliskiej z parafii: Grodzisk, Chwalborzyce i Przedecz, z odległości 3 do 4 mil,
przybywało z potrzebami religijnymi do Sobótki przeszło 50 osób.
W parafii Pieczew mieszkańcy wiosek: Źrebięta, Lisice i Pieczew,
w liczbie 200 osób, przyłączyli się do ruchu mariawickiego10.
Powyższe dane dotyczą początku organizowania się parafii mariawickich, dlatego też zachowano oryginalne nazwy miejscowości. Ze
względu na niedużą odległość Dąbia od Grabowa, wiernych pochodzących z rzymskokatolickich parafii w Dąbiu, Umieniu, Grodzisku
10

Tamże, s. 133–135.
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Kapłan M. Felicjan w czasie nabożeństwa w Kadzidłowej 2018 r., fot. Krzysztof Mazur

i Chwalborzycach przyporządkowano do grabowskiej parafii mariawickiej pw. Przenajświętszego Sakramentu z siedzibą we wsi Kadzidłowa, oddalonej od Dąbia o 15 km. Zmniejszało to nieco dystans
dzielący miejscowych mariawitów od ich najbliższej świątyni.
W latach 20. XX w. znaczna część wiernych odstąpiła od mariawityzmu, po rekonwersji (powrocie) do Kościoła Rzymskokatolickiego
ks. Tomasza Krakiewicza. Po tym okresie mariawici zamieszkiwali
jeszcze pobliskie miejscowości Krzyżówki i Wacławów (obecnie wieś
Młynik w gm. Olszówka), Ostrów, Drzewce oraz nieco odleglejsze:
Emilewo, Adamin, Olszówkę, Dzięciołów, Bronisławów i Grabinę. Spis
miejscowości należących do parafii Kościoła Mariawitów w Sobótce
z 1940 roku wymienia Olszówkę, Grabinę, Wacławów i Krzyżówki oraz
inne wioski z gminy Drzewce, Kłodawa i Dąbie powiatu kolskiego. Po
II wojnie światowej ostatnimi mariawitami na tym terenie były rodziny: Klareckich z Krzyżówek, Chrzanowskich z Wacławowa oraz Albinowskich z Adamina i ze wsi Ostrów, gmina Olszówka11.
Główną przyczyną odejścia miejscowych mariawitów były prześladowania. Duże znaczenie miały tzw. małżeństwa mieszane, zawierane „na korzyść Kościoła rzymskiego”. Duże znaczenie miała
11
Dane na podstawie ksiąg metrykalnych parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Nowej Sobótce (część z nich znajduje się w archiwum parafii, część w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Grabowie).
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Ośrodki mariawickie w rejonie Dąbia, autor mapki: kpł. M. Felicjan Szymkiewicz

też znaczna odległość do najbliższych świątyń mariawickich, co
uniemożliwiało regularne praktykowanie życia religijnego. Odbijało się to przede wszystkim na dzieciach i młodzieży, która doświadczała w szkołach przykrości z powodu przynależności do
mniejszościowego wyznania i później, w przypadku zawarcia małżeństwa, wolała „pójść za większością”.
Przy mariawityzmie najdłużej trwały starsze pokolenia, głównie zaś ci, którzy pamiętali początki powstawania parafii i idee
przyświecające mariawityzmowi. Niektórzy z nich, niestety, często wbrew swojej woli, byli chowani na cmentarzach rzymskokatolickich, w obrządku innym niż mariawicki. Do przyczyn spadku
liczebności parafian zaliczyć także należy migrację do większych
miast i osiedlanie się na tzw. ziemiach odzyskanych.
W dniu dzisiejszym na terenie gminy Dąbie nad Nerem mieszka
tylko jedna osoba identyfikująca się z Kościołem Starokatolickim
Mariawitów oraz kilka osób mających się za sympatyków mariawityzmu. Ponadto wierni Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
zamieszkują Koło i Kłodawę oraz gminy Olszówka i Chodów w powiecie kolskim.
Na tym terenie żyją także potomkowie rodzin mariawickich,
a niektórzy z nich nadal utrzymują kontakt z parafiami mariawickimi w Nowej Sobótce i Kadzidłowej.
kpł. Mateusz M. Felicjan Szymkiewicz
107

Mariawici w Dąbiu i okolicy

Kpł. M. Felicjan Szymkiewicz nie mógł wygłosić swojego wystąpienia na konferencji, ponieważ zachorował. W zastępstwie
uczynił to dk. M. Marcin Kolasiński, który także reprezentował parafię KSM w Nowej Sobótce w czasie nabożeństwa ekumenicznego
i międzyreligijnego.
Poniżej publikujemy list, który kpł. M. Felicjan
wystosował do uczestników konferencji
Nowa Sobótka, 12 września 2020 r.
Szanowni Państwo!
Jako współorganizator konferencji jestem wdzięczny Panu Doktorowi
Piotrowi Wąsowiczowi wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury
i Biblioteką Publiczną w Dąbiu za organizację Europejskich Dni
Dziedzictwa pod hasłem „Dąbie – miasto wielu kultur”.
Wielokrotnie, odwiedzając Dąbie nad Nerem, podziwiałem
jego zabytki i zastanawiałem się nad współistnieniem obok siebie różnych społeczności narodowych i religijnych. W nieodległej
Nowej Sobótce, przy parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów,
powstaje Centrum Wielokulturowości „Dom na Skrzyżowaniu” im.
siostry Marii Elizy Patory. Będzie to miejsce spotkań i dialogu dla
osób różnych wyznań, przekonań i narodowości.
Pracując na rzecz stworzenia tego ośrodka ekumenicznego, wraz
z moimi przyjaciółmi, Hanną i Krzysztofem, odwiedziliśmy Dąbie
i tak zrodziła się idea powstania dzisiejszej konferencji. Odwiedzając
tutejsze cmentarze, świątynie i lapidarium byliśmy zdumieni pracą
i postawą Pana Adama Grabowskiego i Towarzystwa Przyjaciół
Miasta Dąbie. Zostaliśmy równie miło przyjęci przez Pana Burmistrza
Tomasza Ludwickiego.
W parafii mariawitów w Nowej Sobótce od kilku lat odbywają się
podobne spotkania, konferencje, wystawy, koncerty i nabożeństwa
ekumeniczne. Mają one na celu zbliżać do siebie nasze społeczności
oraz utrwalać w pamięci miejscowej ludności wielokulturowe
dziedzictwo naszego regionu.
Mam nadzieję, że to spotkanie będzie początkiem wspaniałej
przygody. Utrwalanie pamięci o poprzednich pokoleniach, które
współtworzyły Dąbie, jest wielkim wyzwaniem dla naszego. Ufam, że
władze Miasta i Gminy, jak również przedstawiciele świata kultury
i mieszkańcy, będą w stanie wykorzystać wielokulturowy potencjał
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społeczności Dąbia oraz dogodną lokalizację. Życzę, żeby hasło
„Dąbie – miasto wielu kultur” stało się Waszą wizytówką i było rozpoznawalne w całej Polsce, a może i w Europie.
kapłan Mateusz Maria Felicjan Szymkiewicz
proboszcz parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
w Nowej Sobótce, lider projektu Centrum Wielokulturowości
„Dom na Skrzyżowaniu” im. siostry Marii Elizy Patory
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Kościół Polskokatolicki ze swoimi biskupami i kapłanami
po polskiej drodze poprowadzi wiernych do Boga,
z pożytkiem dla nich samych, Kościoła i Ojczyzny.
Kodeks Prawa Kościoła Polskokatolickiego

Epizod polskokatolicki w Dąbiu
Stosunki wyznaniowe w Dąbiu nad Nerem w latach 60.
XX wieku w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa
i Wydziału do spraw Wyznań w Poznaniu
Przeprowadzając kwerendę dotyczącą niemieckiego ośrodka
śmierci1 Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, w zasobach archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej (archiwum poznańskiego oddziału, zespół Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
w Poznaniu 1945–1951, Powiatowy UBP w Kole2, tom 4, sprawozdania z pracy operacyjnej Referatu Służby Bezpieczeństwa KPMO
w Kole, zagadnienia Wydziału IV – Kler katolicki) natknąłem się
na informacje dotyczące Kościoła Narodowego w Dąbiu.
Zainteresowałem się tym, ponieważ od dziecka przez dwadzieścia lat emocjonalnie związany byłem z katolikami narodowymi
w Bolesławiu koło Olkusza. Moja rodzina rzymskokatolicka sąsiadowała z kościołem i plebanią władaną przez polskokatolików, czyli Kościół Polskokatolicki w PRL (dalej: KPK w PRL) wywodzący
się z Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego3. Z tego powodu
1
Celowo użyłem słowa „śmierci”, ponieważ określenie zagłada jest przypisywane
wyłącznie społeczności żydowskiej, a w Kulmhof zabijano nie tylko Żydów. Pierwotnie
również sędzia śledczy Władysław Bednarz w aktach dochodzenia używał tego określenia, zamieniając go w ostatecznym sprawozdaniu, na proces w Norymberdze, na słowo
„straceń”. Używane określenie „obóz” jest mylne i nieadekwatne do tego miejsca natychmiastowego zabijania ludzi, którego pierwowzorem był ośrodek śmierci w zamku
Hartheim – Austria.
2
IPN Po 06/128 t. 1–19;
3
Polski Narodowy Kościół Katolicki (PNKK) powstał w XIX wieku wśród Polonii
amerykańskiej w stanie Pensylwania w USA, jako wyraz protestu polskich emigrantów
kierowanych przez patriotycznie nastawionych księży Kościoła Rzymskokatolickiego
przeciwko osadzaniu polskich parafii proboszczami niemieckimi przez amerykańską
hierarchię kościelną złożoną głównie z kleru irlandzkiego i niemieckiego. Ten starokatolicki Kościół pojawił się w Polsce po odzyskaniu w 1918 r. niepodległości. W 1951 r.
PNKK w Polsce pod naciskiem Urzędu Bezpieczeństwa uniezależnił się od zagranicznych struktur Kościoła Narodowego i zmienił nazwę na Kościół Polskokatolicki. Władze PRL całkowicie podporządkowały sobie Kościół Polskokatolicki: mianowały bisku-
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nazywano go Narodowym. Narodowcy przez 17 lat (1957–1975), po
rozłamie w parafii na skutek nieporozumień, zajmowali bezprawnie bolesławską świątynię4, a rodzina moja brała czynny udział
w obronie wiary rzymskokatolickiej5.
Przed laty wzmianka o polskokatolikach w książce autorstwa
Piotra Gołdyna i Adama Grabowskiego „Kościół, co nad Nerem”
(ss.79–80) nie zrobiła na mnie takiego wrażenia, jak fragmenty
tych dokumentów. Zapewne miał na to wpływ kontekst, w jakim
autorzy przekazują informację:
„Po odejściu ks. Żelazka do Grzegorzewa parafię w Dąbiu objął
ks. Franciszek Gołąb i kierował nią w latach 1958–1967. W tym
czasie powstała w Dąbiu parafia polskokatolicka przy kościele poewangelickim, która wzięła ten kościół w dzierżawę. Wprawdzie
wprowadzili trochę zamieszania w naszej parafii, ale okazało się
to przejściowe. Polskokatolicy wiele nie zyskali, po pewnym czasie
zlikwidowali swą placówkę i wszystko wróciło do stanu pierwotnego.”
Na terenie m. Dąbia bp Rode z Warszawy organizuje placówkę
kościoła narodowego. W związku z tym istnieje duże zainteresowanie ze strony ks. Gołębia, oraz całego kleru w powiecie tą
placówką i sytuacją. Ks. Gołąb urabia opinię nowemu proboszczowi jakoby ten nie zdał egzaminów w seminarium i przeszedł
do kościoła narodowego i obecnie w Dąbiu zaczyna sobie zbyt
śmiało postępować. Jak go określił „państwo sprowadziło diabła by nam tutaj rozrabiał”. Kler ogólnie w spotkaniach ze społeczeństwem potępia i twierdzi, że placówka nie utrzyma się.
pów, wyrzucały ich ze stanowisk, kierowały polityką kadrową, obsadzały duchownych,
finansowały działalność organizacyjną. Wykorzystały go w walce przeciwko Kościołowi
Rzymskokatolickiemu. Nazwa Kościół Polskokatolicki w RP (pisana początkowo rozdzielnie: Kościół Polsko – Katolicki w RP) pojawiła się dopiero 14 września 1951 r.
w czasie III Sesji Rady Kościoła. Miała dowodzić zerwania więzi z Kościołem w USA. Po
uchwaleniu Konstytucji PRL w 1952 r. zmieniono ostatni człon nazwy Kościoła. Odtąd
pełna nazwa brzmiała: Kościół Polsko–Katolicki w PRL. Z prac biskupa prof. Wiktora
Wysoczańskiego, Kościół Polskokatolicki w Polsce. Odbudowa Kościoła, jego sytuacja
prawna, autokefalizacja i zmiana nazwy, [w:] Rodzina, od 2013-6, s.6 do 2016-7, s.5.
4
Dwa wieki parafii Bolesław, opr. J. Liszka, Bolesław 1995; Herzyk R., Powstanie
parafii Kościoła Polskokatolickiego w Bolesławiu, [w:] Ilkusiana, Nr 1(1), listopad 2009,
Olkusz, s.94–103; Goc K., Służby PRL a „sprawa bolesławska”, [w:] Ilkusiana, Nr 3(2),
listopad 2010, Olkusz, s.76–84; Nagawiecki J., Polemika: Realizacja polityki wyznaniowej państwa. Bolesław – na pierwszej linii frontu, [w:] Ilkusiana, Nr 1(2), maj 2010, Olkusz, s.114–129; Tomczyk M., Rola protestów religijnych w procesie powstania struktur
parafialnych Kościoła Polskokatolickiego, [w:] ex nihil, 2(4)/2010, s.108–144.
5
50 lat służby kapłańskiej Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, opracowanie zbiorowe pod
redakcją ks. E. Chata, Kielce 2002, s.390, 392.
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Natomiast ze strony społeczeństwa jest duże zainteresowanie
się tą sprawą.
Fragment sprawozdania z 24 września 1962 r.
kpt. Jana Kosmali za okres
od 24 czerwca do 24 września 1962 r., s. 156

W kwartale sprawozdawczym na terenie powiatu powstała placówka kościoła narodowego w m. Dąbie. Kler najpierw podchodził do tych zamiarów z rezerwą wątpiąc w to czy będzie miała
ona swych zwolenników, jednak jak się okazało po otwarciu
i oddaniu do użytku kościoła znaleźli się zwolennicy i obecnie
ich grono systematycznie wzrasta.
Fragment sprawozdania z 23 grudnia 1962 r.
kpt. Jana Kosmali za okres
od 24 września do 24 grudnia 1962 r., s. 117

Kościół katolicki
– główny i najgroźniejszy wróg w PRL
Po wyeliminowaniu opozycji politycznej w latach 40. za wroga
nr 1 istniejącego porządku społeczno-politycznego ówczesne komunistyczne władze państwowe w czasach Polski Ludowej uważały Kościół Rzymskokatolicki.
9 lutego1953 r. Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wydała dekret o obsadzaniu przez duchownych stanowisk
kościelnych. Na mocy tego aktu prawnego władze komunistyczne
w Polsce kontrolowały działalność duchownych Kościoła katolickiego, dowolnie interpretując ich zachowania i bardzo często uznając je za sprzeczne z przepisami prawa.
Dekret został zmodyfikowany przez Radę Państwa, po postulatach Episkopatu Polski, dekretem z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych. Ten akt prawny był
mniej restrykcyjny od poprzedniego w stosunku do duchownych,
ale mimo to władze komunistyczne ciągle wykorzystywały zawarte w nim normy do instrumentalnego kontrolowania działalności
księży8.

IPN Po 06/128 t. 4, k.110.
IPN Po 06/128 t. 4, k.86.
8
M. Stępień, Działania podejmowane przez władze diecezjalne w związku z dekretem Rady Państwa PRL z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych, na przykładzie wybranych diecezji, [w:] Prawo Kanoniczne, 59
(2016), nr 2, s.109–110.
6
7
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Najważniejszym wykonawcą zaleceń partyjnych był resort
spraw wewnętrznych, a w nim Służba Bezpieczeństwa (SB) – tarcza i miecz władzy partii komunistycznej. W SB istniały piony wydzielone do walki z religią. Zarządzeniem nr 0121/60 Władysława Wichy9, ministra spraw wewnętrznych, z dnia 2 lipca 1960 r.
w sprawie nowych przepisów o podstawowych środkach i formach
pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa, weszła w życie instrukcja nr 03/60 z dnia 2 lipca 1960 r. o podstawowych środkach i formach pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa10.
W czerwcu 1962 r., w wyniku podjęcia przez partię programu
laicyzacji społeczeństwa, dawny V Wydział Departamentu III stał
się osobnym Departamentem IV SB do spraw kontaktów z klerem
(z terenowymi odpowiednikami). Przy Komendzie Powiatowej MO
w Kole działał operacyjnie Referat SB. Do tego czasu w kolskiej
SB zagadnieniami inwigilacji, rozpracowywaniem Kościołów i duchowieństwa zajmował się pion III, od trzeciego kwartału 1962 r.
– Wydział IV (Kler katolicki).
W latach 60. referatem kierował kpt. Jan Kosmala11, równocześnie był on zastępcą komendanta powiatowego MO. W Referacie
SB etatowo pracowały cztery osoby12: st. oficer operacyjny ppor.
9
Władysław Wicha ur. 3 VII 1904 r. w Warszawie, z zawodu metalurg. Od 1924 r.
członek KZMP, a nast. KPP (m.in. członek Centralnego Wydziału Wojskowego, sekretarz Komitetu Okręgu Warszawa Lewa-Podmiejska, Częstochowa-Piotrków, Łódź),
1931–1934 i 1936–1938 w więzieniu. W latach 1938–1945 w Belgii, Francji, Hiszpanii,
Anglii. Od 1945 r. w PPR, od 1948 r. w PZPR. Od 1945 r. przewodniczący Delegatury
Komisji Specjalnej w Warszawie, a następnie wicedyrektor Biura Kontroli Państwa.
W latach 1952–1956 i 1965–1969 poseł na Sejm. Szef MSW w l. 1954–1964. Współtwórca Departamentu IV MSW. Członek Rady Państwa (1965–1969). Zmarł 13 XII 1984 r.
Źródło biogramu: IPN Biuletyn Informacji Publicznej–Katalog, dane osoby z katalogu
kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL oraz katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa; https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/1239?katalog=4,
https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/1239?katalog=5 – wejście: 19 luty 2020 r..
10
Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945–1989), opr. T. Ruzikowski, Warszawa 2004, s.93–120.
11
Jan Kosmala ur. 13 V 1921 r. w Młynach Borowskich, pow. Piotrków, 15 IV 1949 r.
ukończył Roczną Szkołę Oficerską w CW MBP w Legionowie, od 1 II 1957 do 1 IV 1967
kierownik, zastępca komendanta ds. bezpieczeństwa w KP MO Koło; IPN Po 076/1115
– Akta personalne funkcjonariusza MO: Kosmala Jan, imię ojca: Jan, data urodzenia:
13 05 1921; stopień służbowy – kpt./mjr, funkcję tę pełnił w okresie 1 II 1957–31 X 1970;
Aparat Bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. II, 1956–1975, red. P. Piotrowski, Warszawa 2016, s.129; Biuletyn Informacji Publicznej IPN, Dane osobowe z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, poz. 599/33526 – Jan Kosmala, https://
katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/33526 – Wejście: 19 luty 2020r.; IPN Po 076/1115,
Akta personalne funkcjonariusz MO: Kosmala Jan, imię ojca: Józef, data urodzenia:
13 05 1921.
12
IPN Po 06/128 t. 5, k.29.
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Edward Osasiak13, oficer operacyjny ppor. Eugeniusz Wojtowski14,
oficer operacyjny ppor. Zdzisław Goliszewski15, oficer operacyjny
ppor. Konrad Matusiak16. Wśród kleru początkowo posiadali sieć
pięciu tajnych współpracowników (TW), m.in. byli to: bardzo aktywny TW ps. „Kubiak” oraz „R-16”, „Literat”, „Janek”17 i jedną
osobę w aktywie katolickim18. Istniały specjalne wytyczne jak,
a przede wszystkim w jakim czasie, należy taki werbunek przepro13
Edward Osasiak ur. 1 IV 1925 r. w Miro (Francja), brał udział w walkach z „bandami” i zbrojnym podziemiem w powiecie kolskim, 8 III 1949–30 VII 1949 słuchacz
XIII Kursu w Szkole przy WUBP Poznań, od 1 I 1957 do 1 IV 1967 referent ds. bezpieczeństwa, starszy oficer operacyjny w KP MO Koło; Biuletyn Informacji Publicznej
IPN, Dane osobowe z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, poz. 912/83571
– Edward Osasiak, https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/83571 – Wejście: 19 luty
2020r.; IPN Po 0132/213, Akta personalne funkcjonariusza SB: Osasiak Edward, imię
ojca: Kazimierz, data urodzenia: 01 04 1925.
14
Eugeniusz Wojtowski ur. 23 VII 1927 r. w Mniszki pow. Konin, od 01 08 1955 do
01 04 1956 oficer operacyjny w PUBP Koło, od 27 12 1956 do 01 08 1965 referent ds.
bezpieczeństwa, starszy oficer operacyjny w KP MO Koło, 4 XI–18 XII 1974 słuchacz
Kursu Zastępców Komendantów Powiatowych ds. Służby Bezpieczeństwa w Ośrodku
Doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW Łódź; Biuletyn Informacji Publicznej IPN,
Dane osobowe z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, poz. 1337/15585 –
Eugeniusz Wojtowski, https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/15585 – Wejście: 19 luty
2020r.; IPN Sz 018/7, Akta personalne funkcjonariusza SB: Wojtowski Eugeniusz, imię
ojca: Józef, data urodzenia: 23 07 1927.
15
Zdzisław Goliszewski ur. 4 VIII 1935 r. w Nowej Hucie, wyznanie: rzymskokatolickie, niepraktykujący, członek PZPR, funkcjonariusz UB od 1953 r., 1954–1955 słuchacz SO UB w Gdańsku, służył w PUd/sUB Krotoszyn, Pow. Del. ds. BP we Wrześni,
20 XII 1956 – zwolniony z organów BP, przyjęty ponownie 18 VII 1957 – w Ref. ds. BP
KP MO Kępno, we Wrześni, od 1 X 1959 do 1 VIII 1962 referent ds. bezpieczeństwa,
oficer operacyjny, od 1 VIII 1962 do 1 II 1965 starszy oficer operacyjny w KP MO Koło,
1965–1967 – z-ca kom. pow. ds. SB KP MO Szamotuły, 1967–1975 w SB KMiP MO w Kaliszu, 1975–79 nacz. Wydz. III/IIIA SB KW MO w Kaliszu, od 8 XII 1980 – z-ca kom. woj.
MO/WUSW ds. SB 5 V 1986 – przeniesiony do dyspozycji dyr. Dep. Kadr MSW, 15 IX
1987 – zwolniony ze służby w SB. Płk MO; Biuletyn Informacji Publicznej IPN, Dane
osobowe z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, poz. 358/52773 – Zdzisław
Goliszewski, https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/52773 – Wejście: 19 luty 2020r.;
IPN BU 0604/935, Akta personalne funkcjonariusza SB: Goliszewski Zdzisław, imię
ojca: Edward, data urodzenia: 04 08 1935.
16
Konrad Janusz Matusiak ur. 27 XII 1932 r. w Ślazewo pow. Koło, w okresie
13 I 1956–31 XII 1957 i 01 VI 1975–21 XII 1987 służba w MO, od 15 12 1960 do 01 04
1967 referent ds. bezpieczeństwa, oficer operacyjny w KP MO Koło, w okresie 1 VIII
1967–1 VI 1975 komendant KPMO w Turku, w okresie 14–28 V 1962 kurs przedśledczy
w KWMO w Poznaniu; 10 IV– 25 VI 1969 kurs doskonalenia kadr kierowniczych SB;
Biuletyn Informacji Publicznej IPN, Dane osobowe z katalogu funkcjonariuszy aparatu
bezpieczeństwa, poz. 797/79871 – Konrad Janusz Matusiak, https://katalog.bip.ipn.gov.
pl/informacje/79871 – Wejście: 19 luty 2020r.; IPN Po 02/1443, Akta personalne funkcjonariusza MO: Matusiak Konrad, imię ojca: Jan, data urodzenia: 27 12 1932, mieszkaniec miasta Dąbia, IPN Po 06/128, t.4, k.29.
17
W III kwartale 1962 r. przekazany do Referatu SB w Aleksandrowie Kujawskim;
IPN Po 06/128 t. 4, k.112.
18
IPN Po 06/128 t. 5, k.10.
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wadzić. Podczas szkoleń funkcjonariuszy określano je niewinnie:
pozyskanie. Ważny był w każdym przypadku plan całego misternego procesu i cierpliwość.
Wedle wielu zachowanych podręczników19, tajni współpracownicy byli „solą” pracy operacyjnej SB. Każdy werbunek musiał
mieć określony cel. Przede wszystkim miał być związany z wyborem konkretnej osoby, czy jak to określano „figuranta”, która swoją wiedzą i kontaktami w danym środowisku pozwalała bezpiece
skutecznie rozpracowywać opozycję, Kościół katolicki lub inne
środowisko.
W przypadku osób duchownych sprawa była bardziej złożona.
Od roku 1962 (a dokładnie od 9 czerwca), kiedy powołano w ramach
reorganizacji aparatu bezpieczeństwa PRL specjalne wydziały do
walki z Kościołem i religią, opracowano także nowe zasady i wytyczne związane z pracą operacyjną – jak określano w resortowej
gwarze – „na tym odcinku”.
Działania te miały mieć często charakter wyprzedzający. By
tego dokonać, potrzebna była ogromna baza danych na temat kapłanów, biskupów, parafii, domów zakonnych i środowisk powiązanych z Kościołem Rzymskokatolickim w PRL. W tamtym czasie to
obszerne archiwum było prowadzone w formie papierowej.
W 1962 r. poczyniono próby werbunku w środowisku księży
orionistów kleryka Juliana Schaba, jednak bezskutecznie, w końcu
rezygnując z jego pozyskania20.
W roku 1963, w specjalnym zarządzeniu, ówczesny minister
spraw wewnętrznych Władysław Wicha opisał reguły powstawania i prowadzenia tzw. teczek ewidencji operacyjnych na alumnów
seminariów duchownych, księży, biskupów, zakonników oraz na
poszczególne parafie. Minister dodał, że „w ramach prowadzonych
teczek ewidencji operacyjnej na kler i parafie mogą być stosowane
wszystkie dostępne środki i formy pracy operacyjnej”21.
Proces werbunku i pozyskiwania na TW w środowisku księży
przedstawił Piotr Litka w artykule „Zwerbować księdza”22.
19
m. in. IPN Kr 0179/6, Artur Radomski, Henryk Opiński, Praca z tajnymi współpracownikami, Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, Warszawa
1971.
20
IPN Po 06/128 t. 4, k.112, 130, 163–164. (późniejszy wielce zasłużony duchowny
Zakonu Paulinów o. Bogumił Schab 13 II 1936–7 VII 2017).
21
Zarządzenie nr 00114/63 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lipca 1963 r.
w sprawie prowadzenia ewidencji i dokumentowania działalności kleru katolickiego,
[w:] R. Dyrcz, J. Laska, ks. J. Raźny, E. Zając, Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza. Teoria i praktyka pracy operacyjnej SB, Kraków 2009, s. 113–114.
22
P. Litka, „Zwerbować księdza”, [w:]Gość Niedzielny, 11 stycznia 2015, s.32–34.
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Kilka dni po podpisaniu porozumienia między rządem a episkopatem Polski, w kwietniu 1950 r. powstał Urząd do spraw Wyznań (Uds.W) – instytucja, która ściśle współpracowała ze Służbą
Bezpieczeństwa, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i na bieżąco niemalże ze wszystkim resortami. W praktyce urząd ten nadzorował działalność Kościołów w Polsce i realizował wobec nich
tzw. politykę wyznaniową państwa, zgodnie z założeniami filozofii
marksistowsko-leninowskiej. Polegała ona głównie na różnego rodzaju represjach stosowanych wobec instytucji kościelnych. Cel
był jeden: ateizacja i laicyzacja społeczeństwa. Struktury urzędu
istniały we wszystkich województwach, powiatach i miastach.
Lokalni aparatczycy podlegali Prezydiom Rad Narodowych.
Urzędnicy ci w terenie – we współpracy z SB – bardzo aktywnie
brali udział w inwigilacji duchowieństwa. Ten frontalny atak na
Kościół Rzymskokatolicki nie przyniósł jednak spodziewanych
efektów.
W latach 1956–1970 politykę wyznaniową państwa nadzorował
mały sztab osób ulokowanych w najwyższych strukturach PZPR.
Wiążące decyzje zapadały na forum Biura Politycznego KC PZPR.
Za sprawy kościelne odpowiadał Zenon Kliszko, który stał na czele
powołanej w lipcu 1958 r. stałej Komisji Partyjnej ds. Kleru. Podobne komisje zostały powołane także przy komitetach wojewódzkich i miejskich PZPR23.
W latach 1958–1965 przewodniczącym Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w Dąbiu nad Nerem był Józef Brzostkowski.
W interesującym nas okresie przewodniczącym PPRN w Kole –
Władysław Ciupa24. Funkcję I sekretarza Komitetu Powiatowego
PZPR w latach 1960–1962 pełnił T. Jakubowski, a w 1962–1969 B.
(Bernard) Szatkowski25.

23
M. Krawczyk, Organy państwowo-partyjne odpowiedzialne za wytyczanie i realizowanie polityki wyznaniowej PRL, [w:] Zeszyty Naukowe UPH w Siedlcach, nr 89,
seria: Administracja i Zarządzanie (16)2011, s.211–225; Urząd do spraw Wyznań. Struktura – działalność – ludzie. Tom 1. Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa 2020.
24
Kolski Słownik Biograficzny, red. E. Jaśkowski, K. Kasperkiewicz, T. Nuszkiewicz, K. Witkowski, Koło 2014, s.14, Koło, rozwój miasta 1948–1978, red. P. Łączkowski,
M. Pochwicki, Poznań-Koło 1978, s.41–42.
25
Koło, rozwój miasta…, s.29.
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Parafia rzymskokatolicka
w Dąbiu nad Nerem w latach 60.
W marcu 1959 roku miasto Dąbie nad Nerem zamieszkiwało
2526 osób26, a w 1961r. – 254427. W latach 60. proboszczem parafii
rzymskokatolickiej w Dąbiu nad Nerem i administratorem kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja bpa był ks. Franciszek Gołąb28. Od
3 maja 1957 r. do Milenium Chrześcijaństwa w roku 1966 to okres
wyjątkowego przedsięwzięcia – peregrynacji Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej29. Latem 1960 r., pomimo odmowy władz udzielenia zgody oraz zakazania pielgrzymek do miejsc pątniczych, proboszcz parafii dąbskiej nielegalnie je organizował.
ks. Gołąb z miejscowości Dąbie zorganizował nielegalnie dwie
pielgrzymki, jedną do Częstochowy, drugą do Lichenia. Zapowiedział on wiernym z ambony by zgłaszali się do niego i zapisywali na wyjazd do Częstochowy, zgłoszeń było wiele, po
otrzymaniu negatywnej odpowiedzi – oficjalnie na ambonie
powiedział, że do Częstochowy nie pojedzie cała kompania,
a można to uczynić pojedynczo, mimo takiej wypowiedzi z ambony do Częstochowy udała się gromadnie cała pielgrzymka
odprowadzona przez społeczeństwo m. Dąbia z elementami
religijnymi. Ks. Gołąb nie poszedł na stację z wiernymi, a samodzielnie wraz z organistą wyjechał do Częstochowy przewodniczyć kompanii. Po powrocie z Jasnej Góry podobnie jak
poprzednio witać powracających wyszło społeczeństwo Dąbia, powracając ze stacji śpiewano pieśni kościelne, a ksiądz
powrócił samochodem, aby w kościele powitać pielgrzymów.
26
IPN Po 06/128 t. 9, k.2, Kontrwywiadowcza charakterystyka powiatu kolskiego
z 10 III 1959 r.
27
W. Goebel, Koło i powiat kolski. Przewodnik turystyczno-krajoznawczy, Koło
1964, s.80.
28
Ks. Franciszek Gołąb ur. 15 V 1909 r. w Monicach. Ukończył Seminarium Duchowne we Włocławku. Wyświęcony na kapłana 17 XII 1938 r. W 1939 r. prefekt
w Tuliszkowie. Aresztowany 6 X 1941 r. i więziony w obozie w Konstantynowie. Od
30 X 1941 r. przebywał w obozie koncentracyjnym w Dachau, numer obozowy 28499.
Doczekał wyzwolenia 29 IV 1945 r. Po powrocie z Niemiec przebywał w Monicach.
W latach 1947–1956 był proboszcz parafii św. Wojciecha w Kościelcu Kaliskim, gm.
Mycielin. W 1956 r. został administratorem parafii św. Jadwigi w Nieszawie. W latach
1958–1967 pełnił obowiązki proboszcza parafii Dąbie n. Nerem i wicedziekana dekanatu kłodawskiego. W 1967 r. przeniesiony do parafii Niepokalanego Poczęcia NMP
w Krzymowie w dekanacie konińskim, gdzie jako proboszcz pracował do przejścia na
emeryturę. Od 1979 r. emeryt, zamieszkał w rodzinnych Monicach. Odznaczony przywilejem Rokietu i Mantoletu. W domowej kaplicy odprawiał msze św., na które przychodzili mieszkańcy pobliskich domów. Zmarł w Monicach 12 X 1985 r. Pochowany na
sieradzkim cmentarzu.
29
M. Krawczyk, Organy państwowo-partyjne…, s.212.
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Elementy religijne nieśli Grzelak Zdzisław i Musiała. W podobny sposób została zorganizowana przez wspomnianego
księdza pielgrzymka do Lichenia. Sprawy te skierowano do
Kolegium K.A.(karno-administracyjnego),30 które wymierzyło
kary grzywny Grzelakowi, dalsze wnioski na ks. Gołębia i innych nie zostały jeszcze rozpatrzone.
Fragment sprawozdania z 24 września 1960 r.
kpt. Jana Kosmali za okres
od 26 czerwca do 26 września 1960 r., s. 531

W 1961 roku parafii przywrócono wikariusza. Tym pierwszym
powojennym wikariuszem został ks. Jerzy Krajewski: „…między społeczeństwem dąbskim stanął młody, pełen zapału do pracy kapłan…”32. W księgach parafialnych jego nazwisko pojawia
się 25 czerwca 1961 r.33 Według SB i ich TW młodzi wikariusze
to fanatyczni wrogowie obecnej rzeczywistości, zausznicy kurii
włocławskiej, mocno angażujący się do pracy wśród młodzieży.
Kpt. Jan Kosmala informuje również swoich zwierzchników w Poznaniu, że kuria zmieniła wikariusza m.in. w Dąbiu34. Jednakże do
zmiany doszło dopiero w lipcu 1963 r., kiedy to ks. J. Krajewskiego
zastąpił wikariusz ks. Andrzej Gaweł35.
W tym czasie w parafii dąbskiej działało Zgromadzenie Sióstr
Służebnic Jezusa w Eucharystii, przybyłe z Wileńszczyzny (ZSRR)
w 1946 r. do Dąbia nad Nerem, a ich pierwszym domem zgromadzenia stała się poewangelicka plebania. Do stycznia 1961 r.
w mieście funkcjonował także nowicjat zgromadzenia. 1 września
tegoż roku siostry eucharystki zwolniono z pracy w przedszkolu, które założyły i prowadziły od przybycia do miasta. Władze
niektórym zakonnicom dawały możliwość dalszej pracy w tej
placówce oświatowej, ale pod warunkiem wystąpienia z zakonu,
z czego żadna z sióstr, mimo trudnej sytuacji materialnej, nie skorzystała. Fakt ten odnotowano w sprawozdaniu SB z III kwartału
1961 r.

30
Kolegium karno-administracyjne – organ orzekający w sprawach o wykroczenia,
działający 1958–71 przy prezydiach rad narodowych, Encyklopedia PWN.
31
IPN Po 06/128 t. 5, k.124.
32
P. Gołdyn, A. Grabowski, Kościół co nad Nerem, Dąbie 2009, s.26.
33
Księga chrztów, kwerenda w archiwum kancelarii parafii rzymskokatolickiej pw.
św. Mikołaja Biskupa w Dąbiu nad Nerem i rozmowa z ks. kan. Czesławem Czajkowskim, 29 XI i 13 XII 2019.
34
IPN Po 06/128 t. 4, k.109.
35
Przypis 22.
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Na naszym terenie zostało przejęte jedno przedszkole „Caritas”
w Dąbiu, które dotychczas prowadziło zgromadzenie SS Eucharystek.
Fragment sprawozdania z 23 września 1961 r.
kpt. Jana Kosmali za okres
od 24 czerwca do 24 września 1961 r., s. 7 36

Uroczystości Bożego Ciała w 1962 r. w Dąbiu nad Nerem odbyły się na tyle świątecznie i wbrew wytycznym władz, że trafiły na
strony sprawozdania SB z II kwartału.
Nie odbyło się i bez tego by w procesjach nie uczestniczyli członkowie PZPR, a także i osoby z aktywu gospodarczego i administracyjnego. Notowano dość liczny udział aktywu partyjnego w m. Dąbiu, Sompolnie, Izbicy Kujawskiej.
W okresie tym notowano dość liczny udział w nabożeństwach
nauczycieli szkół średnich i podstawowych. O faktach tych
i imiennym wyszczególnieniu aktywu partyjnego poinformowano KP PZPR.
Fragment sprawozdania z 23 czerwca 1962 r.
kpt. Jana Kosmali za okres
od 24 marca do 24 czerwca 1962 r., ss. 7–8 37

W walce z ateizacją i laicyzacją parafii po usunięciu nauki religii ze szkół księdzu proboszczowi pomagał ksiądz wikariusz i siostry eucharystki. Fakt ten również został zanotowany przez SB.

1962 – rok soboru i dni Maryjnych
W roku 1962 rozpoczął się w Rzymie II Sobór Watykański.
W związku z pracami soboru w Kościele Rzymskokatolickim rozpoczęły się „maryjne czuwania soborowe”. Od 11 października do
8 grudnia – dniach pierwszej sesji soboru – codziennie przybywały
na Jasną Górę delegacje parafialne, przywożąc na czuwanie świecę – symbol modlących się w intencji soboru parafian.
Przez całą dobę wierni trwali na modlitwie przed cudownym
obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej w intencji Ojca Świętego
i soboru w kaplicy jasnogórskiej. Wierni otrzymywali także informacje o przebiegu obrad soborowych, co było szczególnie ważne
wobec manipulowania informacjami przez środki komunikacji
medialnej.
36
37

IPN Po 06/128 t. 5, k.39.
IPN Po 06/128 t. 4, k.127–128.

119

Epizod polskokatolicki w Dąbiu

W związku z Soborem Powszechnym II biskup włocławski Antoni Pawłowski zainicjował diecezjalną akcję duszpasterską nazwaną Dni Maryjne. Funkcjonariusz SB sprawozdawał:
Biorąc pod uwagę sprawę obchodów „dni maryjnych”, a co się
z tym wiąże organizowanie nowych miejsc pątniczych, kler katolicki dokładał wszelkich starań, by uroczystości te wypadły
pomyślnie dla nich. Organizowano przyjazdy wielu biskupów,
skupiono cały szereg księży, a także nakłaniano poszczególnych administratorów parafii by w tym okresie organizowali
społeczeństwo w pielgrzymki, kompanie i udawali się w przeznaczone miejsca. Na terenie tut. powiatu jako nowe miejsca
pątnicze kuria włocławska wyznaczyła miejscowości Brdów,
Błenne oraz Dobrów.
Fragment sprawozdania z 24 września 1962 r.
kpt. Jana Kosmali za okres
od 24 czerwca do 24 września 1962 r., s. 12 38

Diecezjalne Dni Maryjne39 w powiecie kolskim odbyły się:
10 czerwca w Dobrowie (ośrodek kultu bł. Bogumiła), 1–2 lipca
w Brdowie (klasztor paulinów, w uroczystościach brali udział:
bp Z. J. Pawłowicz, bp Z. Goliński, bp J. Czerniak i generał paulinów z Częstochowy L. Nowak), 8 września w Błennej (sanktuarium
Księżnej Kujawskiej, w uroczystościach brali udział: bp B. W. Dąbrowski, bp J. Drzazga).

Polskokatolicy w Dąbiu nad Nerem
Jedną z głównych wytycznych polityki wyznaniowej prowadzonej przez komunistyczne władze w Polsce powojennej było wykorzystanie wyznań mniejszościowych do ograniczania wpływów Kościoła Rzymskokatolickiego i rozbijania jego lokalnych struktur40.
Po przełomie październikowym 1956 r. rolę w osłabianiu jedności rzymskokatolickiej wspólnoty narzucono Kościołowi Polskokatolickiemu. Został on wzmocniony organizacyjnie i kadrowo.
20 września 1957 r. ówczesny dyrektor Urzędu ds. Wyznań w Warszawie Jan Lach wezwał suspendowanego księdza rzymskokatoIPN Po 06/128 t. 4, k.107.
A. Pawłowski, F. Korszyński, Diecezjalne Dni Maryjne, [w:]Kronika Diecezji
Włocławskiej, nr 55(1962), s.47–51.
40
M. Lasota, Kościół narodowy, czyli historia manipulacji. [w:] Nowe Państwo, nr 6,
2005, Marek Lasota, Polskie mniejszości wyznaniowe narzędziem i przedmiotem komunistycznej manipulacji (Maszynopis udostępniony 26 I 2020 r. przez autora).
38
39
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lickiego z Poznania Maksymiliana Rode41. Zakomunikował mu, że
ma wstąpić do Kościoła Narodowego i zostać jego biskupem naczelnym.
Według Kodeksu Prawa Kościoła Polskokatolickiego z lat 60.,
Kościół Polskokatolicki w PRL dzieli się pod względem administracyjnym na: a) archidiecezję warszawską, b) diecezję wrocławską i c) diecezję krakowską. Najwyższym zwierzchnikiem Kościoła
Polskokatolickiego jest prymas – J. E. ks. biskup prof. dr Maksymilian Rode, rezydujący w Warszawie42.
W 1961 roku KP w PRL liczył ponad 80 tys. wiernych, ale już
w 1965 r. liczba wiernych spadła poniżej 30 tys., w 1967 r. do ok.
20 tys. W 2014 r. w Wielkopolsce KP w RP liczył 2580 wiernych
w trzech parafiach z trzema duchownymi43. W 2018 r. ogólnie
w Polsce liczył 18058 wiernych44.
Po raz pierwszy narodowcy i bp. M. Rode w sprawozdaniach
kwartalnych SB w Kole pojawiają się w pierwszym kwartale
1962 r. w trakcie referowania zjazdu dekanalnego, jaki się odbył
w tym mieście w związku z wielkim postem i związanymi z nim
rekolekcjami.
Ponadto podał on księżom do wiadomości, że bp Rode został suspendowany i wykluczony z grona biskupów za przynależność
do kościoła narodowego. Niezależnie od tego ks. Olejnik oświad41
Maksymilian Rode ur. 13 IX 1911 r., święcenia kapłańskie – rzymskokatolickie
– 15 V 1935 r., stud. Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie oraz École des Sciences Politiques et Sociales w Louvain, prof. teologii, prof. Arcybiskupiego Sem. Duch.
w Poznaniu, wykładowca ChAT i UW, dyrektor tajnego Gimnazjum i Liceum im. St. Konarskiego w Warszawie, organizator Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich, więzień
Sachsenshausen. Narastający od 1953 r. konflikt z ordynariuszem poznańskim skłonił
go do apostazji. Na fali skandalu opuścił stan duchowny. Pracował w poznańskim oddziale Telewizji Polskiej. Od 1957 r. jako duchowny Kościoła Polskokatolickiego zostaje
najpierw jego wikariuszem generalnym. Za namową władz został głową Kościoła Polskokatolickiego – 15 VI 1959 r., dziesięć dni wcześniej z rąk biskupów Unii Utrechckiej
Kościołów Starokatolickich otrzymał sakrę biskupią, a 16 VI 1959 r. wybrany biskupem
ordynariuszem i zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego. 30 X 1965 r. odwołany
z tego stanowiska przez Urząd ds. Wyznań. 1 XI 1965 r. został zmuszony do złożenia dymisji. Zmarł 6 VII 1999 r. Zob. A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół…, s. 135–136.
42
Obszar Polski został podzielony na trzy diecezje: warszawską, w skład której
wchodziły dekanaty: warszawski, lubelski, zamojski, bydgoski, gdański; krakowską,
w skład której wchodziły dekanaty: krakowski, bolesławski, kielecki, rzeszowski i diecezja wrocławska z dekanatami: wrocławsko-opolskim, poznańsko-zielonogórskim,
szczecińsko-koszalińskim.
43
Wyznania Religijne w Polsce 2012–2014, opr. P. Ciecieląg, GUS, Warszawa 2016,
s.43–44.
44
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2018, red. D. Rozkrut, GUS, Warszawa 2018,
s.114.
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czył, że kuria będzie wyciągać surowe wnioski do suspensy włącznie za nieposłuszeństwo księży.
Fragment sprawozdania
z 24 marca 1962 r.
kpt. Jana Kosmali
za okres od 24 grudnia 1961
do 24 marca 1962 r., s. 1145

Dawny kościół ewangelicki w Dąbiu
nad Nerem, w latach 60. XX w. użytkowany przez polskokatolików, fot.
KTI Rodzina

Zapewne na część środowiska w Dąbiu w latach 60. miał
wpływ cykl artykułów oraz
fragment listu do prymasa Stefana Wyszyńskiego ks. Leonarda Świderskiego, opublikowany
na początku 1962 r. w poczytnym czasopiśmie społecznokulturalnym Przekrój46, przedrukowany w magazynie Gazeta Poznańska. Ten duchowny, współpracownik UB, TW
„Iwa”47, w swych wspomnieniach przedstawia negatywnie
Kościół Rzymskokatolicki oraz
duchowieństwo w Polsce w celu
zdezintegrowania kleru i zasiania fermentu w społeczeństwie,
osłabiając w ten sposób zaufanie wobec duchownych48. Fakt
ten został zarejestrowany przez
kpt. Jana Kosmalę w sprawozdaniu z pierwszego kwartału
1962 r.

IPN Po 06/128 t. 4, k.163.
L. Świderski, Ze wspomnień, Przekrój, nr 876, 21 I 1962, s.6, nr 877, 28 I 1962,
ss.6–7, nr 878, 4 II 1962, ss. 6–7, Korespondencja w związku ze Wspomnieniami
ks. dr. Leona Świderskiego, Przekrój nr 880, 18 II 1962, s. 6, zob. Ks. Świderski przyjaciel bpa Kaczmarka oskarża, [w:] Katolicki Tygodnik Ilustrowany Rodzina nr 8(86),
Warszawa 25 II 1962, s.11.
47
IPN Ki 005/1840, t.1–3, Teczka personalna i teczki pracy agenta.
48
Ł. Ćwikła, Przyczynek do antykościelnej działalności ks. Leonarda Świderskiego,
[w:] Łódzkie Studia Teologiczne, nr 22, 2013, s.40–42.
45
46
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W okresie sprawozdawczym kler katolicki mocno komentował na temat
opublikowanego w prasie
artykułu ks. Świderskiego.
W zasadzie można by podzielić księży na 3 zasadnicze ugrupowania, jedni
całkowicie potępiali ks.
Świderskiego nazywając go
Ks. Zdzisław Kuflewski, fot. KTI Rood(sz)czepieńcem i zdrajcą dzina
kościoła katolickiego. Inni
twierdzili, że ks. Świderski
zaznał rzeczywiście od władz kościelnych wiele nieprawości
i ujawnił faktycznie istniejącą sytuację w hierarchii kościelnej.
Ujawnił walkę o władzę, o utrzymanie się przy dobrym stanowisku. Ta grupa popierała ks. Świderskiego i gdyby nie obawa
przed następstwami ze strony biskupów i Wyszyńskiego niektórzy chętnie uczyniliby to samo. Pozostała grupa kleru w zasadzie nie potępiała ani nie pochwalała wystąpień ks. Świderskiego.
Fragment sprawozdania z 24 marca 1962 r. kpt. Jana Kosmali
za okres od 24 grudnia 1961 do 24 marca 1962 r., s. 1049

Powstanie parafii polskokatolickiej w Dąbiu nad Nerem poprzedziło w drugiej połowie 1962 r. zawarcie umowy dzierżawnej
pomiędzy Kurią Wrocławską Kościoła Polskokatolickiego a Konsystorzem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, na mocy której
Kościół Polskokatolicki w PRL (KPK w PRL) wszedł w użytkowanie obiektu sakralnego. Był to wysoki, piętrowy, neogotycki, murowany budynek z dwoma pawilonami, w kształcie pałacu, posiadający liczne dekoracje. Opuszczony po wojnie przez ewangelików,
kościół był w niezłym stanie technicznym50.
22 czerwca 1962 r. Kuria Arcybiskupia Archidiecezji Warszawskiej KPK w PRL zwraca się do Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej Wydziału do Spraw Wyznań w Poznaniu (Wds.W)
z prośbą o wyrażenie zgody na erygowanie parafii polskokatolickiej w Dąbiu n/Nerem przy kościele poewangelickim51.
IPN Po 06/128 t. 4, k.163.
IPN Po 38/36, s.17, Informacja o stanie posiadania bazy i działalności Kościoła
Polskokatolickiego w woj. poznańskim i m. Poznaniu z 27 czerwca 1964 r. s. 26, Informacja o działalności Kościoła Polskokatolickiego na terenie woj. pozn. i m. Poznania
z 14 lipca 1964 r., Informator Gminy Dąbie, Bydgoszcz 2015, s.5.
51
IPN Po 38/28, s.250, Pismo z 22 czerwca 1962 r..
49
50
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Dąbie, Plac Mickiewicza. 1 – plebania i mieszkanie ks. Z. Kuflewskiego,
2 – mieszkanie pp. Matusiaków, 3 – posterunek MO, fot. Z. Lorek

14 sierpnia 1962 r., decyzją Wds.W w Poznaniu, została zatwierdzona nowa parafia Kościoła Polskokatolickiego w województwie
poznańskim, pow. Koło52. Zwierzchnik KPK w PRL ks. bp prymas M. Rode erygował 15 sierpnia 1962 r. parafię polskokatolicką
w Dąbiu n. Nerem53 pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Na administratora parafii mianował ks. Zdzisława Kuflewskiego;
początkowo przyporządkowano ją dekanatowi warszawskiemu,
a od 1 października 1963 r. dekanatowi poznańsko-zielonogórskiemu diecezji wrocławskiej54.
Ks. Zdzisław Kuflewski, w latach 1962–1965 proboszcz parafii
polskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Dąbiu nad Nerem, pochodził z Łodzi. Ukończył studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Jako diakon święcenia kapłańskie otrzymał w prokatedrze warszawskiej 4 czerwca
1960 r., w wigilię zesłania Ducha św. Święceń udzielił J. E. ks. biskup ordynariusz dr Maksymilian Rode55.
52
IPN Po 38/28, s.252, Pismo z 14 sierpnia 1962 r., IPN Po 38/36, s.10, Informacja
o stanie posiadania obiektów sakralnych i udzielanej pomocy ze strony władz państwowych dot. Kościoła Polskokatolickiego w woj. poznańskim i w m. Poznaniu z 8 stycznia
1963 r., s.13, Informacja o stanie… z 27 czerwca 1964 r..
53
IPN Po 38/28, s.253, Dekret erekcyjny; Parafia w Dąbiu n/Nerem była jedną
z 36 nowych parafii erygowanych od stycznia 1959 r. do końca grudnia 1964 r. przez
biskupa Maksymiliana Rode, zob. ks. T. Gorgol, Minęło sześć lat…, [w:] Katolicki Tygodnik Ilustrowany Rodzina, nr 27(261), Warszawa 4 VII 1965, s. 9, (parafia w Dąbiu nad
Nerem niealfabetycznie wymieniona na czwartym miejscu).
54
IPN Po 38/28, s.254, Pismo ks. biskupa Maksymiliana Rode do Ks. Admin. Zdzisława Kuflewskiego z 28 września 1963 r.
55
Katolicki Tygodnik Ilustrowany Rodzina, nr 1, Warszawa 10 VII 1960, ss.8–10.
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Oczekiwanie wiernych na przybycie wikariusza generalnego ks. inf. dr. Antoniego Naumczyka i towarzyszące mu osoby, fot. KTI Rodzina

Powitanie przez ks. prob. Teodora Elerowskiego, w asyście duchownych
i wiernych, przybyłych kościelnych dostojników, fot. KTI Rodzina

Prymicje ks. Kuflewskiego odbyły się 26 czerwca 1960 r. w kościele przy ul. Żeromskiego w Łodzi56. W latach 1960–1962 był duszpasterzem starej parafii Jaworze Górne koło Sanoka w dekanacie

56

Katolicki Tygodnik Ilustrowany Rodzina, nr 8, Warszawa 28 VIII 1960, s.8.
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Procesja do kościoła, fot. KTI Rodzina

Poświęcenie kościoła przez ks. infułata, fot. KTI Rodzina

rzeszowskim57. 12 listopada 1961 r.58 w kościele prokatedralnym
w Krakowie przy ul. Friedleina 8 asystował ks. infułatowi E. Narbutt-Narbuttowiczowi59 w uroczystej mszy św. w trakcie erekcji diecezji
krakowskiej. 20 maja 1962 r. wraz z wiernymi z Jaworza Górnego
uczestniczył w uroczystym poświęceniu kaplicy w Sanoku60.
W Dąbiu, jako administrator parafii, zajął dwupokojowe mieszkanie w domu państwa Bonieckich przy Placu Mickiewicza, w bliKatolicki Tygodnik Ilustrowany Rodzina, nr 40(65), Warszawa 23 VII 1961, s.13.
Katolicki Tygodnik Ilustrowany Rodzina, nr 2(80), Warszawa 14 I 1962, s.8.
59
Ks. infułat zmarł 5 VII 1965 r. w Warszawie, życiorys zobacz: Katolicki Tygodnik
Ilustrowany Rodzina, nr 34(268), Warszawa 22 VIII 1965, s.4.
60
Katolicki Tygodnik Ilustrowany Rodzina, nr 25(103), Warszawa 24 VI 1962,
ss. 6–7.
57
58
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Wnętrze kościoła z wiernymi, fot. KTI Rodzina

Wnętrze kościoła z wiernymi, fot.
KTI Rodzina

Ks. dziekan Tadeusz Gotówka udziela
Chrztu św., fot. KTI Rodzina
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skim sąsiedztwie posterunku MO i mieszkania referenta operacyjno-dochodzeniowego SB Konrada Matusiaka. Jak informuje
Prezydium WRN – Wds.W w Poznaniu: „ma wszelkie warunki do
dobrej pracy i życia”61.
Księża rzymskokatoliccy ogłaszali z ambon, że w uroczystościach Dni Maryjnych będzie brało udział wielu biskupów. Zapewne wykorzystał to biskup M. Rode i 20 września w towarzystwie
ks. infułata dr Antoniego Naumczyka zwizytował kościół poewangelicki w Dąbiu nad Nerem, będący w remoncie, i mieszkanie księdza62. W trakcie tej wizytacji Rode był przedstawiany mieszkańcom miasta jako prymas Polski63. Sam chętnie, jako zwierzchnik
Kościoła Polskokatolickiego podkreślał, że jest jego prymasem.
11 listopada 1962 r. wikariusz generalny ks. inf. dr Antoni Naumczyk, w towarzystwie ks. kan. dr. Edwarda Bałakiera i ks. kanclerza mgr. Tadeusza Gorgola, dokonał poświęcenia nowego kościoła w Dąbiu nad Nerem.
„Dąbie przybrało odświętny wygląd. Miejscowy duszpasterz ks.
Zdzisław Kuflewski w towarzystwie ks. prob. Teodora Elerowskiego, który wraz z grupą wiernych przybył do Dąbia z Łodzi, i kleryków: Jelenia, Skrzypczaka, Klekota, Armatysa i Turka oraz licznie
zgromadzonych mieszkańców miasteczka wyszedł z procesją na
powitanie. Jeden z ministrantów recytował wiersz na powitanie
i wręczył ks. infułatowi kwiaty, a starszy pan witał go chlebem
i solą. Z pieśnią „Kto się w opiekę” ruszyła procesja w kierunku
kościoła. Długim szeregiem szli ludzie jedni wzruszeni, a inni zainteresowani nowym wydarzeniem, wszak w Dąbiu po raz pierwszy usłyszeli modły katolickiego kapłana w ojczystym języku.
Po ceremoniach na zewnątrz kościoła, wikariusz generalny
w asyście duchowieństwa i wiernych udał się przed ołtarz. Po poświęceniu kościoła wikariusz generalny dokonał poświęcenia ołtarza, a następnie odprawił Mszę św. w asyście kleryków: Skrzypczaka i Jelenia. Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. kan. dr Bałakier.
Po Mszy św. przemówił do licznie zebranych wiernych i sympatyków ks. inf. dr Naumczyk. Mówił o miłości, którą winny zapłonąć
serca wiernych, miłości do Boga i do bliźnich. Potem przemówił
ks. adm. Z. Kuflewski, który podziękował wszystkim obecnym,
IPN Po 38/36, s.17, Informacja o stanie… z 27 czerwca 1964 r..
Mieszkanie ks. Z. Kuflewski wynajmował od Janusza Bonieckiego przy pl. Mickiewicza, Wiadomości z Kościoła Polskokatolickiego, [w:] Katolicki Tygodnik Ilustrowany Rodzina, nr 44(122), Warszawa 4 XI 1962, s.9.
63
Inf. od A. Grabowskiego.
61
62
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szczególnie zaś wikariuszowi generalnemu za dokonanie poświęcenia kościoła. Na plebanii przy smacznym posiłku przemawiał
ks. infułat, ks. kanonik i administrator parafii w Dąbiu wyrażając
słowa uznania”64.
3 lutego 1963 r. w parafii polskokatolickiej w Dąbiu nad Nerem udzielono sakramentu chrztu65. Ks. dziekan Tadeusz Gotówka66 udzielił chrztu św. trzem młodzieńcom (Bogdan G.67, Piotr G.
i Andrzej P.). Rodzicami chrzestnymi byli: ks. adm. Z. Kuflewski,
p. (Kazimiera) M., Teresa P., Janusz B.68, Sabina P. i Józef P.
W archiwum krakowskiego IPN jest teczka (136 stron) Tadeusza Gotówki ps. „Nerwowy”, współpracownika SB, kompromitująca tego księdza. Są to akta jego współpracy w latach 1958–1961
z bezpieką. Z akt wynika, że już przed 1958 rokiem miał kontakt
i współpracował z majorem NKWD69.
W 1963 r. mieszkanki Dąbia napisały do redakcji Katolickiego Tygodnika Ilustrowanego Rodzina:,,Chłopcy z naszej klasy po
skończonym tańcu zostawiają nas na środku sali bąkając „dziękuję”. Uważamy, że powinni odprowadzić nas na miejsce. Czy mamy
rację ?” Barbara i Zofia Z., Dąbie n/Nerem70. List świadczy o tym,
że ten polskokatolicki tygodnik był kolportowany w mieście i czytany przez jego mieszkańców.
64
Święcimy nowe kościoły, [w:] Katolicki Tygodnik Ilustrowany Rodzina, nr 51–
52(129–130), Warszawa 23–30 XII 1962, s.14–15.
65
Z życia Kościoła Polskokatolickiego w kraju i za granicą, [w:] Katolicki Tygodnik
Ilustrowany Rodzina, nr 13(143), Warszawa 31 III 1963, s.4.
66
Tadeusz Gotówka urodził się 8 02 1920 r. w Inowrocławiu, w roku 1947 otrzymał
święcenia kapłańskie z rąk bp. Józefa Padewskiego. Zaraz potem objął duszpasterstwo
w parafii pw. Świętych Piotra i Pawła w Szczecinie, organizując równocześnie nowe
ośrodki duszpasterskie w Brzózkach, Pilchowie, Niemierzynie, kościół na wyspie św.
Gertrudy. W roku 1955 został mianowany proboszczem parafii pw. Świętej Rodziny
w Łodzi. Przez wiele lat był skarbnikiem Rady Kościoła, a od roku 1957 pracował na
wydzielonych stanowiskach w Kurii Biskupiej w Warszawie. W roku 1957 został powołany przez bp. Juliana Pękalę na urząd proboszcza i dziekana nowo zorganizowanej
parafii w Bolesławiu k. Olkusza. Był budowniczym kościoła. Wybudował obiekt sakralny w Bolesławiu i dwa kościoły: w Bukownie-Wsi i w Krzykawie. W uznaniu jego zasług dla Kościoła pierwszy biskup podniósł go do godności infułata. Zmarł 13 czerwca
1993 r. w Warszawie. http://www.polskokatolicki.pl/RODZINA/1993_04/spGotowkaTadeusz_1920–1993.htm – wejście: 22 listopada 2019 r..
67
Syn Kazimierza, inf. od A. Grabowskiego.
68
Członek MRN w Dąbiu nad Nerem w latach 1961–1972, zob. J. S. Mujta, Miasto
Dąbie w XIX i XX wieku, Konin 1998, s.348–349; w 1975 r. sekretarz ekonomiczny Komitetu Miejskiego PZPR w Kole; Koło, rozwój miasta…, s.35.
69
IPN Kr 009/7710 – Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie – Gotówka Tadeusz.
70
Redakcja odpowiada, [w:] Katolicki Tygodnik Ilustrowany Rodzina, nr 29(159),
Warszawa 21 VII 1963, s.13.
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Wierni we wnętrzu kościoła, fot. Kalendarz Katolicki na rok 1965.

21 kwietnia 1964 r. ks. administrator Zdzisław Kuflewski
wziął udział w konferencji dekanalnej, zarządzonej przez ks. bp.
J. Pękalę, ordynariusza diecezji wrocławskiej w Poznaniu. Konferencja dotyczyła aktualnych spraw Kościoła i 20-lecia PRL.
Podpisał wtedy rezolucję zapewniającą władze „Polski Ludowej,
że będziemy realizować program Frontu Jedności Narodowej
i pracować dla rozwoju gospodarczego i kulturalnego naszej Ojczyzny oraz utrwalenia Pokoju i granic na Odrze i Nysie”. Rezolucję skierowano do Uds.W w Warszawie i Wds.W w Poznaniu
i Zielonej Górze71.
Początkowo w 1962 r. do Kościoła Polskokatolickiego należało w Dąbiu 15 rodzin, co stanowiło 40 wiernych72, ale już w następnym roku w dąbskiej parafii zarejestrowano siedem rodzin,

IPN Po 38/36, s.162, Pismo z 14 IV 1964 r. s.163, Rezolucja z 21 IV 1964 r..
IPN Po 38/36, s.11, Informacja o stanie.. z 8 stycznia 1963 r. s.19, Informacja
o stanie.. z 27 czerwca 1964 r..
71
72
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a w 1964 roku pięć, z czego praktykujących tylko trzy73. Obserwowano więc znaczny spadek liczby wyznawców.
Jak informuje kierownik Wds.W w Poznaniu Edmund Kędzierski, wśród wielu przyczyn takiego stanu jest m.in. duża jednolitość
wyznawców Kościoła Rzymskokatolickiego i fakt, że osoby zrywające z tym Kościołem najczęściej nie przyjmują żadnego innego wyznania. Przede wszystkim jednak wpływa na to niewłaściwa praca
i zachowanie księdza polskokatolickiego. Wymienia: lenistwo, wygodnictwo, brak doświadczenia w pracy duszpasterskiej oraz to, że
jest na poborach miesięcznych, które wypłaca się niezależnie od
wyników pracy74. Jednakże w danych statystycznych przesłanych
8 grudnia 1964 r. przez kierownika Kędzierskiego do Uds.W w Warszawie podano na koniec 1964 r. 36 wiernych i 18 dzieci uczęszczających na religię do działającego w parafii punktu katechetycznego75.
Z sakramentów świętych w dąbskim kościele udzielono tylko
trzy chrzty76.
W Kalendarzu Katolickim na rok 1965 znajduje się krótka informacja o dąbskiej parafii i zdjęcie wnętrza kościoła z wiernymi
z początku jej działalności77.
W niedzielę, 8 sierpnia 1965 r., ks. Z. Kuflewski wraz z grupką dąbskich parafian wziął udział w uroczystościach w Poznaniu
z okazji 300-lecia wybudowania kościoła i złożenia relikwii świętego w głównym ołtarzu w parafii polskokatolickiej pw. św. Kazimierza78. Jednak w tym czasie można już było mówić o schyłku parafii
polskokatolickiej w Dąbiu.
Poznański historyk z UAM Konrad Białecki pisze w swej pracy
(„Kościół Narodowy w Polsce w latach 1944–1965”, rozdział 11 Podstawowe dane dotyczące parafii Polskokatolickich wg stanu na 1965 r.):
„Dąbie n. Nerem Parafia pw. Wniebowzięcia NMP powstała w 1962 r.
Brak danych o funkcjonowaniu parafii i liczbie wiernych”79.
73
IPN Po 38/36, s.19, Informacja o stanie.. z 27 czerwca 1964 r. s.30, Informacja
o działalności Kościoła Polskokatolickiego na terenie woj. pozn. i m. Poznania z 14 lipca
1964 r.
74
IPN Po 38/36, s.20, Informacja o stanie.. z 27 czerwca 1964 r.
75
IPN Po 38/36, s.34, Poufne pismo – Urząd ds. Wyznań Warszawa z 8 grudnia 1964 r.
s.35, Dane statystyczne dotyczące parafii Kościoła Polskokatolickiego znajdujących się
na terenie woj. poznańskiego i m. Poznania wg. stanu na dzień 1 grudnia 1964 r.
76
K. Białecki, Kościół Narodowy w Polsce w latach 1944–1965, Poznań 2003, s. 269,
Katolicki Tygodnik Ilustrowany Rodzina, nr 13(143), Warszawa 31 III 1963, s.4.
77
Kalendarz Katolicki na rok 1965, Warszawa 1964, s.121.
78
Kościół pw. św. Kazimierza został wybudowany w r. 1665; Katolicki Tygodnik
Ilustrowany Rodzina, nr 43(277), Warszawa 24 X 1965, s. 8.
79
K. Białecki, Kościół Narodowy…, s. 283.
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Według Mateusza Szłapka, historyka, pracownika Oddziałowego Archiwum IPN w Poznaniu, parafia dąbska była symbolicznie
powołana, po przekazaniu przez Kościół ewangelicko-augsburski
tamtejszego murowanego kościoła na cele „narodowców”. Symbolicznie, ponieważ początkowo nawet Urząd ds. Wyznań nie miał
żadnych informacji na temat tej parafii, a późniejszy duchowny,
który był jej administratorem, ks. Zdzisław Kuflewski, został wykluczony ze stanu kapłańskiego Kościoła Polskokatolickiego.
W opinii ks. Z. Kuflewskiego była to zemsta nowego biskupa
Józefa Pękali za to, że wziął on w obronę ks. bp. Rode, będącego
wówczas w osobistym konflikcie z Pękalą. Po odwołaniu Kuflewskiego jego miejsce zajął ks. Jan Mikus ze Szczecina. Nie pogodził
się jednak z niewątpliwą degradacją (w Szczecinie był wikariuszem jednej z największych parafii Kościoła Polskokatolickiego),
wobec czego został przeniesiony do diecezji warszawskiej, a parafia w Dąbiu została rozwiązana80.
Pismo (bez daty) Sądu Kościelnego o wykluczeniu z szeregów
duchowieńctwa KPK w PRL ks. Zdzisława Kuflewskiego doręczył
mu 2 maja 1966 r. ks. Józef Pracz81.
Ks. mgr Jan Mikus, od 20 października 1966 r. opiekun duszpasterski parafii polskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Dąbiu nad Nerem82, do 1964 r. był księdzem rzymskokatolickim. Ustaliłem, że po 1945 r. był wikariuszem w parafii
rzymskokatolickiej św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu (pow. lubliniecki, woj. katowickie)83. W okresie 1951–1952 był wikariuszem
w parafii rzymskokatolickiej św. Józefa w Zabrzu84, a od 1 lipca
1957 do 31 sierpnia 1961 r. – wikariuszem w parafii rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym85.
80
M. Szłapka, Działalność Maksymiliana Rodego, zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w latach 1959–1965, w świetle dokumentów aparatu bezpieczeństwa. [w:]
Studia z historii najnowszej Polski, pod redakcją R. Łatki i M. Szumiły, Warszawa 2018,
s.102.
81
IPN Po 38/28, s.256, Odwołanie z uzasadnieniem na decyzje Sądu Kościelnego ks.
Zdzisława Kuflewskiego do Rady Kościoła Polsko-Katolickiego w Warszawie z 10 maja
1966 r., s.255, Prośba ks. Zdzisława Kuflewskiego o przebaczenie i przydzielenie nowej placówki kościelnej do Rady Kościoła Polskokatolickiego w Warszawie z 5 czerwca
1966 r.
82
IPN Po 38/28, s.257, Pismo ks. Biskupa Franciszka Koca Ordynariusza Kurii Biskupiej Diecezji Wrocławskiej do ks. mgr. Jana Mikusa z 20 października 1966 r.
83
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_św._Marii_Magdaleny_w_Dobrodzieniu –
wejście: 1 grudnia 2019 r.
84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_św._Józefa_w_Zabrzu – wejście: 1 grudnia
2019 r.
85
https://www.nspjchorzow.pl/duszpasterze.html – wejście: 1 grudnia 2019 r.
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Prawdopodobnie w 1964 r. wystąpił z Kościoła Rzymskokatolickiego i został wikariuszem schizmatyckiej (niezależnej) parafii
w Wierzbicy86, gdzie wraz z samozwańczym proboszczem ks. Zdzisławem Kosem87 uciekł pod opiekuńcze skrzydła bezpieki88. Zbuntowana parafia została zarejestrowana w styczniu 1963 r. przez
władze jako Niezależna Samodzielna Parafia Rzymskokatolicka
w Wierzbicy. Pod koniec 1964 r. został wikariuszem w następnej
zbuntowanej Niezależnej Samodzielnej Parafii Rzymskokatolickiej
z proboszczem ks. Czesławem Szczukowskim w Gądkowie Wielkim k/Zielonej Góry, z którym wszedł w konflikt89.
W 1965 r. przeszedł do Kościoła Polskokatolickiego. Pod koniec 1965 r. został nominowany proboszczem w Skadli w diecezji
krakowskiej, poświęconej 29 sierpnia 1965 r. przez ks. infułata
Tadeusza R. Majewskiego – wikariusza generalnego diecezji krakowskiej90, stamtąd został przeniesiony 7 października 1966 r. do
Szczecina, następnie do Dąbia nad Nerem, skąd skierowano go do
diecezji warszawskiej91. Dalszych jego losów po rozwiązaniu dąbskiej parafii nie udało mi się ustalić.
W tym czasie był żonaty, żona była w zaawansowanej ciąży.
Mieszkanie w Dąbiu n/Nerem zastało zdewastowane i nie nadawało
się do zamieszkania, co stwierdziły: komisja Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w Dąbiu92 i 4 listopada 1966 r. komisja Prezydium
Rady Kościoła w składzie: ks. T. Gotówka, W. Gawliński, St. Kakrara. Komisja ta stwierdziła, że również kościół jest zdewastowany,
w związku z czym zamknęła budynek, zabrała naczynia liturgiczne
i klucze do Warszawy93.
W ITK Rodzina (wydanie z końca 1966 roku) znalazłem informację: „Najbliższa dla Konina nasza parafia znajduje się w Poznaniu przy ul. Kościuszki 90 lub przy ul. Bydgoskiej 4a. Równie
86
Ks. D. Śmierzchowski-Wachocz, Dzieje schizmy kościelnej w Gądkowie Wielkim
w latach 1963–1968, [w:] Roczniki Historii Kościoła, Tom 2 (57), 2010, s.177.
87
Z. Kos został ekspertem od rozbijania Kościoła Rzymskokatolickiego w Wydziale
ds. Wyznań w Zielonej Górze; https://niepoprawni.pl/blog/6182/ksiadz-lemanski-a-konflikt-w-wierzbicy – wejście: 1 grudnia 2019 r.
88
https://www.salon24.pl/u/monitako/520995,ale-to-juz-bylo - wejście: 1 grudnia
2019 r.
89
Ks. D. Śmierzchowski-Wachocz, Dzieje schizmy kościelnej …, s.177.
90
Katolicki Tygodnik Ilustrowany Rodzina, nr 49(283), Warszawa 5 XII 1965, s. 5.
91
IPN Po 38/28, s.259, Pismo ks. Franciszka Koca do Prezydium Rady Kościoła
w Warszawie z 8 listopada 1966 r.
92
IPN Po 38/28, s.258, Zaświadczenie Biura Miejskiego Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Dąbiu z 28 października 1966 r.
93
IPN Po 38/28, s.261–262, Pismo ks. Jana Mikusa do Prez. Woj. Rady Narodowej
Wydział do Spraw Wyznań w Poznaniu z 10 listopada 1966 r.
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daleko są dwie parafie w Łodzi: przy ul. Limanowskiego 60 i przy
ul. Żeromskiego 56. Bliższych niestety nie ma”94. Dowodzi to, że
w listopadzie 1966 r. parafia polskokatolicka na terenie miasta
Dąbia nad Nerem już nie funkcjonowała, choć jeszcze jesienią
1967 roku Kościół Polskokatolicki w Dąbiu n/Nerem złożył do
Wydziału Handlu Prezydium Rady Narodowej w Poznaniu podanie o przydział 1 tys. kg blachy ocynkowanej na pokrycie kościoła, zakrystii i wieży oraz wymianę rynien95. Blacha na powyższy
cel została przyznana96, lecz czy ją na kościele wymieniono nie
ustaliłem.
Praca duszpasterska ks. Zdzisława Kuflewskiego w Dąbiu od
początku była oceniana negatywnie przez urzędników Wydziału
ds. Wyznań z Poznania. Początkowo zarzucano mu brak dbałości
o przylegający plac wokół kościoła, szczególnie zaś o ogródek zarośnięty chwastami97. Poważniejszy zarzut to brak doświadczenia
w pracy duszpasterskiej i słabe zaangażowanie ideowe. Poza tym
wszedł w konflikt z niektórymi mieszkańcami miasta i wiernymi
swojej parafii.
Jeszcze przed poświęceniem nowego kościoła w łódzkim sklepie „Veritasu” nie zapłacił za różne dewocjonalia i wino mszalne,
wyłudził pewną sumę pieniędzy podając się za proboszcza parafii
rzymskokatolickiej w Dąbiu. Sprawa długu została wyjaśniona, gdy
w sklepie pojawił się ks. Franciszek Gołąb98. Poza tym nie płacił
rat za zakupiony telewizor. Żyrantem była nauczycielka Daniela B.
Zadłużenie ks. Z. Kuflewskiego potrącano jej z poborów99. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kole wystawiło ks. Z. Kuflewskiemu opinię: „Nie pilnuje on spraw kościoła, często wyjeżdża na
różne przyjęcia, gdzie pije wódkę, traci pieniądze w towarzystwie
kobiet. Kontakty utrzymuje z osobami nie cieszącymi się zaufaniem w społeczności dąbskiej”100.
Katolicki Tygodnik Rodzina, nr 48(334), Warszawa 27 XI 1966, s. 7.
IPN Po 38/28, s.265, Pismo Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział
Handlu w Poznaniu do Wydziału d/Spraw Wyznań w/miejscu z 6 października 1967 r.
96
IPN Po 38/28, s.264, Pismo Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział
Handlu w Poznaniu do Prezydium Rady Narodowej Wydział Przemysłu i Handlu w Kole
z 16 grudnia 1967 r. i s. 266, Pismo Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział
d/Spraw Wyznań w Poznaniu do Wydziału Handlu w/miejscu z 4 grudnia 1967 r.
97
IPN Po 38/36, s.17, Informacja o stanie … z 27 czerwca 1964 r.
98
IPN Po 38/36, s.21–22.; s.31, Informacja o działalności Kościoła Polskokatolickiego na terenie woj. pozn. i m. Poznania z 14 lipca 1964 r.
99
IPN Po 38/36, s.22.; s.31, Informacja o działalności Kościoła Polskokatolickiego
na terenie woj. pozn. i m. Poznania z 14 lipca 1964 r.
100
IPN Po 38/36, s.22, Informacja o stanie … z 27 czerwca 1964 r.
94
95
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Detronizacja samozwańczego prymasa Kościoła
Polskokatolickiego
w PRL101
1 listopada 1965 r. za przyzwoleniem Urzędu ds. Wyznań
grupa duchownych z obalonym
wcześniej bp. Pękalą na czele
odsunęła ks. Rodego od władzy
w Kościele Polskokatolickim102.
W tym czasie Polska Agencja
Prasowa informowała:
„W Warszawie odbyła się
dnia 29 X 1965 r. sesja Rady
Kościoła
Polskokatolickiego
w PRL, na której dokonano wyboru Prezydium Rady Kościoła
w następującym składzie: Ks. J.E. ks. biskup prymas dr MaksymiBiskup Julian Pękala103 — prze- lian Rode, fot. KTI Rodzina
wodniczący Rady i Prezydium
Rady Kościoła, Ks. Infułat Tadeusz R. Majewski — wiceprzewodniczący Rady i Prezydium Rady Kościoła, Ks. Dziekan Tadeusz
Gotówka — sekretarz Rady i Prezydium Rady Kościoła, Ks. Dzie101
W wielu parafiach dla ks. bp. M. Rodego przygotowywano tron, na którym zasiadał podczas ich odwiedzin. Rode niejako samozwańczo ogłosił się prymasem Polski, mając nadzieję na wyrównanie swojej pozycji z prymasem Stefanem Wyszyńskim.
Działania te miały odwrotny skutek. Tytulatura, którą przyjął – zupełnie obca dla starokatolicyzmu – spotkała się z protestem nie tylko ze strony duchownych (zwłaszcza
„starych”), lecz także wiernych. Tytuł ten został mu nadany przez Urząd ds. Wyznań
10 I 1962 r.; K. Białecki, Kościół narodowy…, s. 267.
102
K. Białecki, Kościół narodowy…, s. 103.
103
Julian Pękala (1904–1975). Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w latach
1951–1959 oraz 1965–1975. W 1951 r. wchodził w skład Kurii Biskupiej jako wikariusz
generalny, p.o. ordynariusza (kompetencje dotyczące spraw personalnych i organizacyjnych). Nominacja ks. bp. dr. M. Rodego w grudniu 1958 r. spowodowała konieczność
jego ustąpienia. Być może z tego powodu był jednym z głównych przeciwników bp.
M. Rode – u niego w mieszkaniu, w październiku 1965 r. odbyło się, nielegalne z punktu
widzenia prawa kościelnego, posiedzenie Rady Kościoła, na którym podpisano dokument dotyczący odwołania bp. M. Rode. Z tego punktu widzenia podpisanie nominacji
przez ks. bp. M. Rode jest zastanawiające. Ks. bp J. Pękala od 23 III 1961r. do 29 X
1965 r. pełnił funkcję ordynariusza diecezji wrocławskiej, APG, UWG, sygn. 1419, Dekret nominacyjny, Warszawa 17 X 1963 r., k. 51.
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kan Edward Jakubas — członek Rady i Prezydium Rady Kościoła,
Ks. Jubilat Marcin Tymczak — członek Rady i Prezydium Rady
Kościoła. 12 bm. członkowie władz zwierzchnich Kościoła Polskokatolickiego zostali przyjęci przez dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań, na którego ręce złożyli ślubowanie”.
Redakcja Rodziny, cytując ten PAP-owski komunikat, poinformowała wiernych o zmianach dopiero w połowie grudnia. Przy
czym dodano:
„W związku z ukonstytuowaniem się Prezydium Rady Kościoła Polskokatolickiego w PRL, Ks. Biskup Dr Leon Grochowski
– Pierwszy Biskup PNKK w Ameryce i Kanadzie – w dniu 11 listopada br. przekazał Kierownictwu Kościoła w Polsce najlepsze
życzenia obfitych łask Bożego błogosławieństwa w pracy”104.
Objęciu rządów w Kościele przez nowe Prezydium Rady Kościoła towarzyszył protest znacznej części duchowieństwa Kościoła Polskokatolickiego. Dowodem tego jest rezolucja, datowana
w Warszawie 29 października 1965 r., wyrażająca: „…protest przeciw separatystycznemu zgromadzeniu kilku księży w prywatnym
mieszkaniu ks. bpa J. Pękali, obradujących nad ważnymi i zasadniczymi sprawami Kościoła pod zamknięciem. Zgromadzenie to
zwołał nieformalnie i nielegalnie ks. bp J. Pękala …” Protest podpisało 14 księży, między innymi: Edward Bałakier, Tadeusz Gorgol, Mieczysław Klekot, Roman Skrzypczak105, których nazwiska
są związane z uroczystościami poświęcenia kościoła polskokatolickiego w Dąbiu nad Nerem.
W poznańskim oddziale IPN znajduje się komunikat z 2 listopada 1965 r., wysłany przez Kurię Arcybiskupią Archidiecezji
Warszawskiej Kościoła Polskokatolickiego w PRL do wszystkich
polskokatolickich duchownych. Pismo to za Prezydium podpisało trzech duchownych: ks. biskup Julian Pękala – przewodniczący
Rady I Prezydium Rady Kościoła, ks. infułat Tadeusz R. Majewski – wiceprzewodniczący Rady i Prezydium Rady Kościoła, oraz
ks. dziekan Tadeusz Gotówka – sekretarz Rady i Prezydium Rady
Kościoła.
Podano w nim do wiadomości, że 29 października br. w Warszawie odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Kościoła, na której
powołano Prezydium Rady Kościoła w składzie pięciu osób (j.w.).
104

s. 3.

Katolicki Tygodnik Ilustrowany Rodzina, nr 50(284), Warszawa 12 XII 1965,

105
W. Wysoczański, Z badań nad polskim nurtem starokatolicyzmu, Rocznik Teologiczny, LVIII – z. 4/2016, s.647, przyp.10.
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Ponadto, że z dniem 1 listopada br. ks. biskup dr Maksymilian
Rode złożył rezygnację ze stanowiska kierownika Kościoła i ordynariusza archidiecezji warszawskiej, pragnąc poświęcić się pracy naukowo-dydaktycznej (jako kierownik Sekcji Starokatolickiej
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Chylicach). Kierownictwo Kościołem z dniem 1 listopada br. objęło Prezydium Rady
Kościoła106. Komunikat ten 3 listopada 1965 r. rozesłano również
do wojewódzkich Wds.W107.
Na ten dzień do Wds.W w Poznaniu zostali wezwani wszyscy
administratorzy parafii Kościoła Polskokatolickiego na terenie województwa i miasta Poznania. Celem było wysondowanie ich opinii
na temat zmian personalnych dokonanych w hierarchii Kościoła
Polskokatolickiego w PRL.
Ks. Zdzisław Kuflewski, administrator parafii Dąbie n/Nerem, „Wystąpił w obronie B-pa Rodego. Między innymi powiedział, że B-p Rode zastał nie kościół ale jego strzępy. Zdaniem
ks. Kuflewskiego B-p Rode był pracowity i oddany Kościołowi
i oddał swe wielkie usługi w jego rozwoju. Odnośnie posądzenia
go o wiele spraw, które zaważyły na jego odejściu, (to) są wynikiem zorganizowanych intryg i zazdrości jaka panuje wśród
księży. Są tacy księża, powiedział ks. Kuflewski, którzy muszą
ciągle walczyć, obojętnie z kim. W/wymieniony budzi pewną
obawę, czy Kościół Polsko-Katolicki w ogóle utrzyma się, czy
się rozleci”108.
Od 26 listopada do 13 grudnia 1965 r. na zaproszenie Prezydium
Rady Kościoła Polskokatolickiego przebywali w Polsce księża biskupi z USA: pierwszy biskup Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie, ks. biskup dr Leon Grochowski i ordynariusz diecezji zachodniej PNKK w Chicago, ks. biskup Franciszek Rowiński109, którzy manifestowali poparcie dla nowych władz
zwierzchnich Kościoła Polskokatolickiego w PRL.
Dopiero 24 kwietnia 1966 r. w 17 numerze KTI Rodzina na
przedostatniej stronie, w kąciku „Rozmowy z czytelnikami, odpowiedzi redakcji”, po sześciu miesiącach od detronizacji, w kilku słowach poinformowano wiernych, co się dzieje z prymasem
Kościoła Polskokatolickiego w PRL: „Ks. Biskup Dr Maksymilian
IPN Po 38/36, s.185.
IPN Po 38/36, s.184.
108
IPN Po 38/36, ss. 186–188, Informacja z 4 XI 1965 r.; s.189, Pismo z 10 XI 1965
do Uds.W Warszawa.
109
Pożegnanie na lotnisku, [w:] Katolicki Tygodnik Ilustrowany Rodzina, nr 3(289),
Warszawa 16 I 1966, s.14.
106
107
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Rode jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie”110.
Zaistniałą sytuację „detronizacji” wyciszało i zarazem krytykowało politykę prowadzoną przez ks. bp. M. Rode wielu księży Kościoła PK w PRL: „(…) w obecnym czasie całemu Kościołowi zależy na spokoju i leczeniu ran, które zadał Kościołowi ex Prymas.
Nie stać nas na dalsze rozróbki, czy akty zemsty, którymi karmił
bezustannie młodych księży przeciw starszym ks. bp Rode”111.
5 lipca 1966 r. obradował w Warszawie V Ogólnopolski Synod Kościoła Polskokatolickiego w PRL, w którego obradach nie
uczestniczył prymas Kościoła Polskokatolickiego w PRL. W tym
czasie został wysłany wraz z rodziną na wczasy do Bułgarii, sfinansowane przez Urząd ds. Wyznań.
W rocznicę detronizacji prymasa Kościoła Polskokatolickiego
w PRL J. E. ks. bp. prof. dr. Maksymiliana Rodego, 23 października 1966 r. w 43 numerze KTI Rodzina przedstawiono wiernym
nową hierarchię Kościoła Polskokatolickiego. Jako zwierzchnika
z tytułem: naczelny biskup Kościoła przedstawiono ks. bp. Juliana
Pękalę oraz trzech ordynariuszy: ks. bp. Tadeusza R. Majewskiego – ordynariusza diecezji warszawskiej, ks. bp. Franciszka Kota
– ordynariusza diecezji wrocławskiej i ks. Benedykta Sęka – administratora diecezji krakowskiej112.

Niespełniona misja
Jednym ze słabszych ogniw Kościoła Polskokatolickiego był
brak wykwalifikowanych księży, którzy mogliby na odpowiednim
poziomie prowadzić pracę misyjną. Duchowni narodowi bardzo
często nie spełniali nie tylko kryteriów naukowych, ale co gorsza,
również moralnych. Ten fakt był w bardzo wielu przypadkach zarzewiem konfliktów, jakie wybuchały w parafiach polskokatolickich (np. ks. Zdzisław Kuflewski).
Dużym sukcesem Kościoła Polskokatolickiego, przy znaczącym
udziale władz, było przechodzenie w jego szeregi księży rzymskokatolickich. Mając niewielką liczbę duchownych nie gardzono kle110
Katolicki Tygodnik Ilustrowany Rodzina, nr 17(303), Warszawa 24 IV 1966, s.15.;
Od 10 października 1966 r. do 1 października 1984 r. bp. prof. dr M. Rode był kierownikiem Katedry Współczesnych Kierunków Społecznych i Filozoficznych w ChAT.
111
APG, UWG, sygn. 1418, List ks. Józefa Pracza do ks. Eugeniusza Elerowskiego,
Poznań, 15 XI 1965 r., k. 250–251, zob. A. Chabasińska, Kościół Polskokatolicki na ziemi
lubuskiej po 1945 roku, [w:] Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie, s.127, przyp.82.
112
Katolicki Tygodnik Rodzina, nr 43(329), Warszawa 23 X 1966, s.8–9.
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rykami, którzy z różnych powodów opuszczali Wyższe Seminarium
Duchowne. W ten sposób do Kościoła Narodowego trafiali zwykle
duchowni, którzy z jakichś powodów byli skonfliktowani ze swoimi
przełożonymi lub nie byli w stanie podołać obowiązkom nałożonym
przez Kościół Rzymskokatolicki (np. ks. Jan Mikus – 1965 r.113).
Równie częstym powodem porzucenia Kościoła Rzymskokatolickiego była chęć założenia rodziny; zniesienie celibatu musiało
być niezwykle atrakcyjną ofertą Kościoła Narodowego. Znane było
w środowisku księży polskokatolickich powiedzenie: Jeśli chcesz
mieć żonę i wygodę, niech cię przyjmie biskup Rode114.
Wbrew pokładanym nadziejom, Kościół Polskokatolicki w Dąbiu nad Nerem nie sprostał oczekiwaniom władz komunistycznych.
Po 1965 roku było już jasne, że parafia w Dąbiu, mimo wyraźnej
pomocy ze strony państwa, nie stanie się liczącym konkurentem
dla Kościoła Rzymskokatolickiego mającego szerokie poparcie
miejscowej społeczności.
Tego typu sztuczne tworzenie parafii, jak między innymi w Dąbiu nad Nerem, dla prymasa Rodego było tylko środkiem do celu:
pobrania jak największej gotówki z kasy Funduszu Kościelnego115.
Zapewne był to jeden z powodów, dla których parafia polskokatolicka w Dąbiu nie przetrwała.
Wielokulturowość bez wątpienia wzbogaca społeczeństwo lokalne, jednak kultura narodowościowa czy religijna, która nie ma naturalnych korzeni historycznych w środowisku lokalnym, zwykle
nie zostawia znaczącego wpływu na rozwój społeczny. Takim właśnie przykładem jest wprowadzenie Kościoła Polskokatolickiego
w Dąbiu. Był trochę sztucznym tworem, bez tradycji, narzuconym
z góry, nie przetrwał w mieście zbyt długo i nie zostawił istotnego
śladu. Jednak taki epizod miał miejsce i jest faktem historycznym,
dlatego należy o nim pamiętać.
Zdzisław Lorek
z.lorek-chelmno@wp.pl
https://orcid.org/0000-0001-6371-7648
Wszystkie fotografie czarno-białe wykorzystane w tekście
pochodzą z Katolickiego Tygodnika Ilustrowanego Rodzina
(autor: Janusz Kuruliszwili)

K. Białecki, Kościół Narodowy…, s. 276.
Relacja z rozmowy z ks. J. Bryzą (Gorzów Wlkp., 30 V 2007 ), zob. A. Chabasińska, Kościół Polskokatolicki…, s.118, przyp. 17.
115
M. Szłapka, Działalność Maksymiliana Rodego, zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w latach 1959–1965, w świetle dokumentów aparatu bezpieczeństwa, [w:]
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Modlitwa ekumeniczna
i międzyreligijna
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
Dąbie – miasto wielu kultur
12 września 2020
Modlitwę poprowadził na terenie lapidarium w centrum miasta
ks. Waldemar Wunsz:
W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pieśń: Pod
Twą obronę, Ojcze na niebie, Grono Twych dzieci swój powierza
los: Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i broń od zguby, gdy zagraża cios. Czy toń spokojna, czy huczą fale, Ty Swoje dzieci w Swej
opiece masz. Wznosimy modły dziś ku Twej Chwale, Boś Ty nam
tarczą, Boże, Ojcze nasz!
Psalm ks. Waldemar Wunsz (Kościół Ewangelicko-Augsburski)
Ks.: Słuchaj pilnie mojej nauki, mój ludu, nadstawcie uszu na
słowa płynące z ust moich! Otworzę moje usta, by opowiedzieć
przypowieść.
Zb: Usłyszeliśmy je i poznaliśmy, bo opowiedzieli je nam nasi
przodkowie. Nie zataimy tego przed ich potomkami, opowiemy
przyszłemu pokoleniu o chwalebnych czynach Pana i Jego mocy,
o cudach, których dokonał.
Ks.: Ustanowił nakazy dla Jakuba, nadał Prawo Izraelowi i rozkazał naszym przodkom, by przekazywali je swoim potomkom;
Zb: aby poznały je przyszłe pokolenia, synowie, którzy się narodzą i opowiadali swoim synom, że mają w Bogu pokładać nadzieję, nie zapominać dzieł Bożych i przestrzegać Jego przykazań. (Ps. 78)
Ks.: Panie, kto będzie przebywał w Twojej świątyni? Kto zamieszka na Twej świętej górze?
Zb: Ten, kto postępuje nienagannie, czyni sprawiedliwość
i w sercu swoim zachowuje prawdę. Nie rzuca oszczerstw swym
językiem, nie czyni zła bliźniemu i nie ubliża swemu sąsiadowi.
(Ps. 15)
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Ks.: O jak to dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają.
Zb: Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo i życie na wieki.
(Ps. 133)
Teksty Psalmów w tłumaczeniu Biblii Ekumenicznej
Rozważanie biblijne ks. Karol Łazik (Kościół Rzymskokatolicki)
Modlitwa ekumeniczna – zmawiają poszczególni przedstawiciele Kościołów i związków wyznaniowych
Wprowadzenie do Modlitwy Pańskiej – diakon M. Marcin Kolasiński (Kościół Starokatolicki Mariawitów)
Pieśń: Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał blaskiem
potęgi i chwały, coś ją osłaniał tarczą swej opieki od nieszczęść,
które przygnębić ją miały, [:Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!:]
Błogosławieństwo Aaronowe prowadzi ks. Waldemar Wunsz,
błogosławieństwa udzielają wszyscy obecni duchowni.
Niech nam błogosławi Pan i niechaj nas strzeże,
niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad nami,
i niech nam miłościw będzie,
niech obróci Pan twarz swoją ku nam
i niechaj nam da swój święty pokój. (Lb 6,24-26)

Od lewej: ks. Waldemar Wunsz, ks. Karol Łazik, Leonard Śniatkiewicz, dk. M. Marcin
Kolasiński w czasie modlitwy ekumenicznej i międzyreligijnej
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Z Ewangelii według św. Marka (Mk 12, 28 – 34)
28
Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie i zapytał Jezusa:
«Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» 29 Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.
30
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą
swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. 31 Drugie jest
to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych». 32 Rzekł Mu uczony w Piśmie:
«Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest
i nie ma innego prócz Niego. 33 Miłować Go całym sercem, całym
umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko
więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary». 34 Jezus widząc, że
rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.
Oba przykazania zacytowane przez Jezusa w tym fragmencie
Ewangelii pochodzą z Pięcioksięgu. Źródłem przykazania miłości
Boga jest fragment Księgi Powtórzonego Prawa, będący częścią
Szema Izrael – Słuchaj Izraelu, codziennego wyznania wiary pobożnych Żydów. Z kolei źródłem przykazania miłości bliźniego był
fragment Księgi Kapłańskiej, zwany Kodeksem Świętości.
Te przykazania Narodu Wybranego stały się fundamentem życia duchowego i życia w ogóle wszystkich wierzących w Chrystusa.
Sensem życia, fundamentem i najważniejszym przykazaniem jest
miłość. Miłość w potrójnym wymiarze: Boga, bliźniego i siebie.
Św. Paweł, Apostoł Narodów, tak parafrazuje przykazanie miłości bliźniego: „Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił Prawo. Miłość nie
wyrządza zła bliźniemu.” (Rz 13, 8. 10)
Moi drodzy, dziś gdy wspominamy historię naszego miasta –
„miasta wielu kultur” i gromadzimy się na wspólnej ekumenicznej, międzyreligijnej modlitwie, sięgamy do naszych wspólnych
korzeni. Niewątpliwie, takim korzeniem jest Przykazanie miłości
Boga i bliźniego.
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Przed modlitwą, na pierwszym planie Piotr Wąsowicz, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu

Od lewej: ks. Karol Łazik, dk M. Marcin Kolasiński, ks. Waldemar Wunsz,
Leonard Śniatkiewicz
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Uczestnicy konferencji po modlitwie ekumenicznej i międzyreligijnej

Jest wiele aspektów tego przykazania, ale w kontekście historycznym przypomina nam ono przede wszystkim o jednym, że
imienia Boga, religii nie wolno nigdy wykorzystywać jako powodu
do konfliktu. Jak powtarzał nasz wielki rodak Jan Paweł II: „Nienawiść, fanatyzm i terroryzm znieważają imię Boga i oszpecają
oblicze człowieka.”
Pomni błędów przeszłości, wszyscy wierzący powinni połączyć
wysiłki, aby Bóg nigdy nie stał się zakładnikiem ludzkich ambicji,
czy celów politycznych. Żydzi, chrześcijanie, muzułmanie (wierzący w Jednego Boga), wyznawcy innych religii i ludzie dobrej woli
winni stanowczo odrzucać przemoc, aby budować ludzką społeczność miłującą życie, która będzie wzrastać na gruncie sprawiedliwości i solidarności.
Czerpiąc naukę ze smutnych doświadczeń XX wieku winniśmy
zawsze starać się, aby podstawą naszego społeczeństwa, naszych
małych ojczyzn było przede wszystkim poszanowanie wolności
religijnej, dzięki której mogą znajdować wyraz przekonania ukryte w najgłębszym sanktuarium wnętrza człowieka. Kiedy w społeczeństwie obywatele potrafią akceptować przekonania religijne innych, łatwiej może się wśród nich utrwalić postawa rzeczywistego
poszanowania pozostałych praw ludzkich oraz porozumienie co do
wartości, które stanowią fundament pokojowego i konstruktywnego
współistnienia.
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Dąbie, lapidarium modlitwa ekumeniczna, od lewej: ks. Jan Ledziński, Adam
Grabowski

„Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością”.
Naszą miłość bliźniego wyrażamy w miłości wobec naszych
przodków, tych którzy budowali naszą Ojczyznę – Polskę, tych którzy budowali naszą małą ojczyznę – Dąbie. Wyrazem tej miłości
jest pamięć.
Dzisiejsi prelegenci przypomnieli nam, że przez setki lat nasze
miasto i okolice zamieszkiwało tysiące ludzi, którzy coś dla naszego środowiska robili, rozbudowywali i nadawali mu właściwy charakter, zależnie od czasów i okoliczności, w jakich żyli. Wszystkim
im należy się pamięć.
Jeden z dzisiejszych prelegentów, pan Adam Grabowski w książce: „O nich należy pamiętać. Biogramy zasłużonych mieszkańców
Dąbia” – przypomina ostrzeżenie Ojca św. Jana Pawła II, że naród,
który nie pamięta swej przeszłości, nie ma przed sobą przyszłości.
Papież przypominał nam również napis z zakopiańskiego cmentarza
„Na Pęksowym Brzysku”, iż „narody tracące pamięć, tracą życie”.
Dlatego nie możemy i nie chcemy utracić pamięci, ale chcemy ją utrwalać i przypominać pamięć historyczną o tych, co nasze
dzieje tworzyli.
Wyrazem tej naszej pamięci, wdzięczności i miłości do naszych
przodków jest wspólna modlitwa za wszystkich, którzy tworzyli,
budowali nasze miasto, którzy zamieszkiwali naszą okolicę: za
społeczność żydowską, za ewangelików, protestantów, baptystów,
mariawitów i katolików, i tych wszystkich znanych i nieznanych,
którym zawdzięczamy wolność i rozwój naszej Ojczyzny.
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Historia naszego miasta i okolic (którą dziś sobie przypomnieliśmy) pokazuje, że duch otwartości i współpracy stanowi część
naszej tradycji. Nasza Ojczyzna, Polska jest bowiem od zawsze
ziemią spotkania i współistnienia różnych tradycji, kultur i religii.
Wiemy, że nie zawsze było to łatwe.
Naszą wspólną, ekumeniczną, międzyreligijną modlitwą pragniemy podkreślić, że mieszkańcy Dąbia chcą się rozwijać w duchu braterstwa, dialogu i wzajemnego zrozumienia. Bez tego bowiem nie można budować mostów solidarnej współpracy z innymi
narodami, religiami i kulturami, z ludźmi, którzy mają inny światopogląd. Bez tego nie można budować solidnych fundamentów
zdrowego społeczeństwa.
Niech w tym budowaniu naszego wspólnego domu wspomaga,
wspiera i błogosławi nam Jedyny Bóg, Stwórca Wszechświata, do
którego zwracamy się w tej modlitwie. Amen.
ks. Karol Łazik

Dąbie zbliża ludzi, od lewej: Bartosz Kiełbasa, Zdzisław Lorek, Jolanta Ruchlewicz-Oblizajek, Hanna Świeszczakowska
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Psalm 56
z Psałterza do Ducha Przenajświętszego
Duchu Miłości, tchnij na świat, aby przebudziły się serca i zadrżały na przyjście Twoje.
Niech rozlega się wszędzie w okrzyku miłości słodkie imię brata, niech dusze wszystkie powstaną i ze drżeniem odpowiedzą wezwaniu.
Duch Miłości niech skojarzy Zachód ze Wschodem, Południe
i Północ niech jednym goreją płomieniem.
Wiejcie wiatry ze wszystkich stron świata, lecz przynoście nam
jedno słowo Miłości, a odmiatajcie daleko burze i nawałnice.
I morskie fale niech zabrzmią słowem Miłości, niech je powtarzają stokroć echa gór niebotycznych.
Ach, Miłość ona niechaj z serc ludzkich dobywa się na usta,
niech tego wyrazu wszelkie stworzenie w rozradowaniu słucha.
I niech się zrozumieją wszystkie, dziś pomieszane języki; a tak
w Niebie, jak na ziemi, niech tylko jeden głos się rozlega.
Wtedy to, wtedy zstąpisz, Duchu Miłości, wylejesz na nas obficie radość i spokój, a wtedy powstanie wielkie na ziemi wesele.
Wtedy członkowie Chrystusowej rodziny wzajemnie się poznają, wzajemnie cieszyć się będą, bo jednym odtąd imieniem, słodkim imieniem Chrześcijan nazywać się będą.
Wtedy naród powie narodowi: jestem ci bratem; możni i bogaci
rzekną do maluczkich, do ubogich: chodźcie i obcujcie z nami.
Wtedy wszyscy złorzeczyć będziemy dniowi niezgody i z pełności rozradowanych serc zawołamy: zima minęła, niepogody ustały,
Duch Boży powiał na ziemi.
Duchu Miłości, wzywają Cię serca nasze, zstąp, a tchnij na
stworzenie; Duchu Miłości, wołają do Ciebie dusze nasze: Przyjdź,
przyjdź, rychło przybądź ku wspomożeniu naszemu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Czytał: dk. M. Marcin Kolasiński
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MODLITWA
EKUMENICZNA I MIĘDZYRELIGIJNA
Cześć Ci oddajemy Przenajświętszy Panie i Boże, który jesteś
obecny wszędzie i wszystko wypełniasz swoją świętą Obecnością.
Uwielbiamy Ciebie jako naszego Boga i Stworzyciela, od Ciebie
bowiem pochodzi wszelkie stworzenie. Ty jesteś Bogiem miłości,
który stwarzasz nas na swój obraz i wzywasz, abyśmy stali się
podobni do Ciebie. Wysławiamy Ciebie jako Jedność prawdziwą
i istotną w całym pięknie i bogactwie Twojej różnorodności. Wierzymy również, że z Twojej woli staliśmy się różni, aby wzajemnie
się ubogacać. Dzięki Ci składamy za wszystkie otrzymane dary
i łaski, a zwłaszcza za to, że nas tutaj dziś zgromadziłeś, byśmy
mogli stanąć przed Tobą pomimo występujących między nami
różnic. Przepraszamy za to, co było złe z naszej strony i prosimy
o przebaczenie. Chcemy naprawić zło wyrządzone drugiemu człowiekowi, by wspólnym wysiłkiem budować Twoje Królestwo na
ziemi. Błagamy Cię o nawrócenie i miłosierdzie dla świata, aby
wszyscy ludzie poznali i umiłowali Ciebie, i w Twojej miłości zostali zjednoczeni, tak by ziemia stała się odbiciem nieba. Dlatego pamiętając o poprzednich pokoleniach, które tworzyły to miasto i okolice, w łączności z chórami Aniołów i Świętych w niebie,
w zjednoczeniu z braćmi i siostrami w wierze, wołamy do Ciebie
tak, jak nas nauczył Twój Syn Jezus Chrystus.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie...
Czytał: dk. M. Marcin Kolasiński
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El male rachamim
EL MALE RACHAMIM, SZOCHEN BAMEROMIM IHAMCE MENUCHA NECHONA
AL KANFEI HASZECHINA,
BEMAALOT KEDOSZIM UTEHORIM KEZOHAR HARAKIJA MAZHIRIM ET
NISZMOT HIATEHORIM WEHATEHORIM SZEIUMTU WESZENEHERGU WESZENISZCHATU WESZENISREFU WESZENITBEU WESZENECHENKU AL KIDUSZ
HASZEM BE ALSZWIC, MAJDANEK, KULMHOF, SZTUTHOFF, BERGEN-BELSEN,
TREBLINKA
AL JADEI IACORERIM JEMACH SZEMAM, BAAWUR SZEANU MITPALELIM KAN
BEAD IHAZKARAT NISZMOTEIHEM
BEGAN EDEN TEHE MENUCHATAM LAHEN BAAL. HARACHAMIM JASTTREM
BESTER KENAFAW LEOLAMIM WEICROR BICROR HACHAIIM ET NISZMOTEIHEM, ADONAJ HU NACHALATM, WEJANUCHU BESZALOM AL MISZKEWOTEIIIEM WENOMAR: AMEN.
Pieśń żałobną wykonał Leonard Śniatkiewicz

Za naszych poległych bohaterów
Boże pełen miłosierdzia, zasiadający na wysokościach, pozwól,
by znalazły wytchnienie pod skrzydłami Boskiej obecności, na
wyniosłościach świętych i czystych niczym światłość firmamentu
niebieskiego, dusze synów i córek naszych, powstańców z gett w:
Warszawie, Białymstoku, Częstochowie, Bracławiu, Krzemieńcu,
Nieświeżu i innych, dusze uczestników walk podziemnych w Krakowie, Wilnie, Mińsku oraz setek innych partyzantów, w obozach
zagłady w Treblince, Sobiborze, Oświęcimiu, Janowie, Forcie IX,
Babim Jarze (Auschwitz, Majdanek, Kulmhof, Stutthof, BergenBelsen, Treblinka – jak w pieśni wykonanej w Dąbiu).
Wspominamy ich dusze, aby znaleźli odpoczynek w rajskim
ogrodzie Edenu. Dlatego o Panie, pełen miłosierdzia, skryj ich
w cieniu swych skrzydeł na wieki i zwiąż węzłem życia ich dusze,
bo Pan jest ich dziedzictwem. Niechaj odpoczywają w pokoju na
swych łożach. Powiedzmy: amen.
Tłumaczenie modlitwy z jęz. hebrajskiego za: reb. Janusz Baranowski, Stowarzyszenie Historyczne Żydów Miasta Częstochowy,
shz-mykwa.pl, wejście 27 września 2020 r. Tłumaczenie w innej wersji, za zmarłego mężczyznę, można znaleźć w: „Modlitwy na cmentarzu i zwyczaje pogrzebowe”, ss. 47–46, wyd. Austeria, Kraków Budapeszt 2009.
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Dąbie, lapidarium, Adam Grabowski i Leonard Śniatkiewicz

Po modlitwie, uczestnicy konferencji
zdjęcia: Krzysztof Mazur
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Fotoreportaż z terenu Muzeum
byłego niemieckiego Obozu Zagłady
Kulmhof w Chełmnie nad Nerem
Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem to teren pałacu we wsi i cmentarzysko ofiar w pobliskim Lesie Rzuchowskim. W niedzielę 13 września 2020 roku
spędziliśmy tam kilka godzin.
Ośrodek Kulmhof działał od 8 grudnia 1941 r. do kwietnia 1943 r.,
a następnie od czerwca 1944 r. do stycznia 1945 r. Była to w istocie
fabryka śmierci, ponieważ transporty więźniów natychmiast kierowano do specjalnie skonstruowanych samochodów, w których
hitlerowcy mordowali ludzi przy użyciu spalin. Nieżywych lub nieprzytomnych wrzucano do wcześniej wykopanych bardzo długich
dołów w Lesie Rzuchowskim.
Hitlerowcy zamordowali w Kulmhof ponad 200 tys. ludzi, głównie polskich Żydów, także Polaków, Cyganów, rosyjskich jeńców,
a od 1942 roku, po konferencji w Wannsee, Żydów europejskich.
Zamordowali bardzo wiele dzieci, w tym polskich i czeskich.
Muzeum obejmuje: ruiny – relikty pałacu (został wysadzony przez Niemców 7 kwietnia 1943 r. razem z chorymi na tyfus),
w którym kierowano więźniów tzw. korytarzem śmierci do podstawionych samochodów – komór gazowych; tzw. spichlerz, w którym
działała prymitywna pracownia rzemieślnicza i przetrzymywano
żydowskich robotników - więźniów; zbudowany współcześnie pawilon wystawowy. W d. spichlerzu i w pawilonie zgromadzono rzeczy należące do ofiar, znalezione podczas prowadzonych na terenie
ośrodka Kulmhof wykopalisk archeologicznych.
Osobna część muzeum to pola śmierci w odległym od Chełmna
o kilka kilometrów Lesie Rzuchowskim, gdzie najpierw oprawcy
wrzucali do dołów ciała ofiar, a gdy okazało się, że proces rozkładu
grozi epidemią, wydobywali je, palili i mielili w ogromnym młynku, po czym rozrzucali. Po wojnie od lat 60. w wielu miejscach tego
rozległego terenu umieszczano w różnych formach tablice, głazy
i obeliski poświęcone pamięci ofiar.
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Pomnik na polach śmierci w Lesie Rzuchowskim: Wzięto nas od starca do
niemowlęcia między miastem Koło a Dąbie, wzięto nas do lasu i tam nas gazowano i rozstrzeliwano i palili…
Otóż prosimy, aby nasi przyszli bracia ukarali naszych morderców. Świadków
naszego gnębienia, którzy mieszkają w tej okolicy jeszcze raz prosimy o rozgłoszenie tego morderstwa po całym świecie…

Cmentarzysko, tablica inf. w Lesie Rzuchowskim
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„W październiku i listopadzie 1941 roku niemieckie władze hitlerowskie deportowały prawie dwadzieścia tysięcy Żydów z Europy Środkowej do Łodzi.
Pochodzili oni z Berlina, Düsseldorfu, Emden, Frankfurtu nad Menem, Hamburga, Kolonii, Luksemburga, Pragi i Wiednia. Łącznie z nimi hitlerowcy przywieźli do września 1942 roku do Chełmna przynajmniej sto pięćdziesiąt tysięcy
Żydów, w większości z różnych miejscowości polskich. Zostali oni zamordowani
spalinami na rozkaz władz hitlerowskich.”

Relikty pałacu
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Tędy prowadziła droga śmierci, po prawej przewodnik Zdzisław Lorek

Las Rzuchowski, Ściana Pamięci, kw. IV
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Zostało po zamordowanych…

Rzeczy ofiar

Kulmhof, relacje ofiar

161

Fotoreportaż z terenu Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof…

Świadectwo Berka Himelfarba

Świadectwo Jakowa Szlamkowicza
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Świadectwo Zaweka i Szmula Srebrników

Relacja ocalonego Mieczysława Żurawskiego
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Las Rzuchowski – pomnik upamiętniający zamordowanych Polaków, kwatera I

Las Rzuchowski, plan Cmentarzyska
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Pomnik upamiętniający zamordowanych Romów i Sinti, kwatera II

Tablica pamięci zamordowanych dzieci, kwatera II

165

Fotoreportaż z terenu Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof…

Droga przez pola śmierci, kwatera II

Pola śmierci, kwatera IV
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Pola śmierci, kwatera IV

Ziemia wyrzuca zmielone kości ofiar, kwatera IV
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Pamięci zamordowanej rodziny Eisen, kwatera IV

Książka o Kulmhof Patricka
Montague

Pamiętamy

autor zdjęć: Krzysztof Mazur
konsultacja: Zdzisław Lorek
168

Aneksy
Wyznania mniejszościowe
w historii Dąbia nad Nerem
Judaizm – nazwa ta odnosi się tak do religii narodu Izraela, jak
i zwyczajów hebrajskich religijnych i historyczno-kulturalnych,
które mają swoje korzenie w Biblii i nauczaniu rabinów uznawanych za autorytety przez ogół społeczności tzw. starozakonnych
(inne, używane przez niektórych autorów – głównie publicystów
– określenie wyznawców judaizmu).
Judaizm (jako wyznanie) powstał wśród Żydów przebywających
na czasowym wygnaniu w Babilonii (okres tzw. niewoli babilońskiej). Żydzi byli w tym czasie pozbawieni dostępu do znajdującej
się w Jerozolimie Świątyni, w której – jak wierzyli – w tzw. miejscu
świętym świętych przebywał Bóg (znajdować się tam miała Arka
Przymierza). Wygnańcy żydowscy wrócili na swe etniczne ziemie
w VI w. przed naszą erą, na mocy edyktu króla Dariusza wydanego
w roku 538 p.n.e. Dodać wypada, że aż do roku 1948 (kiedy powstało Państwo Izrael) lud żydowski był rozproszony i żył w różnych
krajach. W niektórych był prześladowany z powodu swej szeroko
pojętej odmienności kulturowej.
Znacząca jego część zamieszkiwała ówczesne Królestwo Polskie, gdzie przybyła, zaproszona przez monarchę i możnych, głównie z Niemiec i Węgier (XIII w.).
Bez względu na to, z jakim kierunkiem religijnym utożsamiali się
Żydzi, podlegali różnego typu prześladowaniom. W dobie współczesnej tylko nieliczni z nich stali się tzw. asymilantami (tymi, którzy
zerwali – ku przerażeniu i zgorszeniu swych współbraci – więzi kulturowe, także religijne ze swą społecznością; asymilanci starali się
żyć wedle zasad obowiązujących w kraju, w którym mieszkali).
Starozakonni (wyznawcy dowolnej formy judaizmu) starali się
przede wszystkim żyć wedle nakazów zawartych w tzw. Pięcioksięgu
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Mojżesza, czyli Torze. Za ciężki grzech poczytywali oni przekroczenie nie tylko nakazów Tory, ale także (a może głównie) Talmudu, czyli księgi zawierającej komentarze do Tory (księga ta nie ma
statusu tzw. księgi świętej).
Tradycja chrześcijańska, co prawda, odrzuciła nauki Talmudu, ale przejęła Torę (Pięcioksiąg Mojżesza) traktując ją (czyli Stary Testament) jako poboczne źródło propagowanych nauk
i zasad religijnych mające uzasadnić tezę o narodzinach, nauczaniu i śmierci Syna Człowieczego (Jezusa Chrystusa). I choć niektórzy badacze bibliści nazywają chrześcijaństwo „eksportową
wersją judaizmu”, to chrześcijanie en block (czyli jako ogół) nie
postrzegają siebie jako kontynuatorów, czy (tym bardziej) depozytariuszy tradycji judaistycznej w „linii prostej”. Skupiają się
zdecydowanie na treściach zapisanych w Nowym Testamencie,
czyli księdze opowiadającej o życiu Jezusa Chrystusa, nazywanego także Synem Bożym.
Żydzi, co jest fundamentalną różnicą pomiędzy judaizmem
a chrześcijaństwem, odrzucają koncepcję Jezusa Chrystusa i jako
Syna Bożego, i jako Mesjasza-Zbawiciela. Wyznawcy judaizmu
(inna nazwa: mozaizm) wierzą nie tyle w jednego Boga (w którego
wierzą chrześcijanie), ale w Boga jedynego. Judaizm jest religią,
w której Bóg jest bytem samoistnym, czyli, mówiąc językiem potocznym, jego wyznawcy uważają Boga za Jedyny Byt, który nie
ma i nie może mieć Syna. Pojęcie mesjasz (namaszczony) wyznawcy judaizmu odnoszą do wszystkich osób, które dążyły do niepodległości państwa izraelskiego.
Do niechęci (czasem posuniętej aż do wrogości) wobec „starozakonnych” doprowadziły nie tylko różnice pomiędzy poglądami i obyczajami religijnymi wyznawców judaizmu i chrześcijaństwa (tzw.
antyjudaizm dotyczy głównie wyznawców rzymskiego katolicyzmu
i prawosławia, albowiem współcześnie mniej skorzy do okazywania
niechęci żydom1 są szeroko rozumiani wyznawcy ewangelicyzmu).
Także mozaiści (czyli starozakonni) traktują wierność zasadom religijnym oraz tradycji (czyli obyczajom), jak ją postrzega judaizm, jako
podstawowe czynniki wyznaczające ramy konfesyjne „bycia Żydem”.
Taka postawa „zamyka” tę wspólnotę religijną na to, co określa się
mianem nowoczesności i powoduje nader skutecznie „kruszenie”
wszelkich zapędów skutkujących zmianą tzw. stylu bycia.
1
Określenie „żydzi” odnosi się do wyznawców judaizmu, zaś „Żydzi” do osób uważających się za członków narodu żydowskiego (jak za Polaków lub Niemców uważani są
członkowie narodu polskiego lub niemieckiego).
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Protestantyzm – obok prawosławia i rzymskiego katolicyzmu
jest trzecim (w kolejności powstawania) wyznaniem chrześcijańskim.
Protestantyzm, jako ruch religijny mający za zadanie „odnowić” Kościół Rzymskokatolicki, został zapoczątkowany przez
dr. Marcina Lutra, mnicha augustianina (czyli członka wspólnoty zakonnej kierującej się wskazaniami zawartymi w dokumencie
określanym jako Reguła św. Augustyna, która była jedną z bardziej
surowych w swej warstwie dyscypliny formalnej), a jednocześnie
wykładowcę uniwersytetu w Wittenberdze. Przy czym, dla istotnej
części wiernych Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego używanie
w mowie lub piśmie określenia „lutrzy” (od nazwiska duchowego przywódcy protestantyzmu) lub terminu „Kościół luterski” jest
odbierane jako świadome ubliżanie im. Za prawidłowe określenia członkowie tej społeczności chrześcijańskiej uznają terminy:
ewangelicy augsburscy lub protestanci.
Luter ogłosił swoich 95 tez (31.10.1517 – na pamiątkę tego dnia
obchodzone jest Święto Reformacji) jako zaproszenie do dyskusji o zasadności praktyki tzw. handlu odpustami; dzięki wpływom
z tego procederu papież Leon X chciał zdobyć środki na dokończenie budowy – nazwa potoczna – bazyliki św. Piotra. Należy przyjąć,
że postawa Lutra nie byłaby aż tak istotna dla losów Kościoła Rzymskokatolickiego, gdyby nie entuzjastyczne poparcie dla niej, jakie
okazali idei Reformacji (od: reforma, tu: Kościoła rzymskiego) ówcześni niemieccy możni – panowie feudalni. Dostrzegli oni w religijnym ruchu zainicjowanym przez Wittemberskiego Doktora okazję
do uniezależnienia się, materialnego i formalnego, od papiestwa2.
Skutkiem formalnym, ale głównie konfesyjnym (religijnym)
było zerwanie zależności (łączności) mieszkańców niemal połowy
Europy z papiestwem, czyli de facto z Kościołem rzymskim.
Można uznać, że nie ma chyba takiego złego słowa, którego by
strona rzymskokatolicka nie powiedziała (lub napisała) o protestantyzmie i jego duchowych liderach. Bo trzeba dodać, że innymi
przywódcami Reformacji (jako ruchu religijno-społecznego) byli
Jan Kalwin oraz Ulrich Zwingli, zaś za „promotorów” jego powstania uważani są Jan Wykliffe i odwołujący się do niego Jan Hus.
2
Więcej szczegółów na ten temat np. w książkach: Jesus Restante Liebana, Schizma,
Kraków 2010; John M. Todd, Marcin Luter, Warszawa 1983, Richard Friedenthal,
Marcin Luter, Warszawa 1991; Sebastian Duda, Reformacja. Rewolucja Lutra, Gliwice
2017, Roland Bainton, Tak oto stoję…, Katowice 1995 oraz Jan Wierusz-Kowalski, Reformatorzy chrześcijaństwa, Warszawa 1970, s. 224–247 i 250–270
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Protestantyzm jawi się jednym z najbardziej dynamicznych ruchów religijnych. Jego siła i popularność3 bierze się także stąd, że
wspólnoty religijne nawiązujące do tradycji reformacyjnej (protestanckiej) nie powołały (i nie uznają) żadnej instytucji o zasięgu
ogólnoświatowym (jak np. papiestwo), określającej tzw. poprawność konfesyjną ani instytucji strzegącej jednolitości głoszonych
i wyznawanych doktryn religijnych. Jest to jedna z przyczyn dużej
różnorodności Kościołów i wspólnot religijnych odwołujących się
do zasad głoszonych przez któregoś z Reformatorów.
Relatywna wolność duchowa, w dużej mierze wynikająca z nowatorsko ujętych pięciu zasad protestantyzmu, tj.: tylko Bóg, tylko
Pismo, tylko Wiara, tylko Chrystus i tylko Łaska (Boża), spowodowała, że ukonstytuował się i działa nie tylko Kościół Ewangelicko–Augsburski („właściwa” lub „pierwotna” wspólnota protestantów), ale także Kościół Ewangelicko–Reformowany, którego
zasady określił francuski teolog, przywołany już Jan Kalwin 4 oraz
wiele innych Kościołów i wspólnot religijnych.
Cechą uznaną za swoisty wyróżnik ogółu doktryny „protestantyzmu kalwińskiego, czyli reformowanego” jest nauka o predestynacji, która bywa zbyt zwulgaryzowana i dlatego nieprawdziwie
(trywialnie) interpretowana jako ta, według której przesądzone
jest, czy dany chrześcijanin będzie po śmierci – jak się powiada
w teologii – zbawiony lub potępiony.
Choć luteranie i kalwiniści różnili się w wielu kwestiach, to
w roku 1973, poprzez podpisanie (w Leuenbergu) tzw. dokumentu zgody, przywrócono jedność obu największych Kościołów protestanckich. W kwestii predestynacji uznano, że Ewangelie [tu:
Nowy Testament] dają obietnicę, że Bóg przyjmie do swego Królestwa każdego człowieka, nawet grzesznika, ufającego Bożej obietnicy zbawienia i dlatego każdy ma prawo wychwalać Boga za Jego
wybór. Lecz o wyborze można mówić tylko wtedy, gdy pojęcie to
oznacza wezwanie do zbawienia w Chrystusie5.

3
Obecnie Kościoły protestanckiej proweniencji skupiają ok. 800 milionów wiernych.
4
Więcej [w:] Stanisław Piwko, Jan Kalwin, Warszawa 1995, Bernard Cottret, Kalwin, Warszawa 2000.
5
[za:] Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia współczesność 2000 lat nadziei,
Kielce 2000, s. 605–606. Różnice wyznaniowe pomiędzy Kościołami ewangelickim
i rzymskim [w:] Tadeusz Wojak, Ewangelik – katolik, Warszawa 1981.
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Baptyści6 – jeden z wielu nurtów religijnych wyrosłych z chrześcijańskiej tradycji protestantyzmu; tzw. Kościół ewangelikalny
(często spotyka się określenie: Kościół wolny). Ruch baptystyczny
zainicjowany został w wieku XVII.
Uważa się, że duchowi organizatorzy tego ruchu religijnego podkreślają, ich zdaniem niedocenione w społecznościach chrześcijańskich, znaczenie świadomego przyjęcia chrztu dla ogółu mających się
za prawdziwych uczniów Jezusa z Nazaretu7. Współczesna eklezjalna wspólnota baptystyczna wywodzi się ze środowisk niezależnych
od będącego Kościołem państwowym (za taki uważano, bo takim
de facto był i jest Kościół Anglikański) ruchów radykalnych entuzjastów, których ideałem i celem było tworzenie tzw. zborów świętych.
W Polsce pierwsze zbory chrześcijan baptystów powstały w wieku XIX.
Dla porządku dodam (by uniknąć ewentualnych pomyłek), że
w języku potocznym baptystami bywają nazywani wyznawcy społeczności Świadków Jehowy, zwani tyleż popularnie, co deprecjonująco (na ile świadomie, to już inna kwestia) – jehowcami lub
jehowitami… Trzeba bowiem pamiętać, że społeczność Świadków
Jehowy nie ma związków z Kościołem Chrześcijan Baptystów.
Obie wspólnoty łączy tylko to, że (odwołując się do treści Biblii)
dopełniają obrzędu chrztu rozumianego jako świadome przyłączenie się do społeczności chrześcijan przez pełne zanurzenie osób
dorosłych (…kto uwierzy i ochrzci się…) .
6
Więcej [w:] Michał Stankiewicz, Ponurzano w Polszcze, Warszawa 1966, Henryk
Ryszard Tomaszewski, Baptyści w Polsce 1858–1918, t. I, Warszawa 1993, Krzysztof
Bednarczyk, Historia Zborów Baptystów w Polsce do roku 1939, Warszawa 1997; Henry Cook, O co walczą baptyści, Warszawa 1963. Zaś o swoim Kościele baptyści piszą
tak: Kościół baptystyczny jest wyjątkowy. W swoim charakterze plasuje się pomiędzy Kościołami historycznymi, które nie boją się traktować wiary w sposób poważny, pełen namysłu, a powstającymi spontanicznie oddolnymi ruchami i wyznaniami
chrześcijańskimi, które podkreślają autentyczną, niczym nie skrępowaną, radykalną
osobistą wiarę, której jednak owej pogłębionej, dziedziczonej przez pokolenia refleksji często brakuje. Dzieje się tak nie bez powodu. Kościół baptystyczny ma już ponad
400 lat. Powstał w 1609 roku, w wyniku spotkania dwóch tradycji XVI-wiecznej reformacji – menonickiej (anabaptystycznej) i purytańskiej (kalwińskiej). Nasza specyfika
– umiłowanie teologii biblijnej, ale i autentycznego doświadczenia chrześcijańskiego
– ukształtowana w ciągu kilkuset lat istnienia sprawia, że współczesny baptyzm nie boi
się ani pogłębionej teologii, ani osobistych doświadczeń duchowych. Trwa. Nie jest wyznaniem, które wczoraj było, a dziś go nie ma. Potrafi się reprodukować oraz rozwijać.
Mając za sobą wspaniałe, jak i słabsze chwile stabilnie zmierza ku przyszłości [za:]
https://baptysci.pl/naszawiara/ocochodzibaptystom – dostęp: 17.09.2020.
7
Można przyjąć, że przywódcy duchowi ruchu baptystycznego wyszli od literalnego odczytania sugestii z Ewangelii apostoła Marka: Kto uwierzy i przyjmie chrzest,
będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony (Mk. 16–16).
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Idee propagowane przez duchowych liderów baptystycznych
nie zyskały akceptacji władz tzw. Kościołów tradycyjnych (także
eklezjalnych wspólnot ewangelicko–augsburskiej oraz ewangelicko– reformowanej). Dystans ten rósł i potężniał. Za jego apogeum
można uznać moment, gdy w latach 20. i 30. ubiegłego wieku mniej
lub bardziej liczne grupy wyznawców pierwszego z wymienionych
Kościołów zaczęły przyłączać się do wspólnot – jak to się powiadało – ducha baptystycznego8.
Powody podejmowania takich decyzji przez wiernych Kościołów protestanckich nie są do końca jasne. Być może wymagają odrębnych studiów.
Jakkolwiek było, niechęć do idei baptystycznej wśród gremiów
kierowniczych Kościołów ewangelickich narastała i trwała właściwie do zainicjowania dialogu pomiędzy Światową Federacją Luterańską a Światowym Związkiem Baptystów9; cykliczne spotkania
odbywały się w latach 1986–1989. Głównym ich celem nie było li
tylko powołanie do życia jakiejś formy wspólnoty kościelnej. Debatującym szło także o wskazanie dróg prowadzących do przezwyciężenia współczesnych trudności (trawiących nie tylko te Kościoły)
oraz odrzucenie wzajemnych niechęci poprzez poprawę stanu wiedzy o sobie, nakaz okazywania wzajemnego szacunku i współdziałanie między Kościołami, także w przestrzeni interkonfesyjnej10.
Starokatolicyzm11 – w roku 1870 Sobór Watykański I (obradujący w 300 lat po Soborze Trydenckim) przyjął (co ważne: niejednogłośnie) dwa nowe dogmaty Kościoła Rzymskokatolickiego:
Wspólnota eklezjalna czyli kościelna, od ecclesiae tzn. Kościół.
Światowy Związek Baptystów powstał w 1958 r. i reprezentuje 22 miliony ochrzczonych chrześcijan. Do ekumenicznej, powołanej w roku 1948 Światowej Rady Kościołów
należą 4 Kościoły amerykańskich baptystów i 4 europejskich. W Dąbiu n/ Nerem, skutkiem wewnętrznych decyzji części wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
wzmocniła się istniejąca od roku 1870 (wtedy odbyło się poświęcenie sali nabożeństw)
wspólnota baptystyczna (swój odrębny dom modlitwy zbudowała w roku 1939). Wspólnota ta organizowała nie tylko życie duchowe swych członków, ale także działalność
misyjną wśród lokalnej społeczności. Misja ewangelizacyjna napotykała trudności
czynione przez duchownych i część wiernych Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego
(z zachowanych dokumentów wynika, że np. usiłowano włączyć policję w zwalczenie
„odszczepieńców”). Nie może też dziwić włączenie się w ograniczanie wpływu baptystów przez lokalny kler rzymskokatolicki, choć przesadą byłoby przypuszczanie, że
„obrzydzał” on idee baptystów na prośbę duchownych ewangelicko-augsburskich.
10
Nietrudno się domyślać, że tzw. wyzwania współczesności są wspólne dla wszystkich eklezjalnych wspólnot chrześcijańskich. Ich Kościoły muszą znaleźć drogi wyjścia
z zagrożeń wynikających z postępujących w szybkim tempie procesów laicyzacji oraz
tzw. konsumpcjonizmu.
11
Więcej szczegółów [w:] Urs Küry, Kościół Starokatolicki. Historia. Nauka. Dążenia, Warszawa 1996.
8
9
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o nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności oraz o jego
prymacie (tzw. jurysdykcji uniwersalnej).
Grono teologów i hierarchów Kościoła Rzymskokatolickiego
(głównie niemieckich, ale także szwajcarskich, austriackich i holenderskich) było przeciwnych decyzjom ojców soboru. Uznali
dogmaty te nie tylko za sprzeczne z doktryną i duchem Kościoła Rzymskokatolickiego, ale także nieoparte na zapisach znajdujących się w Biblii. Niezadowoleni zdecydowali, wyłączywszy się
z grona wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego, o powołaniu odrębnej wspólnoty eklezjalnej, która odrzucała nie tylko autorytet
papieża, ale też nauki. Zdaniem „niezadowolonych”, oba autorytety nie miały czegoś, co można by określić mianem sankcji kanonicznej. Odrzucili więc te z zasad doktrynalnych właściwych dla
Kościoła rzymskiego, o których milczą zapisy dokonane podczas
pierwszych siedmiu soborów, nazywanych ekumenicznymi. Nowa
wspólnota kościelna (w niektórych aspektach swej doktryny) nawiązywała do tradycji duchowej niezależnego od papiestwa (za
zgodą wielu papieży) Kościoła Rzymskokatolickiego Starobiskupiego Kleru (de Roomsch-Katholieke kerk der Oud- Bisschoppelijke Clerezie)12.
Nie od rzeczy będzie dodać, że w wieku XVII oraz XVIII ojcowie jezuici, działający w ówczesnych Niderlandach (Holandii),
zarzucili hierarchom w/w Kościoła (a tym samym tamtejszym katolikom rzymskim; jezuici uznali bowiem Holandię za teren misyjny ze wszystkimi tego stanu konsekwencjami) mniej lub bardziej
świadome nawiązywanie do potępionej przez papiestwo idei tzw.
jansenizmu13; z zarzutu tego oskarżający (tj. papiestwo) wycofali
się dopiero współcześnie.
Zawiązana 4.09.1889 r. Unia Utrechcka Kościołów Starokatolickich nie miała nic wspólnego z ewidentnym tworem politycznym
12
Odrębność tego Kościoła polegała na tym, że jego zwierzchnika (mającego za
siedzibę miasto Utrecht) wybierali biskupi holenderscy, a swój wybór przedkładali do
akceptacji papieżowi.
13
Jansenizm – ideologia religijna, której stworzenie przypisuje się bp. Kornelowi
Ottonowi Jansenowi, ordynariuszowi diecezji z siedzibą w Ypres. „Wytyczne” jansenizmu zawarte zostały w dziele zatytułowanym „Augustinus”, wydanym w roku 1640.
Odwołując się do pism św. Augustyna, jansenizm eksponował zepsucie natury ludzkiej,
niezbędność i wystarczający charakter tzw. Łaski Bożej oraz obowiązek przestrzegania
Dekalogu (co bywało odczytywane jako nawiązanie do idei konfesyjnej Jana Kalwina).
Jednym z zasadniczych zaleceń jansenizmu było staranne przygotowanie się duchowe
do Sakramentu Komunii św. Jansenizm także postulował surową doktrynę etyczną. Nie
bez poduszczenia ze strony ojców jezuitów papiestwo kilka razy potępiło jansenizm;
najdotkliwiej w treści bulli „Unigenitus” (papież Klemens XI w roku 1713).
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zwanym także Unią Utrechcką (organizacją zawiązaną w roku 1579
o jednoznacznie antyhiszpańskim charakterze). Unia Utrechcka
Kościołów Starokatolickich została pomyślana jako sojusz niezależnych (nazywanych narodowymi) od papiestwa Kościołów nazywających się starokatolickimi (czyli wiernymi tzw. pierwotnej
tradycji chrześcijańskiej). Największymi Kościołami, dodam –
ewidentnie polskimi, a więc narodowymi, które należały do tej
struktury, były: (od roku 1907) Polski Narodowy Kościół Katolicki
w USA i Brazylii (dalej: PNKK) oraz (od roku 1909) Kościół Starokatolicki Mariawitów (dalej: KSM). Współcześnie oba te Kościoły
są – z różnych przyczyn – poza strukturami Unii Utrechckiej.
Hasłem naczelnym wspólnoty starokatolickiej stały się słowa
(uznawanego za Ojca Kościoła katolickiego) św. Wincentego z Lerynu: Trzymamy się tego, co wszędzie, co zawsze, co przez wszystkich było wyznawane, to jest bowiem prawdziwie i rzeczywiście
katolickie.
Pierwszy z w/w Kościołów (PNKK) powstał jako wyraz sprzeciwu Polonii amerykańskiej w miejscowości Scranton (przewodził
jej – wtedy proboszcz – ks. Franciszek Hodur). Można przyjąć, że
dla polskiej społeczności w USA wielce dyskryminującym jawił
się tyleż kierunek nadawany wspólnocie rzymskokatolickiej przez
duchownych narodowości niemieckiej i irlandzkiej, co ich pełen
niechęci i wyższości stosunek do wiernych – Polaków. Ponieważ,
mimo interwencji u amerykańskich władz Kościoła, a także we właściwych dykasteriach papiestwa, stosunek ten nie uległ zmianie,
w początkach roku 1903 parafianie-Polacy wyłączyli się z Kościoła
rzymskiego, tworząc odrębny Polski Kościół Reformowany. W rok
później, na Pierwszym Synodzie PNKK, lider polskiej odrębnej
społeczności, uważającej się ciągle za społeczność chrześcijańską
orientacji rzymskokatolickiej (choć odrzucającą nauki o prymacie
papieskim), otrzymał polecenie przyjęcia sakry biskupiej. Zostało
ono zrealizowane w katedrze pw. św. Gertrudy w Utrechcie w roku
1907, kiedy to ks. F. Hodur otrzymał święcenia biskupie z rąk hierarchów starokatolickich.
Wartością istotną dla wiernych poszczególnych Kościołów
przyłączających się do Unii Utrechckiej było zachowanie przez
hierarchów starokatolickich niekwestionowanej przez nikogo
tzw. sukcesji apostolskiej. I chyba właśnie ten fakt sprawił, że
wiele z powstałych po roku 1870 tzw. Kościołów niezależnych (od
papiestwa) starało się nawiązać kontakty ze środowiskiem starokatolików.
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W latach 20. ubiegłego wieku PNKK zdecydował o rozpoczęciu
misji w tzw. starym kraju, czyli w Polsce. Wtedy właśnie zaczęła
się historia istniejącego do dziś Kościoła polskonarodowego14.
Ma on za sobą różne perypetie, ale chyba najsilniej przeszkodziła mu w swobodnym rozwoju niechętna wobec niego postawa
władz państwowych II RP, które były pod istotnym wpływem
rzymskokatolickiego Episkopatu Polski.
Niechęć (by nie rzec: wrogość) do tzw. społeczności innowierczych dotyczyła w całej rozciągłości także Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.
Mariawityzm – idea odnowy moralnej i duchowej kleru rzymskokatolickiego oraz wiernych tegoż Kościoła.
Główną postacią mariawityzmu była zakonnica rzymskokatolicka, s. Maria Franciszka Kozłowska, zwana Mateczką15. Mariawityzm, jako idea zawarta w Dziele Wielkiego Miłosierdzia – spisanym przez M. F. Kozłowską objawieniu typu chrystologicznego,
miał za cel odnowienie moralne kleru rzymskiego i podźwignięcie
moralne i duchowe parafian16.
Po kilku latach działalności ukrytej (w początkach roku 1903)
delegaci Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów (dalej ZKM) złożyli
ordynariuszom trzech diecezji (warszawskiej, płockiej i lubelskiej)
jednobrzmiące prośby o wszczęcie przez odpowiednie dykasterie
papieskie procedur legalizacji konwentu oraz uznanie przez papiestwo „za prawdziwe” objawień Mateczki. Niestety dla Mariawitów
i ich mistrzyni, próśb nie załatwiono pozytywnie. Jesienią roku
1904 Kongregacja Świętego Oficjum (in. Święta Inkwizycja) potępiła konwent (liczył on wówczas ok. 70 księży), co znaczyło i to,
że objawienia M. F. Kozłowskiej nie zyskały aprobaty papieskich
teologów17. Jednak główny cios mariawityzmowi, nie bez inicja14
Więcej na temat tego Kościoła [w:] Wiktor Wysoczański, Polski nurt starokatolicyzmu, Warszawa 1977.
15
Tytuł Matka (zdrob. Mateczka) przysługiwał wszystkim przełożonym (przeoryszom) zgromadzeń zakonnych. M. F. Kozłowskiej „przysługiwał” z dwu powodów:
jako przełożonej niewieściego konwentu Sióstr Ubogich Świętej Matki Klary (którą
to wspólnotę „ukrytą” założyła i kierowała – na polecenie o. Honorata Koźmińskiego
– M.F. Kozłowska) oraz jako założycielce i duchowej przewodniczce męskiego Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów, którą powołała do życia pod wpływem – jak wierzą
mariawici – objawień (inaczej przeżyć mistycznych).
16
Zainteresowanych odsyłam do tekstu autorstwa kpł. M. Felicjana, który w dużym
skrócie, ale bardzo trafnie naszkicował istotę mariawityzmu. W moim tekście przypomnę jedynie fakty, które nie zostały uwzględnione przez Brata Kapłana.
17
Henryk Seweryniak, Święte Oficjum a mariawici, Płock 2014. Odsyłam do tej
pracy, choć – z mojego punktu widzenia – nie spełnia ona wszystkich warunków bezstronności naukowej.
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tywy polskich biskupów, którzy wpadli w popłoch z powodu haseł kapłanów należących do ZKM oraz rosnącej ich popularności
wśród ludu (dodam, że księża Mariawici do roku 1906 nie ujawniali
wiernym informacji o nadprzyrodzonych źródłach powstania konwentu, który tworzyli oraz o roli odgrywanej w nim przez s. Marię
Franciszkę i o jej przeżyciach mistycznych) zadało papiestwo.
W listopadzie roku 1906 Mariawici (broniąc się przed – często
krwawą – falą przemocy, rozpętaną przeciw nim i ich zwolennikom
w parafiach) zdecydowali się skorzystać z ukazu tolerancyjnego
składając wniosek o uznanie ich społeczności za odrębną wspólnotą kościelną. Prawie natychmiast (jakby w odwecie), w początkach
grudnia roku 1906 papiestwo opublikowało imienną klątwę dotyczącą s. Marii Franciszki i ks. Jana Kowalskiego (imiona zakonne:
M. Michał) oraz (w przeciągu 20 dni po ogłoszeniu klątwy) pozostałych sympatyków ruchu (z księżmi włącznie).
Stało się jednak inaczej, niż obie strony konfliktu przewidywały.
Społeczność wiernych (44.000) i Mariawici (33 kapłanów) nie podporządkowali się decyzjom papieża. Zawiedli się także polscy hierarchowie, liczący na przywrócenie spokoju w swych diecezjach
skutkiem papieskiego dictum. Strony trwały przy swoim i rozłam
się dokonał. Trwa po dziś dzień, mimo kilku prób przełamania kryzysu w relacjach wzajemnych18.
Ostatnia próba (do końca nie da się określić celu tej debaty),
która – jak wszystkie poprzednie – spełzła na niczym, miała miejsce w latach 1997 – 2010. Rozmowy toczyły się w ramach Komisji Mieszanej do spraw Dialogu Teologicznego między Kościołem
Rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów19.
Jesienią 1909 roku ks. Jan (M. Michał) Kowalski przyjął sakrę
biskupią z rąk hierarchów starokatolickich w Utrechcie. W rok
później (w Łowiczu) biskup M. Michał (w asyście biskupów starokatolickich) wykonsekrował (wyświęcił) dla rodzącego się wtedy Kościoła Katolickiego Mariawitów20 dwu biskupów (z tytułami
18
Zdaniem osób pytanych o to (także duchownych rzymskokatolickich), próby te są
traktowane jako kurtuazja, za którą stoi dążenie nie tyle do uzyskania jakiegoś consensusu, ile nakłonienia strony mariawickiej do „posypania głów popiołem” i zakończenia
rozłamu poprzez „wchłonięcie” społeczności mariawickiej przez Kościół Rzymskokatolicki. Czy tak jest? Wiedzą to przede wszystkim inspiratorzy kolejnych dialogów…
19
zob. Dwustronna refleksja na temat podstawowych pism matki Marii Franciszki
Kozłowskiej dotyczących Dzieła Wielkiego Miłosierdzia, Łódź–Włocławek 2006 oraz Ze
źródeł kwestii mariawickiej. Nieznane dokumenty z lat 1903–1906, Płock 2011.
20
Kościół Katolicki Mariawitów – taką nazwę nosiła wspólnota mariawicka co najmniej do roku 1919, mimo że od roku konsekracji biskupiej ks. M. Michała była częścią
wspólnoty starokatolickiej.
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koadiutorów), czyli ks. Wacława (M. Leona) Gołębiowskiego i ks.
Romana (M. Jakuba) Próchniewskiego21.
W dwa lata po konsekracji w Łowiczu samodzielność eklezjalna
wspólnoty mariawickiej stała się faktem. Co prawda, akt carski
(wydany w roku 1912) definitywnie zakończył okres tzw. pogromów mariawickich22, ale bynajmniej nie położył kresu okazywaniu (na różne sposoby) niechęci – czasami nawet trwającej do dziś
wrogości – wobec wyznawców mariawityzmu23.
W roku 1935 dokonał się wewnętrzny podział w mariawityzmie.
Jego głównym skutkiem było złożenie z urzędu zwierzchnika Kościoła Mariawitów abp. M. Michała Kowalskiego. Nowe władze
Kościoła (zwierzchnikiem został bp Klemens M. Filip Feldman),
przy wydatnej pomocy lokalnych władz Płocka, w maju 1935 przewiozły złożonego z urzędu kierownika Kościoła Mariawitów (oraz
część jego zwolenników – osób życia konsekrowanego) do miejscowości Felicjanów (dziś gmina Bodzanów, pow. płocki). I choć abp
M. Michał założył tam odrębną społeczność eklezjalną (nadano jej
pierwotną nazwę, czyli Kościół Katolicki Mariawitów), to (zgodnie
z realizowaną przez władze polityczne II RP „linią niechęci wobec
mariawityzmu”) nie została ona uznana przez ówczesne organy
państwowe.
Arcybiskup M. Michał został uwięziony za niechęć wobec
III Rzeszy i ostatecznie osadzony w KZ Dachau. Zginął zamordowany (w ramach transportu tzw. inwalidów) w komorze gazowej
znajdującej się na zamku Hartheim.
Współcześnie oba nurty mariawityzmu funkcjonują obok siebie.
Nie sposób zauważyć ani współdziałania, ani nawet chęci ku niemu… Ostatnimi czasy odnotowuje się indywidualne próby nawiązania bliższych relacji (na poziomie parafialnym, nie zaś kościelnym)24.
21
W roku 1912 car Rosji Mikołaj II uznał hierarchię wspólnoty mariawickiej oraz
nadał jej prawa, jakie przysługiwały Kościołom działającym na terenie Imperium Rosyjskiego.
22
Pogromy mariawickie – najścia miejscowości, w których przeważali zwolennicy
mariawityzmu w celu „nakłonienia” ich do powrotu do jedności z Kościołem rzymskim.
W szesnastu tzw. pogromach okaleczono setki osób, wiele pozbawiono życia (po obu
walczących stronach)… Częstym pretekstem do urządzania pogromów było odebranie
kościołów parafialnych wyznawcom mariawickiej formy katolicyzmu (np. pogromy
w Lesznie, Grębkowie i in.).
23
Przypadki okazywania niechęci wobec kozłowitów lub odszczepieńców (jak –
bywa – jeszcze i dziś określa się mariawitów) trwają do naszych czasów. Jeszcze w latach 60. „nieznani sprawcy” wybijali szyby w mariawickich kościołach; zob. tekst Mariawityzm w Mińsku Mazowieckim [w:] Rocznik Mińskomazowiecki t. 27/2019.
24
Zob. Mistrzyni Ducha, t. II, Felicjanów 2013, s. 277–278.
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Pierwszy z nurtów (liczebniejszy) nosi nazwę Kościoła Starokatolickiego Mariawitów25 (choć od roku 1924 wspólnota ta nie należy
już do starokatolickiej Unii Utrechckiej), nazywany jest też (pomiędzy mariawitami) Kościołem „płockim” (od nazwy miasta, w którym znajduje się siedziba władz Kościoła). Kościół ten formalnie
wycofał się ze spuścizny doktrynalnej abp. M. Michała i przeorganizował się (od roku 1935 jest Kościołem typu synodalnego).
Mniej liczebnym jest Kościół Katolicki Mariawitów, nazywany
popularnie „felicjanowskim” od nazwy miejscowości (Felicjanów),
w której znajduje się siedziba władz tej wspólnoty. Na ile jest to
możliwe, Kościół ten kultywuje dorobek myśli teologicznej
abp. M. Michała Kowalskiego26.
Na koniec dodam, że oba Kościoły Mariawitów mają kłopoty
z brakiem powołań do, niegdyś licznych, niewieścich zgromadzeń
zakonnych27.
Prawosławie. Nie jest tak, że świadomie pominęliśmy prawosławie – jeden z głównych nurtów chrześcijaństwa. Cokolwiek by
nie powiedzieć, prawosławie nie było wyznaniem żadnej społeczności lokalnej zasiedlającej ziemie dawnego powiatu kolskiego.
Było to wyznanie – tak to ujmę – „przeflancowane” na ten obszar
wraz z zaborcami, a właściwie wraz z urzędnikami i wojskowymi,
którym powierzono administrowanie obszarami dawnego Królestwa Polskiego oraz nadzór nad porządkiem i bezpieczeństwem na
tychże obszarach po wcieleniu ich do Imperium Rosyjskiego.
W Dąbiu nad Nerem było w XIX i na początku XX wieku – prócz
zmiennej liczby wojskowych – do 30 wyznawców prawosławia, którzy należeli do cerkwi parafialnej św. Elżbiety w Kole. Być może
niektórzy z nich korzystali z posługi duszpasterskiej w cerkwi
św. Mikołaja, wybudowanej w nieodległej Łęczycy.
25
Nazwa obowiązuje od 31.10.1967r. Do tego momentu posługiwano się nazwą: Staro-Katolicki Kościół Mariawitów.
26
W myśl obowiązującego statutu Kościoła Katolickiego Mariawitów (oba Kościoły
Mariawitów nie przyjęły jeszcze tzw. Prawa Wewnętrznego) kieruje nim Rada Przełożonych składająca się z arcybiskupa Kościoła (przewodniczącego Rady – vacat po
śmierci abp. M. Rafaela Wojciechowskiego), przełożonej Zgromadzenia Kapłanek (jest
nią siostra biskupka M. Beatrycze Szulgowicz) oraz sekretarza wybranego przez Kapitułę Generalną. Rada Przełożonych jest zwierzchnią władzą Kościoła. Tworzą ją: ogół
kleru, po trzech przedstawicieli ze zgromadzeń zakonnych oraz po jednym delegacie
świeckim z każdej parafii i filii. Stosunek Państwa Polskiego do obu Kościołów Mariawitów określa Ustawa z 20 lutego 1997r.
27
Zgromadzenie Sióstr Mariawitek w tzw. Kościele płockim nie istnieje w Polsce
(jest jedna siostra we francuskiej prowincji KSM), zaś w tzw. Kościele felicjanowskim
składa się z kilku sióstr habitowych…
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Zgodnie z decyzją cara, wyrażoną w Najwyższym Ukazie carskim z grudnia 1866 r. o nowym podziale administracyjnym Królestwa Polskiego, w ponownie utworzonej guberni kaliskiej, tym
razem w roku 1867, powstał powiat kolski. W mieście Koło zlokalizowano Urząd Naczelnika Powiatu tworzonego przez 14 gmin,
cztery osady i dwa miasta: Dąbie i Koło. Ten podział administracyjny (z małymi zmianami) utrzymał się do sierpnia 1914 r.
W roku 1883 przy ulicy Kaliskiej, obecnie Mickiewicza, został
wzniesiony neogotycki budynek z cegły, nietynkowany, bogaty
w detale architektoniczne. W tym budynku ulokowano siedzibę
Naczelnika Powiatu Kolskiego (obecnie siedziba Urzędu Miejskiego w Kole). W tym samym czasie – od wschodniej strony obiektu
w jego południowej części – posadowiono cerkiew parafialną pw.
św. Elżbiety.
W czasie zaborów rolę nekropolii dla prawosławnych pełnił
cmentarz założony w XVIII wieku dla wyznania rzymskokatolickiego na przedmieściu Warszawskim (grunty wsi Nagórna), obecnie w Kole przy ul. Poległych. Czynny jest do dzisiaj i samoistnie
pełni funkcję cmentarza ekumenicznego. Pochowani są tutaj żołnierze radzieccy polegli w czasie drugiej wojny światowej oraz zasłużeni mieszkańcy miasta.
Według danych statystycznych z roku 1909, w Dąbiu było 25,
zaś w Kole 67 osób (urzędników z rodzinami) wyznających prawosławie. Inni wyznawcy prawosławia mieszkali w osadach: Babiak,
Grzegorzew, Izbica i Kłodawa oraz w okolicznych gminach (łącznie ok. stu osób).
Bibliografia: L.V. Jacques, Stanisław Graeve, Przewodnik po Guberni Kaliskiej, Warszawa 1912; M. R. Witanowski, Wielkopolskie
miasto Koło, jego przeszłość i pamiątki, Piotrków 1912; Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Poznaniu, Przegląd zabytków województwa poznańskiego, Poznań 1958; Wanda Goebel, Komitet Obchodów
600-lecia Miasta Koła, Przewodnik turystyczno-krajoznawczy po
Kole i powiecie kolskim, Koło 1964; Józef Stanisław Mujta, Miasto
Dąbie w XIX i XX wieku, Konin 1998; Krzysztof Witkowski, Koło
na dawnej pocztówce, Koło 2017; Muzeum Technik Ceramicznych
w Kole, Archiwum, kserokopia pocztówki z pocz. XX w. przedstawiającej obiekt sakralny z krzyżem prawosławnym obok Fary w Kole.
Autor dziękuje p. Jolancie Ruchlewicz-Oblizajek za pomoc
w zbieraniu materiałów na temat wyznawców prawosławia i śladów materialnych tego wyznania w Dąbiu i Kole.
Krzysztof Mazur
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Dyskusja, z mikrofonem, wyżej: Grzegorz Mokrzycki, prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, niżej: Krzysztof Mazur, prowadzący dyskusję, zdjęcia: Grzegorz Kamiński

182

Autorzy tekstów i uczestnicy
modlitwy – biogramy
Adam Grabowski (emeryt) jest członkiem i współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Dąbie. Początkowo wiceprezes, a po
śmierci założyciela (2008 r.) prezes Towarzystwa. Jest autorem
pięciu pozycji książkowych: „Kościół co nad Nerem”, „Nasze dziesięciolecie 2002–2012”, „Krzyże przydrożne”, „Kapliczki i figury
wolnostojące”, „Zanikające zawody, profesje i zajęcia”, „O nich należy pamiętać”. Pasjonat historii, regionalista.
Bartosz Kiełbasa ur. 16 maja 1982 r. w Koninie; absolwent Wydziału
Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, regionalista, dziennikarz, pedagog; członek Towarzystwa Przyjaciół Konina – w latach 2009–2014 członek Zarządu, od 2007 r. związany z miesięcznikiem regionalnym
„Koniniana”, od 2016 do 2018 r. redaktor prowadzący, w 2010 r.
Członek Społecznego Komitetu na Rzecz Renowacji Konińskich
Nekropolii inicjującego coroczną konińską kwestę na cmentarzach
przy ulicy Kolskiej w Koninie; członek Towarzystwa Przyjaciół
Parku im. Fryderyka Chopina, juror w konkursach dla dzieci i młodzieży oraz pogadankach historycznych m.in. w Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Koninie, Szkole Podstawowej nr 1 im.
Zofii Urbanowskiej w Koninie, Szkole Podstawowej w Grodźcu;
współpracownik wielu stowarzyszeń regionalnych w Wielkopolsce
Wschodniej, m.in.: Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad
Wartą, Stowarzyszenia Przyjaciół Żychlina, Towarzystwa Przyjaciół
Brudzewa, Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dobrskiej, Towarzystwa
Przyjaciół Uniejowa, Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej;
publikuje w: dwumiesięczniku „Koniniana”, „Kronice Wielkopolski”,
„Przeglądzie Wielkopolskim”, „Roczniku Kolskim”, „Średzkim
Kwartalniku Kulturalnym”, kwartalniku „W Uniejowie”, „Biuletynie
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej”; współautor książki
25 lat Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
Oddział Terenowy w Koninie 1987–2012”; w 2013 r. wyróżniony odznaką honorową „Za zasługi dla Miasta Konina”, w 2015 r. srebrną
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odznaką „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych
przez III Rzeszę”.
Diakon Kamil Maria Marcin Kolasiński (ur. w 1989 r. w Zgierzu),
administrator parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
w Wierzbicy koło Radomia, student teologii starokatolickiej na
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Interesuje
się architekturą, liturgią i duchowością mariawicką.
Zdzisław Lorek – speleolog, uczestnik wielu wypraw eksploracyjnych do jaskiń Europy. Działacz opozycji antykomunistycznej. Od
1984 r. pracownik Działu Archeologicznego Muzeum Okręgowego
w Koninie. Brał udział w szeregu wykopaliskach archeologicznych
tak muzealnych, jak i IHKM PAN. W latach 90. uczestniczył w ratowaniu cmentarzy żydowskich i zabezpieczaniu macew na terenie b. woj. konińskiego. W latach 1997–2012 brał udział w badaniach archeologicznych na terenie b. ośrodka śmierci Kulmhof,
w „Roczniku Kolskim” opublikował artykuł Zródła archeologiczne do badań dziejów byłego niemieckiego ośrodka zagłady
Kulmhof w Chełmnie n/Nerem (2017). Od 2002 do 2020 r. pracował w Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof
w Chełmnie nad Nerem. Interesuje się historią II wojny światowej,
historią Żydów i ich zagłady w Kraju Warty. Jest współautorem szeregu artykułów dotyczących historii ośrodka śmierci Kulmhof, KL
Auschwitz i warszawskiego getta opublikowanych w „Tygodniku
Powszechnym”, „Zagładzie Żydów” i „Polskim Radiu”.
Ks. Karol Łazik jest księdzem katolickim w diecezji włocławskiej.
Po święceniach (2007) i trzyletniej pracy duszpasterskiej we Włocławku, rozpoczął studia w Innsbrucku na Uniwersytecie Leopolda Franciszka. Ukończył je z tytułem doktora teologii (2015). Przez
cały okres studiów i po ich ukończeniu pracował duszpastersko
w austriackim Tyrolu. W 2018 roku rozpoczął pracę duszpasterską
w Dąbiu nad Nerem.
Krzysztof Mazur, ur. 1957 r., doktor nauk humanistycznych, oficer
SW w stanie spoczynku, dziennikarz związany z kilkoma redakcjami
i wydawnictwami, autor wielu publikacji z zakresu religioznawstwa
– szczególnie zaś mariawityzmu (badanie historii tego wyznania jest
pasją autora od roku 1982). Opublikował jako autor i współautor
szereg książek i broszur popularyzatorskich. Mieszka w Siedlcach.
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Autorzy tekstów i uczestnicy modlitwy – biogramy

Kapłan Mateusz Maria Felicjan Szymkiewicz (ur. w 1992 r. w Szydłowcu k. Radomia), proboszcz parafii Kościoła Starokatolickiego
Mariawitów w Nowej Sobótce i Kadzidłowej (od 1.08.2015r.), lider projektu Centrum Wielokulturowości „Dom na Skrzyżowaniu”
im. siostry Marii Elizy Patory. Magister teologii starokatolickiej
(Chrześcijańska Akademia Teologiczna), członek Komisji Mediów
Polskiej Rady Ekumenicznej, autor licznych audycji radiowych
i artykułów w kwartalniku Mariawita. W 2018 r. otrzymał tytuł
Człowieka Roku powiatu łęczyckiego i zajął II miejsce w woj. łódzkim w kategorii działalność społeczna i charytatywna. Aktywny na
gruncie kultury, lokalnej turystyki i ekumenii.
Leonard Śniatkiewicz jest członkiem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi. Reprezentuje Gminę na uroczystościach poświęconych martyrologii ludności w czasie II wojny światowej. Śpiewa
pieśni żałobne w języku hebrajskim poświęcone zamordowanym
przez okupanta. Jak mówi: – Zawsze śpiewam z wielkim wzruszeniem, ponieważ moi rodzice byli więźniami obozów.
Piotr Wąsowicz, (ur. 1963 w Kole), wyższe studia magisterskie na
kierunku historia ukończył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2009 r. obronił doktorat w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Autor artykułów na temat stanu wojennego. Od
wielu lat współpracuje z instytucjami zajmującymi się tematyką
Holocaustu i procesem prześladowań Żydów na ziemiach polskich.
W latach 2013–2017 kierował Muzeum byłego niemieckiego Obozu
Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Jest dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu.
Ks. Waldemar Wunsz – duchowny ewangelicki, lat 45, ur. w Tychach na Górnym Śląsku, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie oraz administrator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Turku, magister teologii ewangelickiej, ukończonej na
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, absolwent
Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, mąż i ojciec dwóch synów.
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Organizatorzy konferencji
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dąbiu
prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród
mieszkańców miasta i gminy. W swej działalności skupia się na
edukacji kulturalnej, zaspokajaniu potrzeb i zainteresowań kulturalnych lokalnej społeczności. Stwarza warunki dla rozwoju amatorskich ruchów artystycznych i ich promocji.
Uchwałą nr 51 Rady Narodowej Miasta i Gminy z dnia 20.VIII.1981 powołany został Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Uchwałą nr XX/99/93 Rady
Miejskiej Dąbia z 30 II 1993 r. połączono Miejską Bibliotekę Publiczną
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w jedną instytucję. Od maja
2017 r. funkcję dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
Publicznej w Dąbiu pełni dr Piotr Wąsowicz.

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Dąbie powstało z inicjatywy Józefa Lewińskiego (emerytowany nauczyciel). Nr KRS otrzymało
17 lipca 2002 r. w Sądzie Rejestrowym w Poznaniu. Zgodnie z przyjętym statutem Towarzystwo jest organizacją dobrowolną, samorządną, samofinansującą się i apolityczną. Celem jest przypominanie społeczeństwu (mieszkańcom) naszej historii, dbałość i troska
o dobro miasta.
Centrum Wielokulturowości „Dom na Skrzyżowaniu” im. s. Marii
Elizy Patory to inicjatywa zmierzająca do utworzenia w murach
zabytkowego domu parafialnego parafii Kościoła Starokatolickiego
Mariawitów w Nowej Sobótce ośrodka dokumentującego wielokulturowość regionu, będącego miejscem dialogu, wypoczynku i spotkań integrujących lokalną społeczność.

Partner konferencji
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi działa od 2010 r.
Zajmuje się popularyzowaniem wielokulturowego i wieloetnicznego dziedzictwa miasta ze szczególnym uwzględnieniem kultury
żydowskiej oraz innych kultur mających znaczący wpływ na jego
rozwój. (wg Wikipedii)
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Spis ilustracji
s. 7 Tomasz Ludwicki, burmistrz miasta Dąbie;
s. 14 Siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu nad Nerem;
s. 15 Przed pomnikiem burmistrza Edmunda Czaplińskiego (1874–
1953), z lewej ks. M. Felicjan Szymkiewicz, z prawej Adam Grabowski;
s. 16 Lapidarium w centrum miasta; Lapidarium, tablica pamięci Żydów Dąbia; Adam Grabowski (na terenie lapidarium);
s. 18 Dąbie, cmentarz ewangelicki, na którym ustawiono nagrobki
z okolicznych, d. cmentarzy ewangelickich;
s. 19 Cmentarz ewangelicki w Dąbiu; Cmentarz ewangelicki w Dąbiu, kwatera poległych w I wojnie światowej;
s. 20 Domanin k. Dąbia, cmentarz ewangelicki;
s. 21 Domanin k. Dąbia, cmentarz ewangelicki (dwa zdjęcia);
s. 27 Mapa z okresu okupacji hitlerowskiej z zaznaczeniem lokalizacji cmentarza żydowskiego w Dąbiu;
s. 28 Synagoga w Dąbiu: napis na strychu i budynek w latach 60. XX w.
(dwa zdjęcia);
s. 29 Synagoga w Dąbiu, skrzyżowanie ulic Przemysłowej i Konopnickiej, zdjęcie współczesne;
s. 34 Ul. Asnyka, widok od ul. Nadrzecznej; Ul. Kilińskiego, widok od
ul. Nadrzecznej;
s. 35 Remiza strażacka w Dąbiu, obecnie budynek MGOKiBP, w przekazach „teatr” i przylegający „plac teatralny”, zdjęcie z lat 50.
XX w.;
s. 36 Budynek kostnicy, późniejszej salki katechetycznej; wejście
główne do kościoła pw. św. Mikołaja w Dąbiu (oba zdjęcia wykonane bezpośrednio po II wojnie światowej);
s. 37 Dom, w którym mieszkali: Miriam Finkelsztajn Chasson i rodzina Marii Jakubowicz z d. Brysz;
s. 38 Karty rejestracyjne ocalonych z Dąbia;
s. 39 Prace przy zabezpieczaniu macew przez pracowników Muzeum
Okręgowego w Koninie; Piotr Wąsowicz w czasie konferencji;
s. 45 Dąbie n. Nerem, d. kościół ewangelicki;
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s. 46 Dąbie, wnętrze d. kościoła ewangelickiego;
s. 50 Cmentarz ewangelicki w Dąbiu, kwatera pastorów; Nagrobek
na cmentarzu ewangelickim w Dąbiu;
s. 52 Sobótka pod Dąbiem, cmentarz ewangelicki i nagrobek (dwa
zdjęcia);
s. 56 Ks. Waldemar Wunsz w czasie dyskusji, w głębi od lewej: Zdzisław Lorek i Bartosz Kiełbasa;
s. 62 Dąbie n. Nerem, d. dom modlitwy baptystów;
s. 64 Cytat z Pisma Świętego pod sklepieniem d. domu modlitwy baptystów w Dąbiu;
s. 77 Osady olęderskie parafii ewangelickiej w Dąbiu, mapka;
s. 81 Napis na kaplicy cmentarnej w Szczepanowie gm. Olszówka;
s. 82 Cmentarz ewangelicki w Rochówku gm. Grabów; Cmentarz
ewangelicki w Zawadce Starej; Cmentarz ewangelicki w Ksawerowie gm. Grabów;
s. 83 Lapidarium nagrobków z okolicznych cmentarzy ewangelickich
w Dąbiu;
s. 86 Parafia ewangelicka w Dąbiu – zasięg…mapka;
s. 90 Bartosz Kiełbasa;
s. 92 Św. Maria Franciszka Kozłowska;
s. 93 Abp Jan Maria Michał Kowalski;
s. 100 S. Maria Eliza Patora;
s. 101 Dom parafialny w Nowej Sobótce, pocz. XX w.; Dom parafialny
w N. Sobótce, zdj. współczesne;
s. 102 Kościół pw. św. Mateusza w Nowej Sobótce;
s. 103 Nowa Sobótka, nabożeństwo ekumeniczne, 19 01 2018;
s. 104 Ochronka mariawicka w N. Sobótce;
s. 105 Nowa Sobótka i historyczne założenie kościoła starokatolickiego
mariawitów;
s. 106 Kapłan M. Felicjan w czasie nabożeństwa w Kadzidłowej, 2018 r.;
s. 107 Ośrodki mariawickie w rejonie Dąbia, mapka;
s. 122 Dawny kościół ewangelicki w Dąbiu nad Nerem w latach 60.
XX w…;
s. 123 Ks. Zdzisław Kuflewski;
s. 124 Dąbie, Plac Mickiewicza, plebania i mieszkanie ks. Z. Kuflewskiego…;
s. 125 Oczekiwanie wiernych na przybycie wikariusza generalnego….; Powitanie przez ks. prob. Teodora Elerowskiego….;
s. 126 Procesja do kościoła; Poświęcenie kościoła przez ks. infułata;
s. 127 Wnętrze kościoła z wiernymi (dwa zdjęcia); Ks. dziekan Tadeusz
Gotówka udziela Chrztu św.;
s. 130 Wierni we wnętrzu kościoła;
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s. 135 J.E. ks. biskup prymas dr Maksymilian Rode;
s. 146 Od lewej: ks. Waldemar Wunsz, ks. Karol Łazik, Leonard Śniatkiewicz, dk. M. Marcin Kolasiński w czasie modlitwy ekumenicznej i międzyreligijnej;
s. 148 Przed modlitwą; na pierwszym planie Piotr Wąsowicz, dyrektor
MGOKiBP w Dąbiu; Od lewej: ks. Karol Łazik, dk. M. Marcin
Kolasiński, ks. Waldemar Wunsz, Leonard Śniatkiewicz (dwa
zdjęcia);
s. 149 Uczestnicy konferencji po modlitwie ekumenicznej i międzyreligijnej;
s. 150 Od lewej: ks. Jan Ledziński i Adam Grabowski;
s. 151 Dąbie zbliża ludzi, od lewej: Bartosz Kiełbasa, Zdzisław Lorek,
Jolanta-Ruchlewicz-Oblizajek, Hanna Świeszczakowska;
s. 155 Dąbie, lapidarium, od lewej: Adam Grabowski i Leonard Śniatkiewicz; Po modlitwie, uczestnicy konferencji;
s. 158 Pomnik na polach śmierci w Lesie Rzuchowskim; Cmentarzysko, tablica informacyjna…;
s. 159 Kulmhof, informacja o zamordowanych…; Relikty pałacu na
terenie ośrodka śmierci;
s. 160 Droga śmierci; Ściana Pamięci na terenie cmentarzyska w Lesie
Żuchowskim;
s. 161 Przedmioty należące do zamordowanych (dwa zdjęcia); Relacje
ofiar;
s. 162 Świadectwo Berka Himelfarba; Świadectwo Jakowa Szlamkowicza;
s. 163 Świadectwo Zaweka i Szmula Srebrników; Relacja ocalonego
Mieczysława Żurawskiego;
s. 164 Las Rzuchowski, pomnik upamiętniający zamordowanych Polaków, kwatera I; plan Cmentarzyska;
s. 165 Pomnik upamiętniający zamordowanych Romów i Sinti, kwatera
II; Tablica pamięci zamordowanych dzieci, kwatera II;
s. 166 Droga przez pola śmierci, kwatera II; Pola śmierci, kw. IV;
s. 167 Pola śmierci, kwatera IV, Ziemia wyrzuca zmielone kości ofiar,
kw. IV;
s. 168 Pamięci zamordowanej rodziny Eisen, kwatera IV; książka
o Kulmhof Patricka Montague; Pamiętamy;
s. 182 Dyskusja na temat wielokulturowości: Grzegorz Mokrzycki
i Krzysztof Mazur (dwa zdjęcia).
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Napisali i powiedzieli
o konferencji i wielokulturowości
Dąbia nad Nerem:
„Wielonarodowość zapisana na kartach historii”, opr. abk, w: Przegląd Kolski (tygodniowa wkładka do Przeglądu Konińskiego)
nr 38/2020;
Bartosz Kiełbasa, „Lapidaria w Dąbiu nad Nerem jako świadectwa
wielokulturowości”, w: Rocznik Kolski nr 13/2020;
Bartosz Kiełbasa, „Konferencja „Dąbie miasto wielu kultur”,
w: Przegląd Wielkopolski nr 3/2020;
Hanna Świeszczakowska, „Dąbie wielu kultur”, ks. Waldemar
Wunsz „Miejsce wspólnego życia – o ewangelikach z Dąbia nad
Nerem”, w: Zwiastun Ewangelicki nr 20/2020;
Krzysztof Mazur, „Wypełnianie pustki – konferencja o wielokulturowości Dąbia”, w: Mariawita nr 7–11/2020;
„O wielokulturowości we wschodniej części Wielkopolski”, program
TVP3 Poznań z cyklu „Lustra”, emisja 15 września 2020;
Nagranie konferencji: https://www.facebook.com/169147060117526/
videos/3211860125576418
Nagranie modlitwy: https://www.facebook.com/169147060117526/
videos/1695423663959272

