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Działalność katolickich stowarzyszeń robotniczych (Katholische Ar
beiter Vereine) nie jest ani szerzej znana, ani rzetelnie oceniana w gro
nie historyków myśli społecznej XIX i XX w. 1 Składa się na to wiele 
przyczyn. Niemal dostatecznie są znane struktury, program działania, 
a także liczebność katolickich stowarzyszeń robotniczych na Górnym 
Śląsku. Nie jest jednak znana ich działalność wewnątrzzwiązkowa 2

• 

Stąd wynika, naszym zdaniem, brak pełnej i właściwej oceny ich dzia
łalności oraz wpływu na ruch robotniczy Górnego Śląska w końcu XIX 
w. Doskonałym i właściwie jedynym źródłem poznania tej sfery działal
ności KSR są protokolarze posiedzeń tych towarzystw 3

• Autor natknął
się w swoich poszukiwaniach na dwa protokolarze. Pierwszy z nich -
protokolarz posiedzeń Katolickiego Stowarzyszenia Robotników w Ru
dzie - odkrył i omówił w pracy magisterskiej A. Sapota'- Natomiast
drugi - protokolarz posiedzeń Towarzystwa Katolickich Robotników
św. Józefa w Dębie (1906-1919) - nie jest znany w literaturze przed
miotu 5

• Jemu pragniemy w niniejszym artykule poświęcić więcej uwagi.
Aby zrozumieć pewne zagadnienia, które występują w protokołach po
siedzeń KSR-u w Dębie, należy wpierw poczynić kilka nieodzownych
uwag wstępnych.

Katolickie Stowarzyszenie Robotników w diecezji wrocławskiej za
częto zakładać w wyniku bezpośredniej inspiracji bpa Jerzego Koppa, 
którego rządy w diecezji przypadły na lata 1887-1914. Biskup wrocław-

1 B. Szer er, Na przełomie stuleci (lata 1890-1904) (Ruch zawodowy w Pol
sce. Zarys dziejów, t. I (1869-1918), Warszawa ,.1974, s. 382-391). 

2 Prawie zupełnie pomija je: Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832-

1939, Warszawa 1981. 
a Katolickie Stowarzyszenie Robotnicze - dalej = KSR. 
4 A. S ap ot a, Towarzystwo Katolickich Robotników w Rudzie, Kraków 1977,

mps w Bibliotece Wyższego SL Seminarium Duchownego w Katowicach. 
5 W posiadaniu autora. 
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ski nakreślił ramy organizacyjne i program działalności KSR-om w „Pa
storale" z 2 II 1890 r. i w okólniku skierowanym do duchowieństwa 
z 8 III 1890 r. Ll Co prawda, jego poprzednik na stolicy biskupiej, biskup 
Robert Herzog, w liście pasterskim z 22 I 1885 r. po raz pierwszy oficjal
nie zwróci! się do duchowiel'lstwa diecezjalnego z apelem, aby zakładało 
i popierało swoim autorytetEm powstające stowarzyszenia robotnicze, to 
jednak zakres ich działalności ogranicza! się w zasadzie do dzieła A. Kol
pinga '. Nie wykroczył tym samym poza program ideowy stowarzyszeń 
czeladniczych. Natomiast inicjatywy bpa J. Koppa nosiły znamiona wy
bitnie nowatorskie, którym przyświecały dalekosiężne plany. 

Jaki program kreśli bp Kopp KSR-om? We wspomnianym już „Pa

storale" z 2 II 1890 r. powołuje się on na encyklikę Leona XIII Huma

num genus z 20 IV 1884 r. Biskup wrocławski widział w niej podstawę 
i program działalności dla KSR-ów. Idąc po myśli papieża, postulował, 
aby we wszystkich parafiach diecezji zostały powołane do życia stowa
rzyszenia mające na celu wspomaganie biednych, ochronę interesów ro
botników i ich rodzin, podniesienie na wyższy poziom życia kulturalnego 
i moralnego, pogłębienie wiedzy religijnej oraz osobistej pobożności. 
Wśród konkretnych postulatów wyróżnić należy propozycję zakładania 
kas zapomogowych dla biednych i bezrobotnych robotników. Centraliza
cję powstałych stowarzyszeń biskup zostawił jako kwestię otwartą. Kie
rownictwo KSR-ów zlecił duchowieństwu, z tym jednak, że miało ono 
mieć charakter samoograniczający. Należy to rozumieć w tym sensie, 
że prezesami, a więc ludźmi odpowiedzialnymi za program ideowy to
warzystw, byli księża. Jednak kierowanie życiem wewnątrzzwiązkowym 
należało zlecać robotnikom 8

. Miesiąc później. 8 III 1890 , bp Kapp wydał 

okólnik, w którym zawarł bardziej praktyczne wskazówki dotyczące za
kładania, organizacji i programu działania KSR-ów. Kierując się wzglę
dami duszpasterskimi polecił księżom tak kształtować duszpasterstwo 
w parafii, aby mieli na uwadze przede wszystkim robotników. W zależ
ności od rodzaju parafii (miejska, wiejska, chłopska, robotnicza) polecił 
tworzyć towarzystwa czeladnicze, uczniowskie, kobiece, rolnicze itd. Jed
nocześnie wskazał czasopisma przydatne przy tworzeniu parafialnych 
związków. Potrzebne wskazówki księża mogli znaleźć w czasopiśmie: 
,,Arbeiterwohl", organie katolickiego związku „Industrieller und Arbei
tenfreunde", wydawanym przez Bachema w Kolonii. Również tym sa

mym celom pomocne były: ,,Christliche-sociale Blatter'' 9
. W styczniu 

1891 r., to jest kilka miesięcy przed opublikowaniem przez papieża Leo-

8 Sammlimg kirchlicher Verordnungen, Erlasse und Bekanntmachungen fur

das Bisthum Breslau, Wrocław 1902, nr 378a (dalej cyt: Sammlung). 
7 List pasterski biskupa Roberta Herzoga z dn. 22 I 1885, druk R. Niszkow

skiego. 
a Sammlung, nr 378a.

11 Tamże, nr 378b. 
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na XIII encykliki Rerum no·i;urum, bp Kopp wydał list pasterski poświę
cony zagadnieniom spolecznyin, w tym również katolickim stowarzysze
niom robotniczym. W liście potwierdził wszystkie postulaty społeczne, 
jakie wyraził w „Pastorale" i okólniku poprzedniego roku 10

• Społeczna 
wymowa listu pasterskiego nabiera większej wartości, jeśli zwrócimy 
uwagę na to, że został on wydany po konferencji międzynarodowej, któ
ra odbyła się w Berlinie z inicjatywy Wilhelma II w 1890 r. Brał w niej 
udział również biskup wrocławski. Konferencja obradowała nad spra
wami społecznymi, w obliczu niebezpieczeństwa socjalizmu 11

. List pa
sterski bpa Koppa należy również rozpatrywać w kontekście listu pa
pieża Leona XIII z 20 IV 1890 r., skierowanego do abpa F. Kremenza. 

W tym liście papież przedstawił zarysy nauki Kościoła w kwestii robot
nicz(;j. List papieski był, jak się okazało, zapowiedzią treści, które zostały 
póżniej szerzej rozwinięte w encyklice Rerum novarum. W liście z 20 IV 
1890 r. papież dał wyraz przekonaniu, że powstające stowarzyszenia 
robotnicze mogą przyczynić się do rozładowania napięć społecznych 
w ośrodkach przemysłowych, a co ważniejsze, mogą stanowić szkołę 
budowania świadomości społecznej w środowisku robotniczym. Biskupi 
niemieccy zebrani w Fuldzie 23 VIII 1890 r. ustosunkowali się do wypo
wiedzi papieża. Swoją opinie; opublikowali oni następnie w obszernym 
liście pasterskim. Po wyrażeniu swego niepokoju rosnącymi lawinowo 

konfliktami społecznymi biskupi przedstawili środki zaradcze, które 
Kościół poprzez swoje instytucje może zaproponować robotnikom. Jako 
jeden z naczelnych środków uznali oni stowarzyszenia robotnicze, nie 
określając jednak w szczegółach ich charakteru. Zdaniem Konferencji 
Biskupów katolickie stowarzyszenia robotnicze winny spełniać dwa pod
stawowe warunki. :i'vluszą one być chrześcijańskie i praktyczne. Prak
tyczność winna polegać na dużej samodzielności towarzystw w określa
niu środków i celów ich własnej działalności. Biskupi przyznali rów

nież, że dla dobra sprawy robotniczej towarzystwom winni przewodzić 
sami robotnicy. Ksiqża-prezesi, jak z tego wynika, spełniać mieli funkcje 
bardziej lub mniej reprezentacyjne 12

• Dużą samodzielność towarzystw 
potwierdza treść protokolarza KSR-u z Dębu. Nowym faktem stało się 
podanie przez Leona XIII całościowego wykładu katolickiej nauki spo
łecznej w encyklice Rerum novarum (15 V 1891 r.). Jednym z najważ
niejszych elementów doktryny Rerum novarum było podkreślenie prawa 

10 List pasterski biskupa Jerzego Kappa z dn. 18 1 1891, druk R. Niszkowskie

go, s. 11-13. 
11 Cz. Strzeszewski, M. Ba n as z a k, Ch.rześcijaiiskci myśi społeczna w za

borze pruskim w latach 1865-1918 (Historia katolicyzmu społecznego w Polsce ... , 

s. 127).
11 List pasterski biskupów niemieckich zebranych w Fuldzie z dn. 23 VIII

1890, druk R. Niszkowskiego, s. 10-11. 
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robotników do zrzeszania się w różne związki. Zdaniem papieża, prawo 
to jest konsekwencją wynikającą z prawa naturalnego 13. 

Katolickie stowarzyszenia robotnicze na śląsku pierwotnie oparte 
były na strukturze parafialnej. Myśl założenia związku centralnego zro
dziła się dopiero w ostatnich latach XIX w. W 1897 r. został utworzony 
Związek Katolickich Stowarzyszeń Robotniczych Niemiec Północnych 
i Wschodnich z siedzibą w Berlinie (Verband der Katholischen Arbeiter
vereine fur Nord- und Ostdeutschland). W 1902 r. w łonie KSR-ów 
wyodrębniono oddziały fachowe. Natomiast w 1903 r., po ponownej re
organizacji, doszło do powstania Związku Katolickich Stowarzyszeń Ro
botniczych, również z siedzibą w Berlinie (Verband der Katholischen 
Arbeitervereine - Sitz Berlin) H. Biskup Kopp, który zdecydowanie 
popierał Verband berliński, chciał wszystkie KSR-y na Śląsku jemu pod
porządkować. Postępująca centralizacja katolickiego ruchu robotniczego 
wskazuje na plan utworzenia silnej organizacji zawodowej o charakterze 
katolickim. Tylko taka organizacja byłaby zdolna przeciwstawić się 
związkom socjalistycznym. Z całą pewnością za tym procesem kryje się 
polityka bpa Koppa, który podobnie jak bp Korum z Trieru był prze
ciwnikiem międzywyznaniowych, a także socjalistycznych związków za
wodowych i dążył do usamodzielnienia się katolickich związków zawodo
wych 15

. vV łonie KSR-ów na Górnym Śląsku, na tle tych zmian, docho
dziło do silnej polaryzacji o charakterze narodowym. Wstąpienie bowiem 
parafialnego KSR-u do Verbandu równało sit; w świadomości jego człon
ków Polaków z poddaniem się wpływom germanizacyjnym. Tak więc 
z jednej strony rysowała się możliwość powstania silnego Centralnego 
Związku Zawodowego, mogącego skutecznie bronić interesów robotni
czych, ale z drugiej strony polskim KSR-om groził proces germanizacji. 
Ten problem z całą ostrością wystąpił również w historii KSR-u z Dębu. 

Głównym celem KSR-ów była formacja religijno-społeczna. Poszcze
gólne KSR-y zapraszały prelegentów z wykładami. Tematyka tych wy
kładów, pomijając kwestie religijne, obracała się wokół polemiki z so
cjalistami. Przedstawiano w nich także katolicką myśl społeczną, naj
częściej na podstawie dokumentów papieskich 16• Niejednokrotnie, co 

,3 Encyklika „Rerum novarum" papieża Leona XIII z dn. 15 V 1891, druk 
,,Katolika" w Bytomiu; komentarz można znaleźć w interesującym opracowaniu: 
Encyklika Leona XIII o kwestii robotniczej „Rerum novarum", opr. J. Piwo
warczyk, Kraków 1933, s. 15. 

14 F. Fig o w a, Związki robotników polskich w byłej rejencji opolskiej w prze

dedniu pierwszej wojny światowej, Opole 1966, s. 28. 
15 H. H ii r te n, Katholische Verbiinde (Der soziale und politische Katholizis

mus. Enwicklungslinien in Deutschland 1803--1963, wyd. A. Rauscher, t. II, Miin
chen-W.ien 1982, s. 254). 

rn Dla przykładu podajemy kilka wybranych tematów referatów, wygłoszonych 
na posiedzeniach Katolickiego Stowarzyszenia Robotników w Rudzie w 1910 r.: 
,,Cel i konieczność katolickich związków zawodowych", ,,Wpływ rewolucji fran-
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należy podkreślić, referaty wprowadzające do dyskusji przygotowywali 
robotnicy - członkowie towarzystwa. Zwykle jEdnak wygłaszał je pre
zes - duchowny. ,,Gazeta Katolicka" w 1907 r. anonsovrnla bogaty cykl 
tzw. kursów socjalnych, które odbywały się w Bytomiu. Prelegentami 
na tych kursach byli czołowi przedstawiciele katolickiego ruchu robot
niczego, związani z partią Centrum, a przeciwni bytomskiemu Związko
wi Wzajemnej Pomocy. Wśród wygłaszających przewijają się często na
zwiska: ks. J. Knosalli, wikariusza z Radzionkowa, Bolczyka - górnika, 
przewodniczącego KSR-u w Rudzie i J. Musioła - delegatu Verbandu 
berlińskiego na Górny Śląsk 17

. Opierając się na sprawozdaniach z dzia

łalności KSR-ów zamieszczonych w protokolarzach oraz na powyższych 
informacjach, można stwierdzić, że działalność odczytowa obejmowała 
szeroki zakres problemów kulturalno-społecznych. 

W tak krótkim szkicu wprowadzającym nie było naszym celem poda
nie oceny działalności Katolickich Stowarzyszeń Robotniczych na Sląsku. 
Można jednak bez przesady pcwiedzieć, że KSR-y znalazły trwałe miej
sce w ruchu robotniczym na Górnym śląsku na przełomie XIX i XX w. 
Wymowne są same liczby. Przez Katolickie Stowarzyszenia Robotnicze 
przewinęło się w latach 1890-1914 kilkadziesiąt tysięcy robotników i ro
botnic. Jak się okazuje, apel biskupa Roberta Herzoga z 1885 r. nie 
znalazł większego echa w środowisku robotniczym Górnego Śląska 18. 

Może program był za skromny, a może jeszcze było za wcześnie. Nato
miast inicjatywy podejmowane przez bpa J. Kappa, mające na celu roz
budzenie katolickiego ruchu robotniczego, trafiły w odpowiednim mo
mencie na sprzyjający klimat społeczny i polityczny. W latach 1886-
1887, w wyniku kompromisowej postawy Watykanu, w Prusach złago
dzone zostały represyjne, antykatolickie ustawy obowiązujące od maja 
1873 r., w listopadzie 1890 r. wygasła ustawa tzw. antysocjalistyczna, 
w wyniku czego nastąpiła pewna liberalizacja życia społecznego 19

• Wszy
stko to razem sprawiło, że w latach dziewięćdziesiątych XIX w. ruch 
robotniczy o charakterze katolickim nabrał rozmachu. Szczegółowe bada
nia obejmujące wybrany teren przemysłowego Śląska ujawniły, że w la
tach 1891-1914 na Górnym Śląsku KSR-y zostały założone w 35 para
fiach na 67 placówek duszpasterskich objętych kwerendą. W wymienio
nych 35 parafiach, w różnych okresach, zostały założone i działały 64 
towarzystwa robotnicze (polskie, niemieckie, mieszane: polsko-niemiec
kie). Spośród 64 KSR-ów 36 stowarzyszeń określało się jako polskie. 
Tylko 5 KSR-ów podających się za polskie wstąpiło do Verbandu berliń-

cuskiej na dzisiejszy rozstrój społeczny", ,,Potrzeba założenia niemieckiego Kasy� 
na". ,,Wiadomości Kościelne parafii Ruda", 1910, s. 12; 1911, s. 54; 1911, s- 102. 

17 „Gazeta Katolicka", R. 12, 1907, nr 100, 113, 119. 
18 List pasterski biskupa Roberta Herzoga z dn. 22 I 1885. 
1s K. Grzybowski, Historia państwa i prawa Polski, t. IV, Od uwłaszczenia 

de odrodzenia państwa, Warszawa 1982, s. 545--549. 
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skiego. Ponadto, do Verbandu berlińskiego wstąpiły wszystkie podające 
się za niemieckie towarzystwa robotnicze, w liczbie 11. Równolegle 
powstawały także Katolickie Stowarzyszenia Kobiet Pracujących. Wspom
niane badania ujawniły, że na 67 parafii objętych kwerendą Katolickie 
Stowarzyszenia Kobiet Pracujących zostały założone w 13 parafiach. 
W tychże parafiach, w latch 1891-1914, działało 21 katolickich stowa
rzyszeń kobiecych. Wśród nich 6 towarzystw zostało zaliczonych do or
ganizacji polskich. Pozostałe były mieszane pod względem narodowościo
\Vym 1ub miały charakter niemiecki. Ostrożnie szacując, do katolickich 
"towarzyszeń robotniczych, męskich i kobiecych, należało na początku 
XX w. ok. 10 tys. robotników i 2 tys. robotnic. Procesy różnicowania 
narodowościowego i utrwalania się polskiej świadomości narodowej na 
Górnym Śląsku szczególnie mocno wystąpiły w ostatnich latach XIX 
i w pierwszym dziesięcioleciu XX w. 20 

Procesy te nie ominęły żadnych katolickich stowarzyszeń. Interesującą 
rzeczą będzie przedstawienie tego problemu na przykładzie historii dęb
skiego KSR-u. 

* * 

Pierwsze wiadomości o istnieniu stowarzyszenia robotniczego o orien
tacji katolickiej w Dębie pochodzą z września 1882 r. 24 IX 1882 r. 
Mateusz Zachtoł, .Jan Kłosek, Ludwik Labus i niejaki Janik, jako człon
kowie założyciele, wystosowali pismo do miejscowego urzędu, w którym 
powiadamiali władze administracyjne o założeniu Chrześcijańskiego Zwią
zku Robotników 21

. Prezesem związku został wybrany Antoni Dylla, An
toni Setnik - wiceprezesem, Karol Hylla - kasjerem, Tomasz Drożdż -
bibliotekarzem. Członkowie związku zbierali się w każdą niedzielę 
w sali domu u Walentego Libonia 22

. Większość członków związku, liczą
cego 64 osoby, pracowała w miejscowej hucie „Agnieszka" i w jednej 
z okolicznych kopalń. Statut związku zawierał skromny program. Zało
życiele postawili sobie za cel pracować nad udoskonaleniem moralnym 
i intelektualnym stanu robotniczego. Przyjęli zasadę, że w swojej dzia
łalności będą się posługiwali wyłącznie środkami prawnie dozwolonymi. 
Wkrótce założyli czytelnię; w tym celu złożyli się po 2,5 trojaka od oso
by. Kasa związku udzielała krótkoterminowych pożyczek, a także w ra-

20 J. My s z or, Duszpasterstwo parafialne na Górnym Śląsku w latach 1821-

1914, Kraków-Katowice 1983, mps pracy doktorskiej napisanej na Papieskiej Aka

demii Teologii Katolickiej w Krakowie pod kier. B. Kumora, Biblioteka Wyższego 

SI. Seminarium Duchownego w Katowicach. Badaniami zostały objc;te dekanaty: 

bytomski, pszczyński, mysłowicki, mikołowski, tarnogórski, królewskohucki i czę

:;ciowo zabrski w kształcie, jaki posiadały w 1912 r. 
21 WAP Katowice, Zespól L, Kat., sygn. 285, Errichtung der polnischen Volks

bibliotheken (1881-191<i:), s. 3?. 
22 Zawiadomienie z 21 IX 1882, tamie.
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zie potrzeby niewielkich zapomóg. Działalność kulturalna skupiała się 
na czytaniu czasopism polskich i niemieckich, a także na organizowaniu 
przedstawień teatralnych. Grupa teatralna, która się wyłoniła spośród 
członków związku, z powodzeniem wystawiała sztuki teatralne. Autora
mi tych sztuk byli Piotr Kołodziej i Karol Miarka 23

. Pod koniec 1884 r. 
związek, dotąd tak prężny, zaczął się rozpadać. Amtowy z Dębu doniósł 
landratowi katowickiemu, że Chrześcijański Związek Robotników w Dę
bie pod koniec sierpnia 1884 r. liczył tylko 19 członków 24

. Prawdopo
dobnie rok 1884 jest ostatnim rokiem działalności ledwie co założonego 
stowarzyszenia. 

W październiku 1896 r. ks. Maksymilian Krocker, proboszcz parafii 
w Dębie, oświadczył dziekanowi mysłowickiemu, że założył w swojej 
parafii nowe stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Katolickich Ro
botników św. Józefa. Można je uznać za kontynuację poprzedniego 
Chrześcijańskiego Związku, tymbardziej że do nowego towarzystwa wesz
li niektórzy robotnicy poprzednio działający w znanym nam już związku. 
Z wypowiedzi proboszcza wynika, że w skład nowego katolickiego sto
warzyszenia weszli także członkowie rozwiązanego w 1896 r. towa
rzystwa alojzjańskiego. Na czele KSR-u, założonego dokładnie 21 VI 
1896 r., stanął proboszcz, ks. Maksymilian Krocker. Do pomocy miał 
bardzo energicznego kościelnego Franciszka Tonderę. Zarząd KSR-u 
składał się z 6 członków i 10 mężów zaufania 25

• 

KSR w Dębie określił się w statucie jako związek religijno-społecz
ny. Założyciele postawili sobie za cel „popieranie religijno-moralnego 
życia, popieranie i obronę doczesnego bytu uczciwego stanu robotni
ków" 2G. Spotykali si� pr7.eciętnie dwa razy w miesiącu. Na zebraniach 
g!ównym tematem referatów były kwestie religijne, sprawy gospodarcze 
i socjalne. Rzadko zaś były poruszane sprawy polityczne. Członkowie 
stowarzyszenia uważali również, że istnieje pilna pctrzeba krze,.vienia 
trzeźwości wśród robotników. Utworzyli kasę zapomogową, na którą 
złożyły się składki w wysokości 50 fen. kwartalnie od każdego członka 
stowarzyszenia 27

. Liczba członków KSR-u w Dębie nie była stała; 
w 1896 r. KSR liczył 26 robotników, w 1902 r. - 84. w 1905 r. - 80, 
w 1906 r. - 120 28

• Przeciętna liczba biorących udział w zebraniach wa
hała się w granicach od 30 do 50 osób. Powody absencji były różne. 

u Tamże. 
H K. O 1 s ze ,v ski, Kronika teatralna Górnego $lqska 1848-1914, Kraków 

1979, s. 198. 
13 Acta des Konigl. Landraths- Amtes zu Kattowitz betreffend den s.g. Christ

lichen Arbeiter Vcrein in Domb, WAP Katowice, Zespól L. Kat., sygn. 303, s. 15. 
t6 Archiw:.im parafii pw. Sw. Piotra i Pawła w Kntowicach, Wizytacje dzie

kańskie parafii pw. Sw. Jana i Pawb w Dębie z dn. 12 X 1896. nlb.; Acta spe
cialia des Koniglichen Landraths-Amts zu Kattowitz betreffend der katholischen 
Arbeiter verein in Domb, WAP Katowice, Zespól L. Kat., sygn. 304 nlb. 

11 Tamże. 
1a Myszor, op. cit., s. 321. 
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Można jednak zaobserwować zjawisko, że liczba uczestników regularnych 
zebrań zależała od atrakcyjności referatu, zbliżania się świąt, zapowiedzi 
organizowania przedstawienia teatralnego lub zabawy tanecznej. Liczba 
członków dębskiego KSR-u wyraźnie spadła z chwilą, gdy zaczęły się 
konflikty zarządu z resztą członków towarzystwa na tle sprawy przy
stąpienia do V er band u berlińskiego. 

Ważną dziedziną działalności KSR-u w Dębie była organizacja przed
stawień teatralnych, imprez zwanych „Choinkami", wycieczek i zabaw. 
Działalność ta miała dwa oblicza. Imprezy kulturalne zaspokajały am
bicje i potrzeby członków towarzystwa w tej dziedzinie. Można jednak 
także zauważyć, że towarzystwo prowadziło działalność kulturalną z po
budek materialnych. Przedstawienia teatralne i zabawy przynosiły bo
wiem skrom11y dochód pieniężny, który obracano na różne wydatki to
warzystwa. 

Wśród wielu kłopotów, z którymi borykało się dębskie stowarzyszenie, 
najtrudniejszym była sprawa przystąpienia KSR-u do Verbandu berliń
skiego. Na zebraniu w październiku 1907 r. proboszcz Krocker powie
dział, że istnieje konieczność przystąpienia związku parafialnego do Ver
bandu berlińskiego. IVIotywował swój projekt potrzebą tworzenia silnej 
organizacji katolickiej. Jak się okazuje, dębskie stowarzyszenie już kiedyś 
należało do Verbandu. Jednak skutki tej decyzji były opłakane; wielu 
członków towarzystwa wystąpiło na znak protestu. Członkowie KSR-u 
w Dębie czuli się Polakami, chociaż nigdy wpro�i 1.ego nie powiedzieli. 
Wstąpienie do Verbandu mogło spowodować, zdaniem jego członków, 
ograniczenie samodzielności KSR-u, a także utratę jt:go polskiego obli
cza. Konflikt w dębskim KSR-rze okazał się najważniejszym wydarze
niem w historii tego stowarzyszenia. Dlatego uznaliśmy, że jemu trzeba 
poświęcić najwięcej miejsca w wyborze tekstów z protokolarza posie
dzeń. 

* .. 

• 

Protokolarz posiedzeń jest zeszytem o 225 zapisanych i liczbowanych 
stronicach. N a wewnętrznej okładce znajduje się inform:1.cja, że jest to 
już drugi zeszyt, pierwszy niestety się nie zachował. Istniejący protoko
larz został odnaleziony przez ks. J. Strzyża, proboszcza parafii pw. św. 
Jana i Pawła w Dębie, i życzliwie udostępniony autorowi. 

Przy publikacji tekstów staraliśmy się o zachowanie maksymalnej 
wierności z oryginałem. Za takim rodzajem publikacji przemawia fakt, 
że protokolarz był pisany ręką prostego robotnika, który prawdopodob
nie sam nauczył się pisać i czytać po polsku. W jego pisowni zachowało 
się wiele wpływów niemieckich, a także wyrażeń typowo śląskich. Peł
na ocena sprawozdai1 od strony językowej należy do językoznawcy. Nam 
jednak przyświecał przede wszystkim cel, aby udostępnić teksty źródło-
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we wszystkim badaczom, którzy interesują się katolickim ruchem robot

niczym z przełomu XIX i XX w. Dlatego publikujemy teksty sprawo

zdań, w których była poruszana sprawa Verbandu. 

WYBÓR FRAGMENTÓW PROTOKOLARZA t9 

Październik 1907, s. 29-31. 

Posiedzenie zagaił ks. Proboszcz słowami Niech bendzie pochwalony Jezus 
Chrystus i Od$piewano piesn do sw J ozefa. Następnie został Protol<ol odczytany. 
Potem nam nasz Ksi4cz Proboszcz przedstawiał nowego Ks. Prezesa w osobie 
Kapelana Emila Jacka i oddał Towarzystwo pod jego opiekę i zachc;cal Cłonków 
zeby Cłonkowie temu nowemu Prezesowi tak samo sprzyjacli jak temu staremu 
Prezesowi. Potem przywitał nasz nowy Prezes wszystkich Clonków słowami n. b. J. 
Chr. i mowil ze on chętnie przyjmuje ten urząd za Prezesa, bo poniewarz on ma 
serca do Robotnika iże jest synem Robotnika ize wie co robotnikowi potrzeba. 
A ze mu trochę ciqszko i trudno będzie przymawiać na zgromadzeniach w j0,zyku 
waszem ojczystem, gdyz nie dobrze potrafi mowić po polsku, lecz on dolozy wszy
stkich starain aby jak najprędzyj się wykazał bo on juz gdy uczęscal na Studyje 
to juz miewał wykłady w takich Związkach. Potem zabrał głos Kasjer i dzieko
wał najprzod prze,v. Ks. Proboszczowi za trudy iże nas tak często nawiedza i dzie
kowal mu ze nam przyprowadzi! nowego Prezesa i witając go w imieniu całego 
Tow. zycył mu dobrego powodzeni,e w naszym Tow. zeby mu Bóg udzieli! zdrowia 
zeby magi naszym Towarzystwem rządzić i zachęcał Cłonków zeby Cłonkowie 
mieli zaufanie i przywiązanie miłoscz do naszego Prezesa. I wykrzykniono na jego 
cześć trzy .razy Niech zyje. Potem mowił ks. Proboszcz o organizacyji Robotnikow 
nadmienił ze nasze Tow. pierwy nalezało do ferbandu Berlinskiego lecz wystąpiło 
i teraz znow wszystkie Związki na nowo wstępują do nowego ferbandu i czyzby 
naszy Tow. nie miało wstąpić, gdy teraz okoliczni ks. Proboszczowi są o,vem za
rządzie i pro�ił Clonkow ,:,:,by w tej sprawie cos mowili Następnie zabrał głos 
Sekretarz i mowil że gdyz my do ferbandu nalezeli to Cłonkowi jakos nie mieli 
chęci do Towarzystwa nalezyc tak ze my około 50 Cłonkow stracili przez ferband 
i nadmienił cały szerck utraty naszego Tow. na koniec mowił ze najlepi jest 
Tow. naszemu byc przydsia. Potem mo,vili rozni Cłonkowie pp. G. Macherski Ku
likowski, Pazur Wonschik i ostro ganili ow ferband i mowili ze gdyby my znowu 
wstąpili do verbandu toby nas ani 1 Cłonek nie został Towarzystwie. Na koniec 
mowił ks Probo.,zcz ze on takze nie jest zatem kiedy my mamy kasy pogrzebową 
i na sparcie. Potem były obmawiany sprawy nad zabawą ktorą Tow. chce na 17. 
t. M. obchodzić i odspiewano pare piosenek Tow. Wtedy się zgromadzenie zarn
kneło słowami N. b. J. Chr. Cłonkow było 42. 3 cłonków zostało przyjęci do To
warzystwa.

20 X 1907, s. 32-34. 

Posiedzenie zagaił przew. Ks. Prob. jak zwyczaJme. Po spiewic został Protukol 
odczytany. Potem zabrał głos Ks. Proboszcz i mowił o organizacyji Robotnikow 
o Stryjku ze zadcn stryck nie pomogł nic robotnikom tylko jeszcze sobie pogor
szyli pracę. Następnie mówił ks. Prezes takze o robotnickach. Potem zabrał głor

29 Kilka pierwszych sprawozdań podajemy w całości, aby rnożnu było się 
zorientować z przebiegu posiedzenia. Z następnych wybieramy tylko te fragmenty, 
które dotyczą Verbandu berlińskiego wprost lub pośrednio. 
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p. Madeja mowił o Stryjku o dozności Towarzystwa do czego to Tow. ma dąrzeć,
ize Clonkowie rnają w Tow. swego Ks. Proboszcza czyli ks. Prezesa sluchac i za
ich radami iść a dla czego to tak Cłonkowie nic chcą do Verbandu berlinskiego
wstąpić, clyć to jest większa siła w większym Tow. jakie jest Verbancl bcrlinski.
NasL;pnie zabrał głos p. Lookott i mowil iz on bardzo pochwaL1 ów Verband
a szczygolnie Sykretarium teg0z Verbandu ize lo Sekrctarium jest bardzo dobre
dla sekretarzy, gdyz wtem sekret:!.rium sie muszą po�tarać czy to o renta czyli inny 
rzeczy jakie by niektórzy Clonkowie mieli do wykonania. Nato mowil Sekretarz 
ize sie uajprzod masimy postarać o ustawy tegoz Verbandu, lecz. Ks. Pnncs mówił 
ze: on bc;czie sam pisał do Berlina. Potem była obmawiano zabawa która się ma 
odbyć na 17. Listopada i mo·,viono ze kto chcy brać udział w tańcu musi płacić 
50 pf do tańca lecz zabawa musi się odbyć bez teatru poniewasz by mieli jakie 
przec:wnoś,;i ze strony policyji. Potem je�zcze znbrc1ł głos przew. Ks. Proboszcz 
i mowil, ze kto najlepiej bronił robotnikow w parlamencie jak nie Centrum, claw
niej,zy poseł p. Letot:ha 30 który jest z krwi Polakiem najbardziej bronił Robot
ników i języka ojczystego, a cos uczynili dotychczas posłowie polscy dla Robotni
ka, clotc1d nic jc>�zt:ze, dalej mowil ks Prnbosz.:z ze zaden Cłonek czyta Tow. Ga
?.aty K2.ttolicki si i zachQcal zeby Clonkowie zaabono•.vali ową Gazetc;. N�1 koniec 
odspiewano kilka piosenków Tow. i natem sie zebranie skonczyło posdrnwienicm ks. 
Preze�a N. b. J. Chr. Cłonkow było 37 

9 II i908, s. 41. 

!'afiedzenie zagaił pan przewodnie. jak zwycr,Jnie tymi słowami niech bęn. 
poc!w:iJ.lony Jezus Chr. po odapiewaniu piesni do sw. Jozefa zabrał głos pan 
p,ze\\'odni. o ,-prawie ferbandu, ze to jest dobra rzecz należec do ferbandu, gdyby 
nas było hoć 150. ale tak sie nie opłaci, poniewarz do fcrbandu sie placzi 10 fen. 
na tyrlzicn ocl C'lnnk:i to b)·s my musieli i<''"'"'" �klndki poc!wys�y,;z;, Putym diic
kował pan przewodnie. i:esmy sie tak licznie zebrali do Pochodu na urodziny naj. 
C:wsarza, potym jeszcze oamawiano różne sprawy i obrano dwoch Członkow do re
wizyje Kasse. Nakoniecz zauknoł Posicdzicnic i:an przewodni. tym sło\•.:ami Niech 
b. pech. J. Chr. Clonkow było 21.

23 II 1908, s. 44-45. 

walne posiedzenie zagaił przew. Ks Prezes jak zwyczaJnie. Po spicwie został 
!Jrotokol ; zprawozdanie z całego roku odczytv.nc. Potym nastąpił wybor nowego
zarządu, ale wtym zarządzie nie było durzo zmiany, bo został ten stary zurząd na
nowo cbrany, tylko za sekretarza pana Macherskicgo został inny na jego miesce
wybrany. Potym mowil Ks. Prezes rze w paragrafah �toji irzc mah byc jeszcze
1 O radnych obierani, jak tys po tym zostali obruni. Potc�m Z'.lbral głos Ks. Prezes

80 Paweł Lctocha (1834-1911), prawnik, działacz społeczny i polityczny. Jego
działalność polityczna przypadła na lata 1882-1903 i związana była ze Sląskiem. 
W 1882 r. wszedł do sejmu pruskiego jako kandydat Centrum w okrQgu bytom
skim. Później reprezentował w sejmie pruskim okręg Strzelce Opolskie i ponownie 
Byto;-,1. W 188-ł r. wszedł do parlamentu Rze�zy jako reprezentant okręgu kato
wicko-zabrskiego. Jako poseł cieszył się wśród polskiej ludności na Górnym Sh1-
sku cbż,1 popularno�cią i należał do bardziej znanych polityków aż do e;zasów 
Korfantego, z którym przegrał wybory w 1903 r., Sląski słownik biograficzny,
t. II, pod red. J. Kantyki i W. Zieliiisldego, Katowice 1979, s. 149-151, ha�ło
autorstwa A. Galasa.

si „Gazda K:itolicka. Pismo duchowiei1stwa i ludu polskiego na Sląsku". Cza
sopismo to wyt:hoclzilo w Królewskiej Hucie w latach 1896-1910. Prze<lstawialo 
program polit:;czny partii Centrum, o zah:Jl'•.,·i,:ni'.l proniemieddm. 
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c, Berlinskim ferbandzie i porozdawał parę broszurek o paragraf jego, aby człon
kowie sobie przecytali jaki cel on ma i co on w casie potrzeby czyni. Dalej mo

wiono o lepszem zawiadomieniu w cwszie pogrzebu aby wszyscy Cłonkowic mogli 

!:'ie zebracz na pogrzeb, i tak ostał jeden Cłonek obrany, który v.· caśie pogrzebu 

.,,.�·zystkich obleci, a za to otrzyma od Kasse z Towarzystwa 2 Marki za le mo
zoły. Potym mowiona o Nabożęnstwie na Uroczystość sw. Josefa która przypada 

19. Marca i tak ostała odrocwna na niedzielę 22. Marca, a pan Machir,;ki zab,·ał

głos aby sie jak najliczniej zebrali i do spolnej Komonii sw. przystąpili. Na ko
niec zamknol posiedzynie Ks. Prezes tymi słowami niech będzie poh. Jez. Chr.

Cłonkow było 32.

S III 1908, s. 46. 

Posiedzienic zagaił przewodn. Ks. Prezes temi słowami Nich będzie pohwalony 

Jezus Christus i odspiewano picsn do sw. Jozefa potem został protokoł odczytany 

nastęmpnie zabrał Ks. Prezes głos, aby członkowie jak najlicznej zebrali sie na na

bożenstwo, ktore pr,.ypada na 22. l\farca. Potem bel odczyt Ksząszki Ks. Kroll 

jeden rozdział, dalej zabrał pan Kasjer o berlinskim Verbandzie głos i pytał sie 
kto jest za Verb,mdem majom stanącz, więc żaden Cłonck nie był za Verbandem 
i tak Towarzystwo nie przyst,1pi do Berlinskiego Verbandu. Potem odczytał Pan 

Przewodniczący o socealistach i rożne fraszki z Gazete. Potem jcscze odczytał Pan 
Tondera o nauce dzieczi we skołach jak to teras dzeczi nie ucząn religij a to 
jest naigorszem. Dalej mowil pan Kasyer o radnych jaki cel mająm i Towarzy

�two spieraćz majom. Na tem posiedziynie zamknęło starym przysłowie Niech 

bendzie p. J. Chr. Clonkow było 29. 

:; IV 1908, s. 48. 

Posiedzienie zagaił pan Kasycr tymi słowami Niech będzie pochwalony Jezus 
Christus, potym został protokoł odczytany i odspiewano Piesn do sw. Josefa. Da

lej zabrał głos pnn Kasyer z powodu braku przewodniczqcego, irze możno nas 
pn:ewodniczący nie ma cwsu przybycz na posiedzienie, albo jak na ostatniem po
r.icdzieniu nam pnwi.--dzin}. irze j,ak nie wzt::1piemy do Berlinskiel!o \'crbandu nie 
b<:dzie mogł ucz<:szcacz na zebrania, a nam nie można jest wstąpić do Verbandu 
gdysz nas jest za mało a potyrn by na�. jescze mniej było. Odczytu z Ksząski Ks. 
Kroił nie było dla braku czasu ... Clonkow było 33. 

22 Xl 1908, s. 65-66. 

... Po spiewie został Protokoł odczytany, i tak nam potym wygośil Ksiądz 
Prezes piękną naukn o stowarzyszeniah i o organizacyi wobec pracodawcow irze 
my w naszem Towarzystwie nie mogemy i wcale nic bysmy nie srobieli wobec tych 
Posiedziczieli hut i Kopaln bo nas jest za mało a tylko silą można dużo zrobicz 
i tak tes dwoch czlonkow powiedzieli takie przykłady jak to sie z tymi Robotni

kami zrobiło ktorzy kcicli trohę dole Robotnikow albo prawa po!epszycz irze 
u nas na gornym Schląsku nie pr;:ydzie do polepszynia poniewasz Robotnicy nie 

trzyrnajom jeden za drugigo i tak nie mogą se Robotnicy nic polepszyćz ino słu
hac co im pracowadr.y rozkazui;l i Ksiądz Prczei; mowil żeby sic wiecyj Robotni
kow do naszego To·.\·arzystwa przystąpiło toby my mogli barclzi działać względęm 
praw Robotniko·.v ale bard:r.o �mutno do naszeg0 Towariystwa przyhodzą ino 
sawsze jedni aci �ami. Potym nam jes1.ce odczytał pan zastc;pca z gazety Robotni

czyj 52 o tym wypadku na kopalni Ferclinand i o dyrektorze jal{ on nadal tyh Ro
botnikow wydal::, z rrac>· co na jego �tr,ma nie welow<11i ... Czlonkow było 29. 

32 „Gazeta H1,\,utnicza". Znczr;h wyr:hodzić w Berli111e w 1891 r. jako org,m 
Polskiej Partii Socjalistycznej (zaboru pruskiego). W l!lOl r ... Gazeta Robotnicza·· 
zaczęła sic; ukazywać w Katowicach pod redakcj<l Estery GolrlP-Str,:,·i.,."'!<:iej. Mia!a 



528 Jerzy Myszor 
--------� ·-··----------

3 IV 1910, s. 96-97 . 

... Potym głos zabrał ks. Prezes i namawia! Czlonkow aby sie Towarzystwo 

dało do Berlinskiego Ferbandu zapisaćz gdyś to bardzo dobra sprawa bycz w or

ganizaceji ale Członkowie na to nie hcicli zgodzić poniewarz już raz byli a nic 

zysku z tego nie mieli a więcej płacić trzeba, ale na koniec przystali wstąpic je

rzeli Ferband nas bQdzie jako starych liczył i Ks Prezes miał pisacz po Statuta do 

Ferbandu i odroczono całe tę sprawę na przyszłe posiedzienie ponicwarz Człon

kow takrze za mało było nad tą sprawą radzicz ... Członkow było 28. 

24 IV 1910, s. 98-99. 

Potym zabrał głos Ks. Prezes względem tego wstąpienia do Ber!inskiego 

Verbandu i żalił sie ze na tak ważną spraw(; tak tak mało Członków przyjdzie na 

posiedzienie rzc ani nic warto rozpocynacz bo potym czi drudzy Członkowie sie 

opierajom że nie byli na Posiedzieniu, ale jednak musiało byc mawiano i Członko

wie nie chcieli wstqpic do Verbandu ponicwarz jusz raz tam byli a nie mieli 

żadny korzyszci ztego lecz dużo straty irze nasza Kassa była by pu�ta i ani Mszą 

by my se nie mogli zamawiacz jak dotąd. Tak więc zaniehano wstąpic do Ver

bandu na dalszy cas, a zamowicz sobie naiprzod te Gazetę ktora wychodzi z tego 

Verbandu, i Członkowie sic na to zgodzili irzc bedą ją pobicracz, która będzie u pa

na Tondery w zakrystyi. Gazetę zamawiano 10 cksemplarzy ... Czlonkow było 29. 

S V 1910, s. 100 . 

... Potym zabrał głos ks. Prezes względem tego Berlinskiego Verbandu i widział 

jak Członkowie niehentnie przichodzili na Posiedzienie i potem nam mowił ze po

zostaniemy nadal jak chmybyli tylko ma byc zamowiona Gazeta prczody sie 

Członkowie majom zlosic bo dotont jescze zadny Członek nie zgłosił pote Gazete ... 

Członkow było 36. 

7 VIII 1910, s. 108-109 . 

... Potym nam przeczytał Ks Kapelan zyczynia ks Proboszca irzcnam nie morz

na dac ks. Kapelana za Prezesa jak do Berlinskiego Ferbandu nie wstąpimi, 

i takrze nam mowił Ks Kapelan Jatzek zeby lepiej było sie dać zorganizować bo 

takie Towarzystwo bes organizacyi nic nie znacy. Tahrze nowy Ks Kapelan Lam

pert nam mowil irze w jego staryj siedzibie to polacy i nicmcy razym społem 

byli we Berlinskiem Ferbandzie. Takrze jeden Członków mówił żeszmy jusz byli 

we Berlinskiem Ferbandzie a nie przyniesło nam nic Korzyszci irze my nie hcymy 

wstąpic do Ferbandu i tak nam mowił ks. Kapelan Lampert irze sie teros te 

sparcia polepszyły i tak Członkowie sie zgodzili pisacz po te parngrafy i to potym 

będziemy widzieli jerzeli mamy stąpic albo nie, i tak zostało to odroczono na 

przyszłe posiedzienie wiecej ważnego nie zaszło i posiedzienie zostało zamnkięte 

starym posdrowieniem. Członków było razem z goszciami 68. 

14 VIII 1910, s. 109-110 . 

... Potym został protokoł odczytany ze zeszłego Posiedzienia i tak zabrał głos 

Pan zast�pca i przeczytał nam te statuta z Berlinskiego Ferbandu wi()]c tam pła

czic trzeba i wiele kazdy dostaje zapomogi i tak sie było pytano czy Członkowie 

i<cą wstąpic do Bcrlinskiego Ferbandu lub nie i wszyscy jednem glo�em powie

dzieli nie. I to dalej mówiono że Księdza za Prezesa nie dostaniemy to Członko-

charakter polityczno-polemiczny. A. Pa c z  k o  w s  k i, Prasa polska na obczyźnie 

(1870-1918) (Prasa polska w latach 1864-1918, pod red. J. Łojka. Warszawa 1976. 
�- 262). 
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wie odpowiedzieli to sie sami bGdziemy żądzić i uhwalono napisacz list do Ks. 
Proboszcza, wiele juz lat Towarzystwo istnieje i wiele juz dla Kosczioła sprawiło.
Potym mówiło jeśce wiele innih Członków o Ferbandzie aby nie wstępowacz do 
niego wiecej ważnego nie zaszło i Posiedzenie zostało zamkniete. Członków było 
48. 

1 IX 1910, s. 111. 

... Dalej przywitał Pan Zastępca nowego Ks. Kapelana do grona naszego ze 
tak przybył do nas jako przyszły Prezes. Ks. Kapelan sie wahał przyjąc Preze
stwo nad nami poniewarz my nie są w Berlinskiem Ferbandzie ale gdy w3tąpilo 
15 Członków do Ferbandu przyją prezestwo nad nimi i mowił że bedzie sie starał 
o roszerzenie i o dobro naszego Towarzystwa ... Członków było 33.

8 I· 1911, s. 118-119. 

Ks. Kapelan ... przywitał razem goszczi i Sekretarza Katolickich Robotnikow 
z Krolewskie Huty i Członków że sie clośzć licnie zebrali. ... Zabrał głos sekretarz 
Knappik i mowil o organizaceji Robotników irze mają wstepowacz do Katolickich 
organizacejów irzc nas potem socjalisty przemuszą wstępowacz irze niektorych 
stronach tak jest co socjalisty mają przewaga. Potym mowiło jeszce wielie Człon
kow o stosunkach Robotn.ikow jakie tutaj na naszem górnym Schląsku panują .... 
Czlonkow było razem z gośćmi 46. 

15 VI 1913, s. 177. 

... Po odczytaniu [protokołu] mowil nam Ks Prezes o górnikach irze ktorzi są 
we Verbandzie coby sie dali do zawodowego fachu zapisacz irze to jest dobry cel 
w tern zawodov.,ym Bytomskiem nie wiela zkorzystało, ale nie ma zadnych gor
ników we Verbandzie i nie wstąpił zaden do fachowego Verbandu ... Członkow 
było 27. 

JJ VII 1913, s. 119. 

Po odczytaniu [protokołu] mowił Ks. Prezes że na walnem zgromadzeniu de
legatuw na Krolewskiej Hucie ustanowiono iż kazdy gornig ktory jest we Ver
bandzie musi wstąpic do zawodowego oddziału, ale nasi Gornicy nie hcą wstąpić 
cło fachowego zawodu i tak mowił że to musi sie odpisac do sekretariatu i tak 
było potym omawiano te zaproszenia na zabawe latowe z Goduli i niemieckiego 
Towarzystwa z Bytomia ale Członkowie zgodzieli sie nie brac udziału w Goduli 
i w Bytomiu ... Członków było 27. 

21 XII 1913, s. 184 . 

... i tak przyszło pod obrade o Berlinskiem Verbandzie czy Członkowie majom 
dalej płacić tygodniowo po dzieszięc fenikah i należec do Ferbandu albo wystą
pic z Berlinskiego Ferbandu poniewarz zaden Członek nie kce płacie po 30 feni
kah na miesiąc i tak ks. Prezes mowił że napisze do Berlina wzglendem tej 
sprawy aby ci starzy Członkowie płacili jak dawniej tylko ci nowi co hcą wstąpic 
płacili po 30 Fenigow ... Członkow było 19 . 

.18 I 1914, s. 186 . 

... Potym przysly obrady i pierwszy punkt o Berlinskiem Verbandzie i tak ks. 
Prezes mowił że za pozna odpisał do Berlina i tak jesce zadnu odpowieć nie przy
sla ... Członkow było 29. 
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7 III 1914, s. 187. 

... Ks. Kapelan mowił że nie bedzie zadny mowy ani Towarzystwo kierował 

poniewarz jeszce ni jest posłany jako prezesować ani takowego Towarzystwa nie 

prowadziel dalej mowiono nie płacić do Berlinskiego Verbandu kiedy Członkowie 

nie chcą więcej płacić tygodniowo jak 10 Pf a Verband nasz niechce takowych 

Członkow i nie płaci zadnego pogrzebowego ... Czlonkow było 27. 

6 V 1914, s. 192-193. 

... Dalej mowi ks. Prezes czy hcemy pozostać dalej we Berlinskiem Ver

bandzie albo wystąpić i wszyscy byli za wystąpieniem z Verbandu ... Członkow 

było 36. 




