KATOLICKIE STOWARZYSZENIE KOBIET DLA PARAFII MIASTECZKO
Akcja Katolicka, to organizacja religijno-społeczna katolickiego laikatu, działająca na rzecz
ewangelizacji społeczeństwa. Oficjalnie do jej powstania w Polsce doszło w 1930 roku. Celem
jej było z jednej strony pogłębienie Ŝycia religijno-moralnego katolików oraz pobudzenie ich
do aktywnej działalności społeczno-religijnej, z drugiej zaś przeciwdziałanie procesom
laicyzacji oraz walka z ugrupowaniami lewicowymi. Głosząc „poza i ponad" partyjność,
dąŜyła ona do przemiany Ŝycia społecznego wedle wskazań nauczania społecznego Kościoła.
Jednym z jej zadań była koordynacja działalności wszystkich organizacji kościelnych.
W ramach struktur Akcji Katolickiej wyodrębniły się cztery stowarzyszenia: Katolickie
Stowarzyszenie MęŜów, Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, Katolickie Stowarzyszenie
MłodzieŜy śeńskiej, Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy Męskiej. Ich istnienie i działalność
zostało oficjalnie zatwierdzone przez władze świeckie Rzeczypospolitej na podstawie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycnia 1934 roku.
Z odnalezionego protokólarza wynika, Ŝe Katolickie Stowarzyszenie Kobiet dla parafii
Miasteczko powstało 9 grudnia 1934 roku. Protokólarz ten obejmuje wpisy do 3.11.1936
roku.
Protokół zebrania organizacyjnego z dnia 9 grudnia 1934 r.
W lokalu p. Vorköpera w obecności siedemdziesięciu kilku pań zagaił Przewielebny Ks.
Proboszcz Niedbał w dniu 9 grudnia 1934 r. organizacyjne zebranie Katolickiego
Stowarzyszenia Kobiet.
Witając zebrane panie wskazał Ks. proboszcz na waŜność organizacji i podkreślił, Ŝe Ojciec
św. nawołuje obecnie wszystkich katolików do Akcji Katolickiej. Akcja Katolicka to nic
innego jak apostolstwo ludzi świeckich, współpraca ludzi świeckich z duchowieństwem.
Szczególną uwagę zwraca Ojciec św. w tej zboŜnej pracy na niewiasty katolickie i mówi:
„Dajcie mi religijne niewiasty, a ja za ich pomocą nawrócę cały świat.”
Cały świat przeŜywa nader cięŜkie chwile, jesteśmy świadkami szerzącej się demoralizacji,
szerzącego się niedowiarstwa, bezboŜnictwa, a wszystko to ma jeden cel, by obalić Królestwo
BoŜe na ziemi. Niestety, to niebezpieczeństwo zagraŜa takŜe i Polsce.
Czy polska ma pójść za przykładem Sowietów, Meksyku, Hiszpanii i Niemiec? Nie! Musimy
stworzyć silną organizację i przeciwstawić się fali zła. Tylko potęŜna organizacja do
szeregów której muszą naleŜeć wszyscy katolicy, przeciwstawić się moŜe organizacjom,
których celem jest walka z wiarą katolicką.
Do Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet winna naleŜeć kaŜda pani naszej parafii, a mając
uświadomione kobiety w parafii nie zapanuje niedowiarstwo, ale panować będzie wszędzie
Chrystus Król. a więc kobiety katolickie łączcie się w Katolickim Stowarzyszeniu Kobiet.
Temi słowami zagaił Ks. proboszcz Niedbał zebranie. Z treścią najwaŜniejszych artykułów
statutu zapoznał panie prezes Parafialnej Akcji Katolickiej, p. Jan Ziarnek, nawołując by
wszystkie obecne na zebraniu panie wstąpiły do Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet.
Wszystkie panie w liczbie 73 zapisały się jako członkinie.
Przez aklamację dokonano wyboru zarządu:
1. Prezeska, p. Popielowa z Brzostowa.

2. Sekretarka, p. Kaczmarkówna z Brzostowa.
3. Skarbniczka, p. Hutkowa z Miasteczka.
Jako dalsze członkinie zarządu wybrano panie: Ziarnkównę Martę i Grzebytową – obie z
miasteczka. Patriotyczno-religijnym apelem zakończył Przewielebny Ks. proboszcz Niedbał
zebranie.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: ks. Niedbał
Prezeska: J. Popielowa
Sekretarka: Kaczmarkówna
Protokół zebrania z dnia 13.01.1935
Przewielebny Ksiądz Proboszcz zagaił zebranie, wyjaśniając istotę i cel Stowarzyszenia
Niewiast katolickich, jako jednego z organów Akcji Katolickiej. Zachęcał obecne panie do
jak najliczniejszego przybywania na zebrania oraz do pracy apostolskiej w rodzinie i wśród
otoczenia.
Następuje stwierdzenie członkiń.
Następnie Pani Hutkowa odczytała wykład Pani Lossow pod tytułem „Odnowienie ducha
chrześcijańskiego w rodzinie postulatem Akcji katolickiej” – ze względu na przypadające
właśnie święto Świętej Rodziny. Chodziło o wykazanie hasła Piusa XI w tym jubileuszowym
roku: „W Chrystusie odkupienie – w Chrystusie odrodzenie”. Hasło to nie moŜe być tylko
czczym frazesem, ale tem Ŝywem, jasnem słowem, które zrozumiane i przyjęte przez cały
świat katolicki, ma się zamienić w czyn mocny i trwały. Niech kaŜdy dąŜy do tego, Ŝeby, gdy
sam stał się juŜ gorliwym katolikiem, wpływał następnie na swoich bliskich i znajomych.
śeby apostolstwo Chrystusowe dochodziło do najodleglejszych i najliczniejszych mieszkań i
istost ludzkich.
A kto, jak nie rodzina, ma szerzyć to apostolstwo czynu? Gdy w rodzinie panuje Chrystus, to
on jej przynosi swoje błogosławieństwo i siłę w przezwycięŜaniu trudności i cierpień, swój
boski pokój. Jeden z PapieŜy powiedział: „Dajcie mi chrześcijańskie niewiasty, a ja z ich
pomocą świat przeobraŜę”. I słusznie, bo to właśnie matka wychowuje i kształci dziecko. Ona
jest za nie odpowiedzialna przed Bogiem i społeczeństwem. Zacznijmy zatem od siebie, by
potem móc pracować nad innymi z Bogiem i przez Boga.
Po wykładzie Pani Hutkowej, Przewielebny Ksiądz Proboszcz zwrócił jeszcze raz uwagę Pań
na znaczenie rodziny chrześcijańskiej. Zadaniem Akcji Katolickiej jest wywieranie nacisku na
legalizację Ŝycia małŜeńskiego. Rodzina jako komórka społeczna tworzy i wyrabia naród.
ToteŜ przyszłość Polski od rodziny w duŜej mierze jest zaleŜną. Namawiał potem
Przewielebny Ks. proboszcz, aby wszystkie członkinie abonowały „Przewodnik Katolicki”.
Wolne wnioski:
Nawiązując do wykładu p. Lossow, Pani prezes zaproponowała, aby wszystkie tu obecne
Panie przyrzekły sobie, Ŝe od dziś zorganizują wspólny pacierz wieczorny u siebie w rodzinie.
Pan Prezes Akcji Katolickiej stanowczo i gorąco poparł wniosek powyŜszy, podkreślając
znaczenie wspólnej modlitwy w rodzinie i wyaśniając płynące z niej korzyści, szczególnie
jeŜeli matka z dziećmi zrobi przytem głośny rachunek sumienia.

Pan Prezes Akcji katolickiej porównał gorliwość stowarzyszenia męŜów katolickich z
gorliwością stowarzyszenia niewiast katolickich, które wypadło na niekorzyść tego
ostatniego. Niestety! Zachęcając do większej pracy, wskazał Pan Prezes na znaczenie
propagandy regionalnej stowarzyszenia. Następnie Pan Prezes wykazał potrzebę obrania w
kaŜdej wsi „Pani zaufania”, do którejby się członkinie organizacji danej wsi odnosiły w
swoich potrzebach. Taka „Pani zaufania” pomagałaby skarbniczce w zbieraniu składek.
Natychmiast spośród Pań obrano dla Brzostowa p. Wyrwicką.
Zakończono zebranie przez odśpiewanie jednej zwrotki „Anioł Pasterzom mówił”.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: ks. Niedbał
Prezeska: J. Popielowa
Sekretarka: /-/
Protokół zebrania zarządu z dnia 7.02.1936
Dnia 7 lutego odbyło się u Ks. Proboszcza zebranie zarządu Katolickiego Stowarzyszenia
Kobiet, przy współudziale p. Prezesa Paraf. Akcji Katolickiej.
Celem zebrania było ułoŜenie programu na mające się odbyć zebranie plenarne.
Na wstępie p. Prezeska wyraziła Ŝyczenie, by na zebrania zarządu przynosić księgę kasową i
księgę protokołów zebrań.
Następnie ułoŜono program zebrania plenarnego:
1. Zagajenie. Słowo wstępne (Ks. proboszcz).
2. Sprawdzenie obecności członkiń.
3. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania.
4. Odczyt pod tytułem „Kościół Katolicki wobec swego posłannictwa (opr.
Kaczmarkówna).
5. Dyskusja.
6. Wolne głosy: a) sprawa gazetki, b) sprawa składek, c) Akademia Papieska.
7. Kwadrans religijny (P. Popielowa).
8. Zakończenie (Ks. Proboszcz).
Treścią słowa wstępnego ma być krótka wzmianka o Akcji Katolickiej.
P. Prezes Akcji katolickiej zaznaczył, Ŝe w myśl przepisów Związku pracować ma cały
zarząd, by nie obciąŜać jednej osoby. W tym celu naleŜy się tak podzielić, Ŝeby gdy jedna
osoba z zarządu przygotowuje wykład, druga niech opracuje kwadrans religijny.
Zasadniczo przed kaŜdym zebraniem plenarnym ma się odbyć zebranie zarządu, gdyŜ
wtenczas sprawniej się pracuje, gdy naprzód wszystko jest dobrze obmyślane.
Stałym terminem zebrań Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet jest druga niedziela miesiąca.
Czwartek przed drugą niedzielą przeznaczono na zebranie zarządu.
Przew. Ks. proboszcz podał do wiadomości, Ŝe abonament roczny „Gazety dla Kobiet”
wynosi 2,50 zł. Zarząd zwolnił z opłaty miesięcznej dwie członkinie, których ubóstwo nie
pozwala na uiszczanie składek. Są niemi Łańska i Milewska z Brzostowa.
Podpisy:

Ks. Asystent Kościelny: ks. Niedbał
Prezeska: J. Popielowa
Sekretarka: Kaczmarkówna
Protokół zebrania z dnia 10.02.1935
Zebranie zagaiła p. Prezeska, poczem Przew. Ks. Proboszcz wygłosił słowo wstępne, w
którem wskazał na konieczność odrodzenia i odnowienia Ŝycia w Chrystusie, przytaczając
przytem słowa zmarłego niedawno kanclerza Austrii – Dollfusa, który powiedział” „Gdyby
ludzie chcieli Ŝyć po chrześcijańsku, to wiele zagadnień, które sprawiają trudności, dałoby się
z łatwością rozwiązać.”
Pracować nad tem odrodzeniem Ŝycia naleŜy zarówno w rodzinie, jak w organizacjach i Ŝyciu
społecznem. Środkiem ku temu są organizacje, dlatego teŜ Przew. Ks. Proboszcz zachęcał
członkinie do jak najliczniejszego uczęszczania na zebrania.
Następnie p. Prezeska odczytała program zebrania, który był następujący:
1. Zagajenie.
2. Słowo wstępne.
3. Sprawdzenie obecności członkiń.
4. Odczytanie protokółu z poprzedniego zebrania.
5. Odczyt pod tytułem „Kościół Katolicki wobec swego posłannictwa”.
6. Wolne głosy:
a) Sprawa gazetki,
b) Sprawa składek,
c) Akademia Papieska.
7. Kwadrans religijny.
8. Zakończenie
9. Śpiew: „My chcemy Boga”.
Po sprawdzeniu obecności członkiń i odczytaniu protokółu z poprzedniego zebrania,
sekretarka odczytała referat pod tytułem „Kościół Katolicki wobec swego posłannictwa”,
opracowany na podstawie historii Kościoła.
Po referacie Przew. Ks. Proboszcz powiedział kilka słów o Kalwinie, następnie o Badaczach
Pisma św., przestrzegając przy tej okazji przed kupowaniem pism sprzedawanych przez
sekciarzy.
Na następnem zebraniu ma się odbyć wybór wiceprezeski i to drogą tajnego głosowania.
Stowarzyszenie otrzymało od Związku legitymacje, które sekretarka wypełni i później
zostaną doręczone tym paniom, które będą obecne na zebraniu.
Oprócz tego są do nabycia Statuty po 20 groszy, niektóre z pań juŜ kupiły, inne obiecały na
następny raz nabyć.
P. Prezeska zachęcała gorąco członkinie do jak najliczniejszego udziału w Akademii
Papieskiej, aŜeby swoją obecnością uczcić tę uroczystość. W związku z tem zaproponowała p.
Prezeska jako postanowienie praktyczne na ten miesiąc codzienną modlitwę za Ojca św. i
Kościół św.

Gdyby które członkinie chciały zamówić „Gazetę dla Kobiet”, której roczna prenumerata
wynosi 2,50 zł, to mają się zgłosić do zarządu. Dla tych, które nie mogą abopnować,
postanowiono zamawiać kilka na koszt Stowarzyszenia, Ŝeby wszystkie mogły czytać.
Tematem kwadransu religijnego był krótki wykład o godności stanu kapłańskiego,
wygłoszony przez p. Prezeskę.
Nawiązując do powyŜszego tematu Przew. Ks. Proboszcz przeczytał kilka słów o zmarłym
przed kilku tygodniami Ks. Biskupie Małeckim, który powróciwszy z Syberii, dokąd wysłali
go bolszewicy z obawy aŜeby nie przeciwdziałał w ich bezboŜnej pracy, zmarł w szpitalu w
Warszawie.
Gorącem wezwaniem Przew. Ks. Proboszcza, by dołoŜyć wszelkich starań, aŜeby Polska była
Chrystusową i odśpiewaniem jednej zwrotki „My chcemy Boga” zakończono zebranie.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: ks. Niedbał
Prezeska: J. Popielowa
Sekretarka: Kaczmarkówna
Protokół z zebrania Zarządu z dnia 7.03.1935
Zebranie odbyło się pod przewodnictwem Przew. Ks. Proboszcza.
Nasamprzód uchwalono, Ŝe tym razem zebranie plenarne odbędzie się w piątek dnia 1 marca
o godzinie 4 po Drodze KrzyŜowej.
W dniu 28 marca przypada święto organizacyjne: Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny.
Osobnego zebrania nie będzie się urządzać, tylko odprawi się Msza święta, podczas której
przewidziana jest wspólna Komunia św. członkiń, a po Mszy św. czytanka o Matce Boskiej.
UłoŜono następujący program zebrania plenarnego:
1. Zagajenie. Słowo wstępne (wygłosi Ks. Proboszcz).
2. Sprawdzenie obecności członkiń i rozdanie legitymacyj.
3. Odczytanie protokółu z poprzedniego zebrania.
4. Wybór wice-prezeski.
5. Sprawa gazetki.
6. Sprawa zjazdu.
7. Sprawa chorągwi Stowarzyszenia.
8. Uroczystość organizacyjna.
9. Kwadrans religijny (P. Popielowa).
10. Stan kasy i wolne głosy.
11. Zakończenie: śpiew.
Równocześnie ze sprawdzaniem obecności członkiń mają być doręczone legitymacje, ale
tylko tym paniom, które będą na zebraniu.
Jako kandydatki na wice-prezeskę przewidziane są p. Ratajczakowa i p. J. Krotoska. Pani
Hutkowa podjęła się porozumieć z p. Ratajczakową Ŝeby zechciała przyjąć ten urząd.
Ze względu na to, Ŝe Stowarzyszenie nasze istnieje od niedawna, na Zjazd delegowanych nie
wysyłamy nikogo, gdyŜ w kasie nie ma tyle pieniędzy. P. Prezeska w tej sprawie napisze do
Związku.

Ks. Proboszcz przeznaczył dla naszego Stowarzyszenia jedną z dawniejszych chorągwi i dał
ją odnowić. Koszta odnowienia wynosić będą około 45 zł, które naleŜałoby pokryć
wspólnemi siłami.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Prezeska: J. Popielowa
Sekretarka: W. Kaczmarkówna
Protokół zebrania z dnia 15.03.2009
Zebranie zagaił Przew. Ks. Proboszcz, poczem sekretarka odczytała następujący program
zebrania:
1. Zagajenie. Słowo wstępne.
2. Sprawdzenie obecności członkiń i rozdanie legitymacyj.
3. Odczytanie protokółu z poprzedniego zebrania.
4. Wybór wice-prezeski.
5. Sprawa gazetki.
6. Sprawa zjazdu delegatek.
7. Sprawa chorągwi Stowarzyszenia.
8. Uroczystość organizacyjna 25 marca.
9. Kwadrans religijny.
10. Stan kasy i wolne głosy.
11. Zakończenie: śpiew „KrzyŜu święty”.
Słowo wstępne wygłoszone przez Przew. Ks. Proboszcza miało na celu dać dokładniejsze
zrozumienie, czem jest Akcja Katolicka i kto jest do niej wezwany. Akcja Katolicka to czyn,
czyli działanie zgodne z wymaganiami Kościoła. Do Akcji Katolickiej wezwani są wszyscy
katolicy; wszyscy winni współdziałać dla sprawy Boga i dusz. Nikomu nie wolno się
wymawiać, gdyŜ kaŜdy ma sposobność w duchu katolickim działać na bliźniego.
Przy sprawdzaniu obecności członkiń doręczono kaŜdej pani legitymację. Zapisało się 11
nowych członkiń, tak Ŝe obecnie Stowarzyszenie nasze liczy 87 osób.
Na mający się odbyć w końcu marca Zjazd delegatek nie wysyłamy Ŝadnej delegatki z
powodu braku funduszy.
Z radością i wdzięcznością przyjęły członkinie wiadomość, Ŝe Ks. Proboszcz przeznaczył dla
naszego Stowarzyszenia jedną z dawniejszych chorągwi i dał ją odnowić. Koszta odnowienia
wynosić będą około 45 zł, które postanowiono pokryć wspólnemi siłami. Pieniądze na ten cel
naleŜy oddawać skarbniczce p. Hutkowej, a ona po zebraniu odpowiedniej kwoty doręczy
Przew. Ks. Proboszczowi.
W łączności ze sprawą chorągwi, wybrano jako chorąŜą p. Grzebytową, a do asysty p.
Golową i p. Kozakową.
25 marca w dniu Zwiastowania Najświętszej Marii Panny przypada nasze święto
organizacyjne. Akademii Ŝadnej nie urządzamy, tylko o godzinie 9 odprawi Ks. Proboszcz
Mszę św. na intencję Stowarzyszenia, na uproszenie łask i błogosławieństw dla naszych
domów. Po Mszy św. będzie czytanka o Matce Boskiej.
P. Prezeska zaproponowała, Ŝe dobrze byłoby uczcić ten dzień wspólną Komunią św. Myśl tę
poparł Ks. Proboszcz, podając do wiadomości, Ŝe tego dnia moŜna juŜ przystąpić do
spowiedzi wielkanocnej, która za staraniem Ks. Proboszcza została przyspieszona w naszej
parafii o cały tydzień ze względu na Wieczną Adorację, przypadającą na 26 marca.

Podczas kwadransu religijnego odczytała P. Prezeska bardzo ładny artykuł o Święcie
Zwiastowania Najśw. Marii Panny.
Następnie drogą tajnego głosowania wybrano jako wice-prezeskę p. Ziarnkównę.
Stan kasy od 1 stycznia 35 r. do chwili obecnej przedstawia się następująco: dochód wynosi
33,50 zł; rozchód 3,65 zł; pozostało w kasie 29,85 zł.
P. Skarbniczka prosiła, by z kaŜdej wioski zgłosiła się jakaś pani, która zbierałaby składki od
członkiń z danej miejscowości. Z Grabówna zgłosiła się p. Mańkowska, a z Grabionny p.
Olszewska.
Na ogólne Ŝyczenie następne zebranie odbędzie się takŜe w piątek po Drodze KrzyŜowej.
Zebranie zakończono odśpiewaniem jednej zwrotki „KrzyŜu święty”.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Prezeska: J. Popielowa
Sekretarka: W. Kaczmarkówna
Protokół z zebrania zarządu z dnia 10.04.1935
Zebranie zarządu odbyło się pod przewodnictwem Przew. Ks. Proboszcza. Na wstępie
powitał Ks. Proboszcz p. Ziarnkównę, jako nową członkinię zarządu. Następnie przystąpiono
do ułoŜenia programu na zebranie ogólne.
Referat pod tytułem „Kobieta w Akcji Katolickiej” wygłosi p. Ziarnkówna.
Program zebrania ogólnego przedstawia się następująco:
1. Zagajenie i słowo wstępne.
2. Sprawdzenie obecności członkiń i doręczenie legitymacyj.
3. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
4. Referat pod tytułem „Kobieta w Akcji Katolickiej”.
5. Dyskusja nad referatem.
6. Doniesienia zarządu:
a) I Komunia św. dzieci.
b) Spowiedź wielkanocna.
c) Chorągiew Stowarzyszenia.
d) Pielgrzymka do Gniezna.
e) Rekolekcje zamknięte.
f) Gazetki.
g) Kwesta na biednych.
7. Zakończenie.
8. Śpiew.
Z okazji zbliŜającej się pierwszej Komunii św. dzieci omawiano sprawę współpracy domu
przygotowaniu dzieci oraz sprawę jednakowych sukienek, których wzór podany jest w
kwietniowym numerze „Gazety dla kobiet”.
NaleŜy zachęcić członkinie, by swe otoczenie zachęcały do odprawienia spowiedzi
wielkanocnej. Chorągiew jeszcze nie jest gotowa. Koszta naprawy wyniosą około 50 zł.
Skarbniczka zareferowała, Ŝe złoŜono na ten cel dotychczas 14 zł. Na zebraniu ogólnem
trzeba przypomnieć paniom, by w dalszym ciągu składały pieniądze na chorągiew.
Po Wielkiej Nocy odbędzie się pielgrzymka do Gniezna z okazji święta św. Wojciecha.
PoniewaŜ ze względu na koszta nikt prawdopodobnie nie pojedzie, więc tego dnia w kościele
uczcimy św. Wojciecha przez całowanie krzyŜa z relikwiami tegoŜ świętego.
Gazetki będzie się rozdawać paniom zaufania z poszczególnych wiosek, a te będą podawać
dalej.

P. Ziarnkówna podała projekt, by poprosić p. Reckiego, aŜeby na nasze zebrania stawiał krzyŜ
na stole, gdyŜ w sali nie ma krzyŜa. Projekt przyjęto z uznaniem i postanowiono się z tym
zwrócić do p. Reckiego.
Na tem zebranie zakończono.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Prezeska: J. Popielowa
Sekretarka: W. Kaczmarkówna
Protokół z zebrania z dnia 12.04.1935
Zebranie zagaiła p. prezeska, poczem Przew. Ks. Proboszcz wygłosił słowo wstępne,
charakteryzując w krótkich słowach istotę Akcji Katolickiej, która ma za zadanie: oddać
wszystko Bogu.
Po słowie wstępnem p. prezeska odczytała następujący program zebrania:
1. Zagajenie.
2. Sprawdzenie obecności członkiń i doręczenie legitymacyj.
3. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
4. Referat pod tytułem „Kobieta w Akcji Katolickiej. Św. Wojciech patronem Akcji
Katolickiej w Polsce”.
5. Dyskusja nad referatem.
6. Doniesienia zarządu:
a) Pierwsza komunia św. dzieci.
b) Spowiedź wielkanocna.
c) Chorągiew Stowarzyszenia.
d) Pielgrzymka do Gniezna.
e) Gazetki.
f) Kwesta na biednych.
7. Zakończenie.
8. Śpiew.
Referat pod tytułem „Kobieta w Akcji Katolickiej. Św. Wojciech patronem Akcji Katolickiej
w Polsce” odczytała p. Ziarnkówna. Referentka wykazała na czem polegała rola kobiety
katolickiej w róŜnych okresach, począwszy od niewiasty ewangelicznej aŜ po czasy obecne,
podkreślając potęgę wpływu kobiety.
Dawniej światem kobiety był dom i dzieci. Obecnie, gdy bardzo często kobieta musi oddawać
się pracy zarobkowej, rozszerzył się zakres jej obowiązków. Nieraz cały cięŜar utrzymania
rodziny spoczywa na jej barkach, przychodzą nieraz chwile cięŜkie i rozpaczliwe. Wtedy
oparcia winna szukać kobieta katolicka w Bogu i Jego Kościele.
Z rozszerzeniem się obowiązków kobiety, rozszerzył się takŜe jej wpływ. MoŜe ona dotrzeć
swym wpływem tam, gdzie kapłan nie zdoła i tam właśnie powinna być apostołką sprawy
BoŜej, zwłaszcza w czasach walki dobra ze złem, gdyŜ wtenczas nie wystarczą kapłani, lecz
wszyscy muszą wziąć udział w walce. Przykładem ma nam być patron Akcji Katolickiej w
Polsce, św. Wojciech, który nie uląkł się przeszkód i niepowodzeń, lecz przez całe Ŝycie, aŜ
do śmierci męczeńskiej pracował nad utrwaleniem Królestwa Chrystusowego na ziemi.
Po zamknięciu krótkiej dyskusji, sekretarka zareferowała o współpracy rodziny w
przygotowaniu dzieci do I Komunii św. W łączności z tym tematem omawiano projekt
jednolitej sukienki dla dziewczynek mających przystąpić do I Komunii św. Wzór takiej
sukienki wzięto z „Gazety dla Kobiet”. Według tego wzoru jedna została uszyta, a na

następnem zebraniu ma być przedstawiona jak ma wyglądać po wykończeniu i wtenczas
panie mają się wypowiedzieć, czy moŜna ten projekt przeprowadzić.
W dalszym ciągu zebrania p. prezeska zachęciła członkinie, aŜeby czuwały nad tem, by
wszyscy z ich rodzin odprawili spowiedź wielkanocną.
Poruszono ponownie sprawę chorągwi Stowarzyszenia, która nie jest jeszcze gotowa. Na
pokrycie kosztów odnowienia złoŜono dotąd 14 zł. Potrzeba jeszcze 36 zł.
W dniu święta św. Wojciecha, tj. 23 kwietnia odbędzie się wielka pielgrzymka do Gniezna.
PoniewaŜ ze względu na koszta nie będzie moŜna wziąć udziału, więc Przew. Ks. Proboszcz
podał do wiadomości, Ŝe w niedzielę 28 kwietnia poda w kościele relikwie św. Wojciecha do
całowania, aŜeby w ten sposób uczcić wielkiego patrona naszego kraju i Akcji Kat.
Gazetki będzie się rozdawać tym paniom z poszczególnych wiosek, które zgłosiły się do
zbierania składek, a więc z Grabówna p. Mańskowska, z Grabionny p. Olszewska, a z
Brzostowa p. Łańska.
P. prezeska przypomniała członkiniom o mającej się odbyć kweście dla biednych i gorąco
zachęciła, by przychylnie przyjmować panie ze Stowarzyszenia św. Wincentego, które będą
zbierać dary.
Pod koniec zebrania przemówił Przew. Ks. Proboszcz, wzywając nas, by pracować w Akcji
Katolickiej z hasłem „Bóg tak chce”.
Odśpiewaniem jednej zwrotki „KrzyŜu święty” zakończono zebranie.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Prezeska: J. Popielowa
Sekretarka: W. Kaczmarkówna

Protokół zebrania z dnia 12.05.1935
Zebranie zagaiła P. Prezeska, zachęcając członkinie do coraz gorliwszej pracy w
Stowarzyszeniu, poczem podała następujący program zebrania:
1. Zagajenie.
2. Sprawdzenie obecności członkiń.
3. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
4. Sprawozdanie P. Prezeski ze Zjazdu K.S.K.
5. Sprawozdanie z działalności K.S.K. diecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej za rok 1934.
6. Referat pod tytułem „Gdzie kapłan nie dociera”.
7. Dyskusja.
8. Wolne głosy.
9. Kwadrans religijny.
10. Rozdanie gazet.
11. Zakończenie.
Następnie P. Prezeska zdała sprawozdanie z ogólnego Zjazdu K.S.K., który odbył się w
Poznaniu 1 maja b.r., a na którym P. Prezeska znalazła się przypadkowo. Na Zjazd przybyły
delegatki z róŜnych stron i kresów Polski, by zdać sprawę z działalności w poszczególnych
oddziałach K.S.K. Jako wzór gorliwości podkreśliła P. Prezeska to, co powiedziała delegatka
z Wilna, a mianowicie, Ŝe tam niektóre członkinie szły 120 kilometrów, aby być na zebraniu.
W dalszym ciągu zebrania odczytała sekretarka sprawozdanie z działalności K.S.K. diecezji
gnieźnieńskiej i poznańskiej za rok 1934.
Referat pod tytułem „Gdzie kapłan nie dociera” odczytany przez p. Hutkową był bardzo
interesujący, oparty na wypadkach z Ŝycia codziennego. Przypomniał nam nasz obowiązek

bronienia wiary świętej i Kościoła. JeŜeli w obecności naszej prowadzone są rozmowy
przeciwne wierze i kościołowi, to nie naleŜy milczeć, lecz stanąć w obronie, a jeśli nie
umiemy przekonać danej osoby, to wyprosić sobie taką rozmowę. Obrona wiary nie jest
wyłącznym tylko obowiązkiem kapłana, gdyŜ kapłan nie moŜe być wszędzie, gdzie zachodzi
konieczność bronienia sprawy Chrystusowej. A zresztą wszyscy katolicy są członkami
Kościoła więc teŜ na wszystkich ciąŜy ten obowiązek.
Po dyskusji omówiono pokrótce sprawę przyjęcia Ks. Biskupa. NajwaŜniejszą bramę ma
stawić Akcja katolicka. Te panie, które będą mogły niech ofiarują swą pomoc przy wiciu
girland.
W wolnych głosach prosiła chorąŜa p. Grzebytowa, aŜeby skrócić cośkolwiek chorągiew,
gdyŜ jest za cięŜka i niewygodna do noszenia.
Sprawę jednolitych sukienek do I Komunii św. pozostawiono do woli pań. Wzór
projektowanej sukienki znajduje się u p. Zofii Mikołajewskiej.
Jako praktykę na maj zalecała P. prezeska, aŜeby codziennie uczcić Matkę Boską wspólną
modlitwą w domu o ile nie moŜna być na majowem naboŜeństwie.
Kwadrans religijny wypełniła p. Ziarnkówna, podając nam historię cudownego medalika,
obowiązki i korzyści wynikające z naleŜenia do milicji Niepokalanej. Zachęcała gorąco
członkinie, by przyjęły cudowny medalik i ustalono, Ŝe 2 lipca odbędzie się wspólne przyjęcie
do cudownego medalika. Zgłoszenia przyjmuje p. Ziarnkówna.
Sprawdzanie obecności członkiń ma się odbywać odtąd przy końcu zebrania, aŜeby te panie,
które się spóźnią mogły być zanotowane jako obecne.
Kończąc zebranie zaznaczył Przew. Ks. proboszcz, iŜ dąŜeniem Akcji Katolickiej jest, aŜeby
Polska była do głębi katolicka, by Chrystus Ŝył wśród nas, a wtenczas Ojczyzna nasza będzie
wielka i potęŜna.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Prezeska: J. Popielowa
Sekretarka: W. Kaczmarkówna
Protokół zebrania z dnia 9.06.1935
Zebranie odbyło się pod przewodnictwem wice-prezeski p. Ziarnkówny.
Program zebrania był następujący:
1. Zagajenie. Słowo wstępne.
2. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
3. Uczczenie pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego.
4. Odczyt pod tytułem „Wielka Ŝałoba Polski”.
5. Doniesienia zarządu:
a) Udział w procesji BoŜego Ciała.
b) Śpiew wspólny w niedzielę podczas Mszy św.
c) Chorągiew Stowarzyszenia.
6. Kwadrans religijny.
7. Sprawdzenie obecności członkiń.
8. Rozdanie gazetek.
9. Zakończenie. Śpiew: „My chcemy Boga”.
Słowo wstępne o Akcji Katolickiej wygłosiła p. Ziarnkówna.
Po odczytaniu protokółu z ostatniego zebrania uczczono pamięć Marszałka Jóefa
Piłsudskiego przez powstanie i chwilę milczenia.

Następnie sekretarka odczytała artykuł z „Przeglądu Powszechnego”, napisany przez O.
Roztworowskiego pod tytułem „Wielka Ŝałoba Polski”. Treścią artykułu był stosunek śp.
Marszałka do religii i Kościoła. Najlepszym streszczeniem tegoŜ są słowa śp. Józefa
Piłsudskiego, które kiedyś sam wypowiedziała do papieŜa, a których dotrzymał do końca
Ŝycia, Ŝe „póki on w Polsce rządzi, Kościół Ŝadnej szkody nie poniesie…”.
W dalszym ciągu zebrania podano do wiadomości zarządzenie Akcji Katolickiej, by
Stowarzyszenie wzięło gremialny udział w procesji BoŜego Ciała i to w szeregu za swym
sztandarem.
DąŜeniem Akcji Katolickiej jest, by raz w miesiącu był w niedzielę wspólny śpiew w czasie
Mszy świętej. W związku z tem polecono ksiąŜeczki z pieśniami, które są do nabycia u Ks.
Proboszcza po 1,20 zł.
Inne doniesienia zarządu Parafialnej Akcji Katolickiej odłoŜono na następne zebranie z
powodu małej ilości członkiń. Z tego samego powodu odłoŜono takŜe do następnego zebrania
decyzję, czy na pokrycie kosztów odnowienia chorągwi wyłoŜyć pieniądze z kasy.
Treścią kwadransu religijnego była uroczystość BoŜego Ciała. P. Ziarnkówna podała historię
tego święta, jego znaczenie i kilka uwag o naleŜytym zachowaniu się podczas procesji.
W wolnych głosach omawiano jeszcze raz sprawę Milicji Niepokalanej. P. Ziarnkówna
podała projekt, aŜeby od czasu do czasu był jaki wykład na zebraniu o Matce Boskiej, a na 8
grudnia by urządzić akademię ku czci Niepokalanej.
Odśpiewaniem jednej zwrotki „My chcemy Boga” zakończono zebranie.
Podpisy:
Prezeska: J. Popielowa
Sekretarka: W. Kaczmarkówna
Protokół z zebrania z dnia 14.07.1935
Pani Prezeska zagaiła zebranie i odczytała następujący program zebrania:
1. Zagajenie.
2. Słowo wstępne p. Ziarnkówny.
3. Odczytanie protokółu.
4. Referat p. Ziarnkówny o rodzinie.
5. Sprawa sztandaru.
6. Skarbniczka o stanie kasy.
7. Kwadrans religijny.
8. Wolne głosy:
a) Wspólny śpiew w kościele.
b) Rozdanie gazetek.
c) Ustalenie daty następnych zebrań.
9. Sprawdzenie obecnych.
Słowo wstępne na temat znaczenia Akcji Katolickiej wygłosiła p. Ziarnkówna. Po odczytaniu
protokółu z ostatniego zebrania, odczytała p. Ziarnkówna ogromnie trafnie opracowany i
pouczający referat o rodzinie chrześcijanskiej. Kościół słusznie domaga się istnienia
prawowitej rodziny, powoduje nim bowiem prawo boskie i prawo natury. MałŜeństwo ma 3
cele:
1) zrodzenie i wychowanie dzieci,
2) zgodne współŜycie małŜonków,
3) ich wzajemna pomoc fizyczna i duchowa.
Z tego wynika, Ŝe małŜeństwo musi być nierozerwalne, aby mogło sobie i dzieciom oraz
całemu społeczeństwu, którego jest fundamentem, zapewnić szczęście. Dziś niestety, rodzina

duŜo ma wrogów i prądów sobie nieprzychylnych, no. duch czasu zezwalający na wolną
miłość, zła prasa wnosząca zepsucie do duszy, a w szczególności brak wyrobienia Ŝon i
matek, które dla wygody i egoizmu zabijają własne dzieci, zanim jeszcze wyszły na świat
boŜy. Wzorem rodziny chrześcijańskiej jest i ma być Rodzina Święta. Po odczytaniu
powyŜszego referatu Ksiądz Proboszcz zaproponował, aŜeby przy jakiejś okazji lub święcie,
np. 8 grudnia, ów wykład o rodzinie raz jeszcze powtórzono.
Kwestia sztandaru przedstawia się następująco: do zapłacenia brakuje jeszcze 52,50 zł, które
to pieniądze naleŜy zwrócić Ks. Proboszczowi, który łaskawie je wyłoŜył.
Obecny stan kasy: 25,75 zł. Skarbniczka rozdała gazetki.
Kwadrans religijny poświęciła p. Prezeska na odczytanie artykułu „Maria – Królowa
Apostołów” z gazetki „Doniesienia Akcji Katolickiej”. Maria daje nam przykład niepokalanej
czystości i gorącej miłości. Akcja Katolicka ma równieŜ za zadanie starać się o czystość
intencji i czystości Ŝycia oraz o gorącą miłość do Boga i ludzi. Uczy nas jeszcze Maria
pokornej i gorliwej słuŜby BoŜej. Sam Pan Jezus powiedział: „Nie przyszedłem, aby mnie
słuŜono, ale abym sam słuŜył”, a za nim Maria: „Otom ja słuŜebnica Pańska”. Akcja
Katolicka nie zaprasza nas do zaszczytów, dóbr doczesnych i sławy. Jest tylko nieustanną
słuŜbą i czuwaniem nad sobą. Maria Królowa Apostołów wyprosić nam moŜe odwagę
wyznawania zasad katolickich i pomóc w apostolskiej działalności dla Królestwa BoŜego.
W wolnych głosach Ks. Proboszcz poruszył sprawę ogólnego śpiewu kościelnego.
Przeznaczono na to ostatnią niedzielę kaŜdego miesiąca w czasie sumy.
Datę zebrania ustalono na 2 niedzielę kaŜdego miesiąca, poczem zakończono zebranie.
Podpisy:
Prezeska: J. Popielowa
Protokół z zebrania ogólnego z dnia 11.08.1935
W nieobecności Ks. asystenta i prezesa p. Popielowej, zebranie zagaiła wiceprezeska p.
Ziarnkówna witając jednocześnie prezeskę okręgu bydgoskiego p. Guentzlową. Następnie
odczytała porządek obrad:
1. Zagajenie.
2. Odczytanie protokółu.
3. Referat p. Guentzlowej.
4. Sprawdzenie obecnych.
5. Kwadrans religijny.
6. Wolne głosy.
7. Zakończenie.
W nieobecności sekretarki, za zgodą zebranych zastąpiła takową p. Mikołajewska Jadwiga.
Odczytany protokół przyjęto bez zmiany. Przystąpiono do punktu trzeciego, tj. referatu pod
tytułem „Apostolstwo kobiety w ramach Akcji katolickiej” wygłoszonego przez p.
Guentzlową. Apostolstwo jest najświętszem obowiązkiem kaŜdego katolika, a Akcja
Katolicka jest niejako religią czynną. Bóg kaŜdemu z nas przeznaczył udział w apostolstwie.
Kobieta z woli BoŜej pełni słuŜbę około Ŝycia, dom, rodzina to jej królestwo. Jej
obowiązkiem czuwać nad religijnością męŜa, rozpalać w nim ogień miłości BoŜej. Jako
matka powinna stale od pierwszej chwili czuwać nad dzieckiem i przelewać w nie uczucie
miłości BoŜej, przygotować dzieci do pierwszej Komunii św., opiekować się Ŝyciem
duchowem syna czy córki w czasie dojrzałości. Odpowiedzialną będzie równieŜ za słuŜbę,

która jest pod jej opieką i inne osoby krótko przebywające. Bardzo waŜną jest współpraca
nauczycielek, pielęgniarek, które mogą bardzo duŜo dobrego zdziałać jako apostołki
Chrystusa Pana. Ojciec św. Pius XI w swojej encyklice między innemi powiedział:
„Wprowadźcie Jezusa Chrystusa do szkół”. TakŜe kobiety niezamęŜne mają w swoim kółku
pole do apostolstwa Chrystusowego.w pracy apostolskiej najwaŜniejsze jest uświęcenie
własne, gdy sami nie będziemy posiadać Boga, to nie moŜemy go przelewać innym. Jako
środki słuŜą: uczestnictwo w ofierze Mszy św., częsta komunia św., modlitwa, rozmyślanie,
jak równieŜ rekolekcje zamknięte. Do pracy około duszy bliźniego zbliŜać naleŜy się z
roztropnością, rozwagą. Potrzeba przy tym duŜo cierpliwości, męskości i odwagi.
Apostołowie otrzymali od Pana Jezusa posłannictwo nie tylko religijne, ale i dobroczynne i
my w tem powinniśmy ich naśladować. W dyskusji zabrała głos p. Ziarnkówna, która
zauwaŜyła, Ŝe potrzeba nam tylko wypełnić to wszystko zawarte w referacie, a osiągniemy
swój najwyŜszy cel.
Obecnych członkiń było 42.
Kwadrans religijny pod tytułem „Na Wniebowzięcie Maryi” wygłosiła p. Ziarnkówna. W
wolnych głosach wiceprezeska podała do wiadomości, Ŝe zarząd K.S.K. zakupił Mszę św. w
intencji dziękczynnej za „Cud nad Wisłą” słusznie nadmieniając, Ŝe mamy bardzo duŜo świąt,
jak: morza, lasu, gór, ale o tej waŜnej rocznicy jakoby ogół zapomniał. Prosiła wszystkie
członkinie na tę Mszę św. i do wspólnej komunii świętej. Na zakończenie odśpiewano jedną
zwrotkę „Serdeczna Matko”.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Prezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: w zastępstwie J. Mikołajewska
Protokół zebrania z dnia 8.09.1935
Zebranie zagaiła p. Prezeska, poczem p. Ziarnkówna wygłosiła słowo wstępne, wyjaśniając
bardzo pięknie istotę i cel Akcji Katolickiej.
Program zebrania był następujący:
1. Zagajenie. Słowo wstępne (p. Ziarnkówna).
2. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
3. Wykład” „Rodzina katolicka twierdzą przeciw atakom bezboŜnictwa”.
4. Doniesienia zarządu:
a) Przemówienie Ks. Asystenta.
b) Propozycja na sekretarkę.
c) Kurs Akcji Katolickiej w Nakle.
d) Zjazd Katolicki w Borku.
5. Wolne głosy.
6. Rozdanie gazetek.
7. Sprawdzenie obecności członkiń.
8. Zakończenie.
Pani Hutkowa odczytała wykład pod tytułem „Rodzina katolicka twierdzą przeciw atakom
bezboŜnictwa”. W czasch obecnych często słyszymy o zwalczaniu rodziny chrześcijańskiej,
lecz dopóki rodzina katolicka oŜywiona będzie duchem BoŜym, tak długo przeciwnicy nie
zdołają jej zniszczyć. Rodzina katolicka wychowuje prawych obywateli, gdyŜ ten, kto w

rodzinie nauczył się znosić wady innych, szanować autorytet, ten nie będzie urządzał w Ŝyciu
społecznem niesnasek i uszanuje prawo. Tą silną twierdzę, jaką jest rodzina chrześcijańska
pragną przeciwnicy rozbić róŜnemi sposobami. W Bolszewii np. zniesiono niedzielę i kaŜdy
członek rodziny ma inny dzień wolny tak, Ŝe nigdy rodzina nie moŜe być zgromadzona w
całości.
U nas wielką szkodę wyrządzają rodzinie fałszywe nauki o małŜeństwie i jego celach.
Obowiązkiem naszym jest zdobyć się na wspólny wysiłek przeciw zakusom zła. Stawać
odwaŜnie w obronie świętości rodziny.
Po referaci Ks. Asystent złoŜył gorące podziękowanie Pani Prezesce za jej gorliwą pracę w
Stowarzyszeniu. P. Popielowa złoŜyła urząd prezeski dlatego, Ŝe przenosi się do innej parafii.
Nowej prezeski jeszcze nie obrano, lecz funkcję tejŜe spełniać będzie wiceprezeska, p.
Ziarnkówna. Na miejsce ustępującej z tego samego powodu sekretarki obrano p. Kopczyńską,
a na jej zastępczynię p. Lewandowską z Brzostowa.
Następnie p. prezes Parafialnej Akcji Katolickiej podziękował p. Prezesce za pełną
poświęcenia pracę, a później zdał sprawozdanie z kursu Akcji katolickiej, który się odbył w
Nakle. Celem tego kursu było uzgodnienie pracy we wszystkich parafiach. Parafia nasza
zyskała uznanie i pochwałę, Ŝe juŜ posiada wszystkie cztery organizacje wchodzące w skład
Akcji Katolickiej.
W dalszym ciągu zebrania sekretarka zdała sprawozdanie ze Zjazdu Katolickiego w Borku. P.
Ziarnkówna nadmieniła o wyjeździe ks. wikarego Tokołowicza, który wyjeŜdŜając prosił o
modlitwę, gdyŜ z rozporządzenia władzy duchownej wyjeŜdŜa na duszpasterstwo do Francji.
Jednocześnie przypomniała p. Ziarnkówna o obowiązku modlitwy za kaplanów.
Prócz tego zwróciła się p. Ziarnkówna z zapytaniem do członkiń, czy by moŜna od czasu do
czasu wygłaszać na zebraniu wykłady treściniereligijnej, jak np. o obronie przeciwgazowej
lub tem podobne, na co członkinie zgodziły się chętnie.
Na przyszłem zebraniu postanowiono omówić program święta Chrystusa Króla.
Dej potryebie, suPo sprawdzeniu obecności członkiń i rozdaniu gazetek zakończono zebranie
odśpiewaniem jednej zwrotki „Serdeczna Matko”.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Prezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: W. Kaczmarkówna
Protokół zebrania zarządu z dnia 9.10.1935
Zebranie odbyło się pod przewodnictwem Przew. Ks. Proboszcza.
UłoŜono następujący program przyszłego zebrania plenarnego:
1. Zagajenie i słowo wstępne, które wygłosi Ks. Asystent.
2. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
3. Referat na temat „Chrystus w parafii”.
4. Doniesienia zarządu:
a) Przypomnienie o pilnem uczęszczaniu na naboŜeństwa róŜańcowe.
b) UłoŜenie programu z okazji święta Chrystusa Króla.
c) Niedziela misyjna.
5. Wniosek wiceprezeski.
6. Sprawdzenie członkiń.
7. Wolne głosy.
8. Kwadrans religijny.
9. Przećwiczenie pieśni „My chcemy Boga”.

10. Zakończenie.
Referat na temat „Chrystus w parafii” wygłosi wiceprezeska.
NaleŜy zachęcić członkinie do pilnego uczęszczania na naboŜeństwa róŜańcowe. Z okazji
zbliŜającego się święta Chrystusa Króla omawiano ułoŜenie programu na wspomnianą
uroczystość. Ks. Proboszcz zareferował o niedzieli misyjnej. W niedzielę misyjną, tj.
20.10.1935 przybędzie 1 kapłan z Uniwersytetu Zagranicznego w Potulicach, który odprawi
ranne naboŜeństwo z kazaniem dla dzieci oraz wygłosi kazanie podczas sumy. Wiceprezeska
zareferowała, Ŝe w myśl okólnika Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet w Poznaniu naleŜy
kaŜde zebranie rozpoczynać z modlitwą do Ducha św., a zakończyć z pieśnią „My chcemy
Boga”. Postanowiono omówić na zebraniu plenarnym sprawę dotyczącą nieuczęszczania na
zebrania, Ŝeby te członkinie, które kilka miesięcy z rzędu nie uczęszczają na zebrania i z
uiszczaniem składek zalegają, wykluczyć. P. wiceprezeska proponowała, Ŝeby poprosić na
przyszłe zebranie p. organistę, który by przećwiczył z członkiniami pieśń „My chcemy
Boga”.
Na tem zebranie zakończono.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Vice.Prezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: Kopczyńska
Protokół zebrania odbytego dnia 13.10.1935
Z powodu tego, Ŝe przybycie Ks. Asystenta na dzisiejsze zebranie było przwidziane z
kilkuminutowym opóźnieniem, podała p. wice-prezeska propozycją, by tę właśnie chwilę
wykorzystać do przećwiczenia pieśni „My chcemy Boga” i to przez p. organistę, którego w
tej intencji na dzisiejsze zebranie poproszono i który juŜ równieŜ był obecny. Wszystkie
członkinie się na to zgodziły wobec czego p. organista przećwiczenie powyŜszej pieśni
rozpoczął. Bezpośrednio po uskutecznieniu tej czynności przybył teŜ Ks. Asystent.
Zebranie zagaiła przy udziale 39 członkiń p. wice-prezeska z modlitwą do Ducha św., poczem
Ks. Asystent wygłosił słowo wstępne o Akcji Katolickiej. Był to jakby apel skierowany do
nas kobiet, abyśmy zawsze i wszędzie śmiało występowały, kiedy chodzi o wiarę naszą św.
Po słowie wstępnym odczytała p. wice-prezeska następujący porządek obrad:
1. Zagajenie i słowo wstępne, które juŜ nastąpiło.
2. Odczytanie protokółi z ostatniego zebrania.
3. Referat na temat „Chrystus w Parafii”.
4. Doniesienia Zarządu:
a) Przypomnienie o uczęszczaniu na naboŜeństwa róŜańcowe.
b) UłoŜenie programu z okazji święta Chrystusa Króla.
c) Niedziela misyjna.
5. Sprawdzenie członkiń.
6. Wolne głosy.
7. Kwadrans religijny.
8. Przećwiczenie pieśni „My chcemy Boga”.
9. Zakończenie.
Potem nastąpiło odczytanie protokółu z ostatniego zebrania, który bez poprawek przyjęto.
Referat na temat „Chrystus w parafii” wygłosiła p. wice-prezeska.

Zadaniem parafii jest wprowadzić Chrystusa do parafii, to znaczy starać się o rozszerzenie
chwały BoŜej i o zgodę w parafii. Obowiązkiem kaŜdego parafianina ma być: wspieranie
swojego Ks. Proboszcza w kaŜdej potrzebie, słuŜyć Jemu dobrą radą, współpracować z nim,
szanować Go. Ks. Proboszcz bowiem jest ojcem parafii i duszpasterzem naszym. Kiedy dusza
nasza pogrąŜona jest w nieprawościach, do kogo wtenczas biegniemy, jak nie do naszego
duszpasterza, który sam jeden nas zrozumie i pocieszy. Zatem wdzięczność nasza ku Niemu
winna być bezgraniczna za tą łaskę i wiele innych, które daje nam Kościół św. z rąk naszego
duszpasterza. Zadaniem nader waŜnym jest równieŜ dobre zachowanie się w Kościle, częste
uczestnictwo w mszy św., nie ograniczać się tylko do wysłuchania obowiązkowej mszy św. w
niedzielę i święta, lecz komu czas pozwoli niech i w co dzień idzie na mszę św. i o ile
moŜności komunikuje. Nie naleŜy się teŜ zbyt wiele spóźniać na niedzielną mszą św.. naleŜy
to niestety do wielkiej bolączki naszej parafii, Ŝe ludzie przychodzą nawet (juŜ) doopiero po
podniesieniu do Kościoła i są najlepszej myśli, Ŝe obowiązkowi niedzielnemu uczynili
zadość. Kto w ten sposób postępuje mało się zastanawia nad najwaŜniejszemi sprawami,
jakiemi są kościół, wiara i zbawienie duszy. NaleŜy się nam koniecznie Ŝyć wedle wskazówek
naszego Boskiego Mistrza, gdyŜ tylko tym sposobem wprowadzić moŜemy Chrystusa do
parafii.
Ks. Asystent dziękował p. wice-prezesce za tak pięknie opracowany referat. Następnie p.
wice-prezes poruszyła kwestię uczęszczania na naboŜeństwa róŜańcowe. RóŜaniec św. jest
poświęcony Marii Królowej naszej. Przy odmawianiu róŜańca rozwaŜamy jednocześnie
poszczególne tajemnice, które określają Ŝywot Marii i Jezusa. Odmawiając zatem róŜaniec
czcimy tak samo Marię jak i Jezusa. Ks. Asystent podał nam program święta Chrystusa Króla.
O godzinie 7½ msza św., o godzinie 9 uroczysta msza św. z wspólną komunią św.
Towarzystwa naszego, po mszy św. kazanie, po takowym procesja na rynek, gdzie przed
KrzyŜem cała parafia ŜloŜy hołd Chrystusowi Królowi, poczem błogosławieństwo pasterskie,
a na zakończenie odśpiewanie pieśni „BoŜe coś Polskę”. W razie niepogody odbędzie się
uroczystość ta w Kościele. Po naboŜeństwie odbędzie się akademia na sali p. Vorköpera –
wstęp bezpłatny. W sprawie niedzieli misyjnej zachęcała p. wicep-prezeska, Ŝeby spieszyć z
pomocą tym biednym poganom. Rozchodzi się tutaj o ratowanie dusz tych biednych, które nie
znają dotychczas wiary św. Aby im to umoŜliwić wspierajmy misję przez ofiarowanie choć
drobnego datku, a o ile nas nie stać na to, ofiarujmy im modlitwy nasze. Wzorem najwyŜszej
ofiarności niech nam będą w tym kierunku misjonarze nasi, którzy wszystko poświęcają dla
ratowania tych biednych dusz.
Na zebranie dzisiejsze stawiło się 39 członkiń. W wolnych głosach doniósł nam Ks. Asystent,
Ŝe z budowy Domu Katolickiego nic nie będzie, bo parafianie go niestety opuścili. Musimy
się zatem zadowolić skromną salką parafialną, która stanie niebawem. P. skarbniczka
apelowała do członkiń, Ŝeby jeszcze coś ofiarowały na spłacenie pozostałości za sztandar,
która wynosi 26,40 zł. Do Towarzystwa naszego zgłosiły się dwie nowe członkinie, panie
Górska Bronisława i Tadychowa Anna, które równocześnie przyjęto. Tematem kwadransu
religijnego był odczyt Ks. Asystenta „O Chrystusie Królu duszy ludzkiej”. Chrystus ma
prawo królować w duszy naszej. On jest Panem naszym, któremu naleŜy słuŜyć. Nie
zmarnujmy duszy naszej, bo Chrystus Król pragnie naszych dusz. Ks. Asystent zachęcał do
pójścia na Kino, które odbędzie się z ramienia Głównego Zarządu Akcji katolickiej. Z
odśpiewaniem pieśni „My chcemy Boga” zebranie zamknięto.

Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Wice-prezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: Kopczyńska
Protokół zebrania Zarządu z dnia 29.10.1935
Zebranie odbyło się pod przewodnictwem Przew. Ks. Proboszcza. UłoŜono następujący
program przyszłego zebrania plenarnego:
1. Zagajenie i słowo wstępne.
2. Odczyt protokółu z ostatniego zebrania.
3. Wykład „O chrześcijańskie obyczaje w małŜeństwie”.
4. Przebieg uroczystość święta Chrystusa Króla.
5. Doniesienia Zarządu:
a) Propaganda „Małego Dziennika”.
b) Święto Niepokalanej.
6. Wolne głosy.
7. Sprawdzenie obecności członkiń.
8. Kwadrans religijny.
9. Zakończenie.
Słowo wstępne wygłosi na przyszłem zebraniu p. Kapczyńska. Wygłoszenia wykładu podjął
się Ks. proboszcz. O odbytej uroczystości święta Chrystusa Króla zareferuje wice-prezeska p.
Ziarnkówna. W doniesieniach Zarządu doniósł Ks. proboszcz, Ŝe z rozsprzedanych nalepek
św. Chrystusa Króla wpłynęło 17,05 zł z tego przekazano 2/3 sumy czyli 11,27 zł Głównemu
Zarządowi Akcji katolickiej. Omawiano równieŜ kwestię zaabonowania „Małego Dziennika”
i świąta Niepokalanej, które przypada na 8 grudnia. Postanowiono omówić na przyszedłem
zebraniu sprawę ubierania krzyŜy przydroŜnych. RównieŜ ma być na przyszłe zebranie
zaproszona Komisja rewizyjna, która skontroluje stan kasy. W kwadransie religijnem odczyta
p. wice-prezeska artykuł pod tytułem „Serce Jezusa źródłem męstwa i cnoty”.
Na tem zebranie zakończono.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Wice-prezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: Kopczyńska
Protokół zebrania odbytego dnia 3.11.1935
Zebranie zagaiła przy udziale 36 członkiń p. wice-prezeska z modlitą do Ducha św., poczem
odczytała następujący program zebrania:
1. Zagajenie, które juŜ nastąpiło i słowo wstępne.
2. Odczytanie protokółu.
3. Wykład „O chrześcijańskie obyczaje w małŜeństwie”.
4. Przebieg uroczystości święta Chrystusa króla.

5. Doniesienia Zarządu:
a) Propaganda „Małego Dziennika”,
b) Święto Matki Boskiej Niepokalanej i ustalenie daty odbycia przyszłego zebrania.
6. Wolne głosy:
a) Zaniedbane krzyŜe przydroŜne.
b) Wystawanie młodzieŜy podczas naboŜeństw na ulicy.
7. Sprawdzenie obecności członkiń.
8. Kwadrans religijny.
9. Zakończenie.
Po odczytaniu porządku obrad nastąpiło słowo wstępne wygłoszone po krótkim streszczeniu o
Akcji Katolickiej przez p. sekretarkę. Odczytany protokół przyjęto bez jakichkolwiek uwag.
Potem wygłosił Ks. Asystent wykład pod tytułem „O chrześcijańskie obyczaje w
małŜeństwie”. W Polsce, jak sami przyznać musimy, grozi rodzinie spoganienie. W
dzisiejszych czasach często słyszymy w tzw. małŜeństwach sezonowych o urządzaniu wieców
w sprawie usuwania dzieci. JeŜeli rodziny nasze nie będą Ŝyły według woli BoŜej wówczas
się rozpadną, a najgorsze niebezpieczeństwo grozi wtenczas dziecim naszym. P. wiceprezeska dziękowała Ks. Asystentowi za wykład, potem zareferowała nam obszernie o
przebiegu uroczystości Chrystusa Króla. W doniesieniach Zarządu omawiano sprawę
zaabonowania „Małego Dziennika”, który jest poŜytecznym pismem, a przytem niedrogo
kosztuje, bo tylko 1 zł miesięcznie. RównieŜ omawiano i uchwalono jednogłośnie przystąpić
8 grudnia w świuęto Matki Boskiej Niepokalanej wspólnie do Komunii św. NaleŜy o tem
powiadomić takŜe członkinie nieobecne na dzisiejszym zebraniu, aby i one swemu
obowiązkowi zadość uczynić mogły. Członkinie Milicji Niepokalanej, które posiadają
cudowny medalik mają go mieć przypięty na wstąŜce przy piersi. W tym dniu uzyskują one
odpust zupełny. RównieŜ naleŜy się zgłosić do p. wice-prezeski po dyplomiki. Datę odbycia
przyszłego zebrania ustalono na 1 grudnia.
W wolnych głosach zachęcała p. wice-prezes do ubierania krzyŜy przydroŜnych i Ŝebyśmy
przechodząc obok krzyŜa oddawały cześć Chrystusowi UkrzyŜowanemu, który dla naszego
zbawienia tyle wycierpiał. Dalej wspominała p. wice-prezeska o młodzieŜy, która ma ten
zwyczaj wystawania podczas naboŜeństw na ulicach. Pod tym względem winny matki
wpłynąć na młodzieŜ, aby w przyszłości zaniechała podobnego postępowania. Na dzisiejszym
zebraniu uczestniczyło 36 członkiń. W kwadransie religijnem odczytała p. wice-prezeska
artykuł pod tytułem „Serce Jezusa źródłem męstwa i cnoty”. Serce Jezusa okazuje nam tyle
dobroci i miłości niczego nam nie Ŝałowało. W zamian za to mamy być poboŜnymi, męŜnymi
i ofiarnymi, a wiara nasza winna być silna, trwała i nie lękliwa.
Z polecenia p. prezesa Parafialnej Akcji Katolickiej podziękowała p. wice-prezeska p.
Łańskiej za gorliwe zajęcie się rozsprzedaŜą nalepek z powodu święta Chrystusa Króla.
Na tem zebranie zamknięto.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Wice-prezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: Kopczyńska

Protokół zebrania Zarządu z dnia 28.11.1935
Zebranie odbyło się pod przewodnictwem Przew. Ks. Asystenta. UłoŜono następujący
program przyszłego zebrania plenarnego:
1. Zagajenie i słowo wstępne.
2. Odczyt protokółu z ostatniego zebrania.
3. Wykład p. wice-prezeski.
4. Rzeczy ciekawe.
5. Doniesienia Zarządu:
a) Rocznica naszego istnienia.
b) Tydzień miłosierdzia.
c) Zakończenie starego roku.
6. Kwadrans religijny.
7. Sprawdzenie członkiń.
8. Zakończenie.
Słowo wstępne wygłosi na przyszedłem zebraniu p. wice-prezeska. Wykład wygłosi równieŜ
p. wice-prezeska. Oprócz tego zareferuje nam p. wice-prezeska o niejednych ciekawych
rzeczach.
Na przyszedłem zebraniu wspomnimy I rocznicę istnienia naszego Stowarzyszenia. W dniu
miłosierdzia nie poskąpmy grosza na tak zboŜny cel. Stary rok zakończyć mamy z modlitwą
dziękczynną za łaski odebrane i z prośbą o nowe.
W kwadransie religijnem odczyta nam p. sekretarka artykuł pod tytułem „Uczucia Serca
BoŜego w Najświętszym Sakramencie”. Na tem zebranie zakończono.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Wice-prezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: Kopczyńska
Protokół zebrania odbytego dnia 1.12.1935 r.
Zebranie zagaiła przy udziale 42 członkiń p. wice-prezeska modlitwą do Ducha św., poczem
odczytała następujący program zebrania:
1. Zagajenie, które juŜ nastąpiło i słowo wstępne.
2. Odczytanie protokółu.
3. Wykład p. wice-prezeski „O katolicką Polskę”.
4. Rzeczy ciekawe.
5. Doniesienia Zarządu:
a) rocznica naszego istnienia,
b) dzień miłosierdzia,
c) zakończenie starego roku.
6. Kwadrans religijny.
7. Sprawdzenie członkiń.
8. Przyjmowanie nowych członkiń.

9. Zakończenie.
Po odczytaniu porządku obrad nastąpiło przez p. wice-prezeskę słowo wstępne na temat „Co
Ŝąda od nas Akcja Katolicka”, poczem odczytano protokół z ostatniego zebrania, który bez
uwag przyjęto. Potem wygłosiła p. wice-prezeska wykład pod tytułem „O katolicką Polskę”.
Polska była zawsze katolicką, co stwierdzamy w historii narodu naszego. Nie na darmo
nazywali Polskę przedmurzem chrześcijaństwa. My wszyscy, którzy doczekaliśmy się
odrodzenia ukochanej ojczyzny naszej, a pragnęliśmy, aby ta nasza niepodległa Polska
rozwijała się pomyślnie, pamiętać musimy, Ŝe trzeba ją koniecznie oprzeć o fundament silny,
którym jest jedynie wiara nasza święta.
Dnia 9 grudnia obchodzimy I rocznicę istnienia Stowarzyszenia naszego. Na tę intencję
przystępuje Stowarzyszenie nasze dnia 8 grudnia w dzień Niepokalanej do wspólnej Komunii
św.
W nadchodzący Tydzień miłosierdzia nie poskąpmy grosza i Ŝadnej ofiary dla tych
najbiedniejszych bliźnich naszych.
Na zakończenie roku starego spieszmy do kościoła i dziękujmy Panu Bogu za wszystkie łaski
w ciągu roku odebrane, prosząc Go równocześnie o dalsze na zbliŜający się rok nowy. Nie
naśladujmy tych, którzy zakończają ten stary rok hałaśliwie, przy tańcach i niegodziwych
rozrywkach, z dla od Boga.
Następnie przedstawiła p. wice-prezes niektóre ciekawe i pouczające rzeczy, np. jak moŜna
wywabić plamy tłuste oraz plamy pochodzące od rdzy, następnie jak moŜna piec placki, a nie
mając jaj zastąpić je gotowanym korbolem, przez co ciasto równieŜ jest Ŝółte i ma jeszcze tę
zaletę, Ŝe się dłuŜszy czas utrzymuje świeŜe.
W kwadransie religijnym odczytała p. sekretarka artykuł pod nazwą „Uczucia Serca BoŜego
w Najświętszym Sakramencie”.
W zebraniu dzisiejszym uczestniczyły 42 członkinie. Do Stowarzyszenia naszego wstąpiła
nowa członkini, p. Helena Konkowa.
Odśpiewaniem pieśni „My chcemy Boga” zebranie zamknięto.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Wice-prezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: Kopczyńska
Sprawozdanie
z działalności Stowarzyszenia naszego od zebrania organizacyjnego do 31 grudnia 1935 r.
Stowarzyszenie nasze zostało zorganizowane dnia 9 grudnia 1934 r. pod nazwą Katolickiego
Stowarzyszenia Kobiet. śyczeniem Ojca św. Jest, Ŝeby wszyscy katolicy, a między nimi i
niewiasty naleŜały do Akcji Katolickiej. Akcja Katolicka, to nic innego, jak współpraca ludzi
świeckich z duchowieństwem. Dziś, kiedy się w całym niemal świecie szerzy niedowiarstwo,
bezboŜnictwo i demoralizacja jest konieczne, aby się łączono w stowarzyszeniach. Tylko
potęŜna organizacja przeciwstawić się moŜe organizacjom, których celem jest walka z religią
katolicką.
Na zebraniu organizacyjnym weszły w skład Zarządu następujące panie:

p. Popielowa Józefa jako prezeska
p. Kaczmarkówna Waleria jako sekretarka
p. Hutkowa Maria jako skarbniczka
W ciągu roku sprawozdawczego odbyło się 12 zebrań plenarnych i 12 zebrań Kierownictwa.
Zebrania rozpoczynano modlitwą do Ducha św. Na zebraniach wygłoszono 11 wykładów,
przewaŜnie o rodzinie katolickiej i Akcji Katolickiej. Kwadransów religijnych odbyło się 9.
liczba członkiń dnia 31 grudnia 1935 r. wynosiła 80. W roku sprawozdawczym przybyło
nowych członkiń 12, ubyło 12 (z tych: wystąpiło 5, wykreślono 3, wyprowadziły się 4
członkinie). Przeciętna liczba uczęszczających na zebrania wynosiła 50%. Te panie, które w
ciągu roku pilnie na zebrania uczęszczały otrzymały od Ks. Asystenta upominki w postaci
ksiąŜek, broszurek i innych poŜytecznych rzeczy. Stowarzyszenie nasze uczestniczyło 2 razy
we wspólnej Komunii św. Urządzono 2 obchody religijne:
1. Obchód Papieski.
2. Święto Chrystusa Króla.
Prezeska nasza p. Popielowa brała dnia 1 maja udział w Zjeździe Delegowanych w Poznaniu.
W sierpniu roku 1935 zaszczyciła nas swoją obecnością prezeska Okręgu bydgoskiego p.
Guentzlowa, wygłaszając na zebraniu bardzo zajmujący i pouczający referat pod tytułem:
„Apostolstwo kobiety w ramach Akcji Katolickiej”.
W Zarządzie Stowarzyszenia zaszła następująca zmiana. OtóŜ panie Popielowa prezeska i
Kaczmarkówna sekretarka ustąpiły ze swego stanowiska i to z powodu przeniesienia się do
innej miejscowości. W miejsce p. Popielowej prezeski wybrano p. Ziarnkównę Martę jako
wice-prezeskę, a na miejsce p. Kaczmarkównej p. Kopczyńską Józefę jako sekretarkę.
Stanowisko skarbniczki nie uległo zmianie.
Oddział nasz utworzył Kółko Milicji Niepoklanej i to w dzień Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Marii Panny, 8 grudnia.
Stowarzyszenie posiada juŜ swą własną chorągiew, którą Ks. Proboszcz przeznaczył dla
naszego Stowarzyszenia i dał ją odnowić.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Wice-prezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: Kopczyńska
Protokół zebrania Zarządu z dnia 6.01.1936
Zebranie odbyło się pod przewodnictwem Przew. Ks. Asystenta i ułoŜono następujący
program przyszłego zebrania plenarnego:
1. Zagajenie i słowo wstępne.
2. Odczytanie protokółu.
3. Odczyt o Najświętszej Rodzinie.
4. Deklamacja.
5. Wybór Komisji Rewizyjnej.
Słowo wstępne wygłosi na przyszedłem zebraniu Ks. Asystent. Odczytu o Najświętszej
Rodzinie podjęła się p. wice-prezeska. Deklamację o rodzinie wygłosi p. sekretarka. Na

przyszedłem zebraniu wybierze się Komisję Rewizyjną. Omawiano równieŜ sprawę budŜetu
oraz programu pracy Stowarzyszenia na rok 1936. tak samo ustalono program walnego
zebrania. Datę odbycia walnego zebrania ustalono na 12 stycznia. Przed walnem zebraniem
odbędzie się krótkie zebranie na cześć Najświętszej Rodziny z programem pwyŜej ustalonem.
Na tem zebranie zakończono.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Wice-prezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: Kopczyńska
Protokół zebrania odbytego dnia 12.01.1936 r.
Zebranie dzisiejsze odbyte na cześć Najświętszej Rodziny zagaił przy udziale 46 członkiń Ks.
asystent pochwaleniem Pana Boga i modlitwą do Ducha św. Słowo wstępne o rodzinie
wygłosił równieŜ Ks. Asystent. Potem p. wice-prezeska odczytała następujący porządek
obrad:
1. Zagajenie i słowo wstępne, które juŜ nastąpiło.
2. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
3. Odczyt o Najświętszej Rodzinie z Nazaretu.
4. Deklamacja.
5. Rozdanie dyplomików Milicji Niepokalanej.
6. Zakończenie.
Po odczytaniu porządku obrad nastąpiło odczytanie protokółu z ostatniego zebrania, który bez
poprawek przyjęto.
Referat pod tytułem „Rodzina Najświętsza w Nazarecie” odczytała p. wice-prezeska. W
referaci swym wykazała p. wice-prezeska czem jest i być powinna dla nas Rodzina św. W
potrzebach naszych i kłopotach rodzinnych zwracajmy się w karnej modlitwie do Rodziny
Najświętszej. Doświadczenia róŜne, które nam ręka Boska zsyła, chciejmy cierpliwie znosić.
Mamy w ogóle we wszystkim naśladować Najświętszą Rodzinę, jako wzór najdoskonalszy.
Ks. Asystent dziękował p. wice-prezesce za tak pięknie opracowany odczyt.
P. sekretarka zadeklamowała o domku rodzinnym, poczem p. wice-prezeska rozdała
pomiędzy członkinie dyplomiki Milicji Niepokalanej.
Na zakończenie odśpiewano pieśń „My chcemy Boga”, poczem zebranie zamknięto.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Wice-prezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: Kopczyńska
Protokół Zebrania Walnego z dnia 12 stycznia 1936 r.
Dzisiejsze walne zebranie zagaiła przy udziale 46 członkiń p. wice-prezeska modlitwą do
Ducha św., poczem odczytała następujący porządek obrad:
1. Zagajenie.

2. Odczytanie protokółu z organizacyjnego zebrania.
3. Sprawozdanie Kierownictwa za rok 1935:
a) sekretarki,
b) skarbniczki,
c) Komisji rewizyjnej.
4. Zatwierdzenie sprawozdań, udzielenie pokwitowań Kierownictwu.
5. Podjęcie uchwał w sprawie programu pracy na rok 1936.
6. Wybór gospodyni lokalu.
7. Wnioski Kierownictwa i członkiń.
8. Wybór Delegowanych na Zjazd Delegowanych.
9. Wolne głosy.
10. Zakończenie.
Podczas zagajenia, które juŜ nastąpiło wyjaśniła p. wice-prezeska istotę walnego zebrania.
Celem walnego zebrania jest zdanie rachunku Kierownictwa z całego ubiegłego roku.
Potem odczytała p. sekretarka protokół z organizacyjnego zebrania i protokół z działalności
Stowarzyszenia naszego w roku ubiegłym.
Następnie zareferowała p. skarbniczka o kasowości Stowarzyszenia i prosiła jednocześnie,
Ŝeby te członkinie, które nie są w moŜności opłacać składek miesięcznych zwróciły się o
zwolnienie z tego obowiązku.
Dalej prosiła p. wice-prezeska, aby uregulowano wszystkie zaległości.
Komisja Rewizyjna zadała równieŜ swoje sprawozdanie. Po złoŜonych jak wyŜej
sprawozdaniach, nastąpiła dyskusja. W dyskusji zabrały głos panie Kozakowa i Krotoska
Maria, wyraŜając Kierownictwu swoje uznanie za dotychczasową pracę. Tak samo wszystkie
inne członkinie Stowarzyszenia zgadzają się i udzielają Kierownictwu pokwitowania.
Program pracy przedstawiwony członkiniom przez Kierownictwo jednogłośnie przyjęto i
zatwierdzono. Na gospodynię lokalu zgłosiła się dobrowolnie i funkcję tę przyjęłą p.
Skarwecka z Grabionny pow. Wyrzysk.
We wnioskach Kierownictwa przedstawiono członkiniom sprawę przyjmowania nowych
członkiń do Stowarzyszenia naszego. W myśl statutu zarządza się 3 miesięczną kandydaturę.
Nie chodzi nam bowiem o ilość członkiń, lecz właśnie o jakość członkiń. W tym okresie
będzie miało Kierownictwo okazję do przypatrzenia się nowej kandydatce co do Ŝycia
rodzinnego i społecznego, a dopiero po pomyślnym wyniku próby zadecyduje o przyjęciu
danej osoby.
W Zjaździe Delegowanych, który przypada na 29 marca w Poznaniu, weźmie udział p. wiceprezeska i członkini p. Wanda Pankauowa, wybrane jednogłośnie przez członkinie
Stowarzyszenia.
W wolnych głosach dziękowała p. wice-prezeska Ks. Asystentowi za ofiarowane upominki,
któremi Ks. Asystent raczył obdzrayć te członkinie, które pilnie uczęszczały na zebrania
miesięczne Stowarzyszenia.
P. Skarbniczka zwróciła się do członkiń z zapytaniem, czy która z nich chciałaby zaabonować
„Gazetę dla Kobiet” w danym razie zaabonuje je zbiorowo.
W miejsce chorąŜej członkini p. Grzebytowej, która się z Miasteczka wyprowadziła, wybrano
jednogłośnie p. Bronisławę Górską.

Na członkinie Stowarzyszenia zgłosiły się następujące panie: Glapa Agnieszka z Wolska,
Skarwecka Salomea z Grabionna, Wikariak Bolesława z Brzostowa i Jaremko z
Grabówna.osoby te zostaną na 3-ciem miesięcznym zebraniu po pomyślnie wypadających
dochodzeniach przyjęte.
P. wice-prezeska podała tę myśl, aby urządzić choć małą bibliotekę zakupując choć co
kwartał 1 ksiąŜkę, a moŜe ktoś teŜ podaruje jaką, tak Ŝeby posiąść pewien zasób ksiąŜek,
przez co bądź co bądź duŜo skorzystamy. Myśl p. wice-prezes poparł w zupełności Ks.
Asystent prosząc zarazem członkinie o przybycie do salki parafialnej na czytanki. Znajdują
się tutaj róŜne ksiąŜki i czasopisma naleŜące częściowo do K.S.M.ś. oraz Ks. Asystenta.
Odśpiewaniem pieśni „My chcemy Boga” zebranie zamknięto.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Wice-prezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: Kopczyńska
Protokół zebrania odbytego dnia 2 lutego 1936 r.
Zebranie zagaiła przy udziale 43 członkiń p. wiceprezeska modlitwą do Ducha św., poczem
podała następujący program zebrania:
1. Zagajenie.
2. Odczytanie protokółu.
3. Kwadrans religijny.
4. Referat (p. wice-prezes) o małŜeństwie w prawie kościelnym.
5. Rzeczy ciekawe.
6. Wolne głosy.
7. Sprawdzenie obecności członkiń.
8. Zakończenie.
Odczytany protokół przyjęto bez uwag.
W kwadransie religijnym skierował Ks. Asystent myśli nasze ku Bogu, gdyŜ tylko wtenczas
szczęśliwi będziemy, jeŜeli Boga wszędzie na pierwsym miejscu stawiać będziemy, jeŜeli
wszystkie poczynania nasze owiane będą Duchem BoŜym.
Potem nastąpił pouczający referat p. wiceprezeski o małŜeństwie w prawie kościelnym. W
referacie słyszeliśmy o róŜnych przeszkodach uniemoŜliwiających waŜne małŜeństwo, np.
bliskie krewieństwo, pomiędzy osobami ochrzczonymi i nieochrzczonymi. W ostatnim
wypadku jest małŜeństwo takie nie tylko niewaŜne, lecz w ogóle zakazane. WaŜną
przeszkodą do małŜeństwa jest brak wolnej woli. Zdarza się (często), Ŝe jedna strona zmusza
drugą goźbami do zawarcia małŜeństwa. O waŜności takiego małŜeństwa mowy być nie
moŜe. Do małŜeństwa przystąpić mamy z rozwagą, nie wychodzić za osoby nieznanego nam
pochodzenia. Nie mamy równieŜ zezwalać na mieszane związki małŜeńskie dzieci naszych.
MałŜeństwo mieszane zawsze stanowi wielkie niebezpieczeństwo dla strony katolickiej,
zwłaszcza wtedy, kiedy strona katolicka przedwcześnie umiera, a pozostawia potomstwo.
Strona niekatolicka zwykle wchodzi w powtórne związki małŜeńskie z osobą niekatolicką.

JakŜe w takich warunkach pomyśleć o katolickim wychowaniu dzieci. Po referacie nastąpiła
dyskusja w której nikt głosu nie zabierał.
W Wiedniu obchodzono bardzo uroczyście jubileusz I Komunii św. Jest to bardzo piękny
zwyczaj. Obchodzimy co prawda duŜo róŜnych jubileuszy, czemuŜ nie mielibyśmy obchodzić
jubileuszu pamiątki tej tak wspaniałej chwili, kiedy sam Bóg wstąpił pierwszy raz do serc
naszych. Byłby to doprawdy najpiękniejszy jubileusz w Ŝyciu naszem.
Pewna wioska murzyńska była od przeszło 30 lat pozbawiona Kapłana lecz mimo to
gromadzili się i wspólnie odprawiali swoje modły. JakŜe nas zwstydzić powinna taka
gorliwość, kiedy my mając stosunkowo blisko do Kościoła nieraz tak mało do niego
spieszymy. PowyŜszy przykład niech nas pobudzi do większej niŜ dotąd gorliwości w słuŜbie
BoŜej.
Na dzisiejsze zebranie przybyły 43 członkinie.
Na członkinie Stowarzyszenia naszego zgłosiły zię panie Kościańska Marianna i Wachowiacz
Agnieszka, obie z Grabówna. W wolnych głosach prosiła p. wiceprezeska członkinie do
złoŜenia jakiej ofiary na salkę parafialną. Dalej podałam program odbyć się mającej akademji
papieskieu, zachęcając członkinie do wzięcia udziału.
Odśpiewaniem pieśni „My chcemy Boga” zebranie zamknięto.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Wice-prezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: Kopczyńska
Protokół zebrania Kierownictwa z dnia 2.03.1936 r.
Zebranie odbyło się pod przewodnictwem Przew. Ks. Asystenta. UłoŜono nasamprzód
program święta organizacyjnego, które przypada na 22 marca 1936 r. i to następujący:
1. Utwór muzyczny.
2. Zagajenie i słowo wstępne (Ks. Asystent Kościelny).
3. Deklamacja „Domek rodzinny” (Kopczyńska sekretarka).
4. Fragment sceniczny „Miłość wszystko łagodzi”.
5. Recytacja „Serce Matki” (Lewandowska).
6. Śpiew chóru.
7. Referat (Hutkowa skarbniczka).
8. Apel skierowany do Kobiet Katolickich (wiceprezeska).
9. Wspólny śpiew „My chcemy Boga”.
Po tem programie ustalono program przyszłego zebrania plenarnego i to:
1. Zagajenie i słowo wstępne.
2. Odczytanie protokółu.
3. Kwadrans religijny.
4. Sprawozdanie z Zjazdu Okręgowego.
5. Referat.
6. Rzeczy ciekawe.
7. Sprawdzenie obecności członkiń.

8. Wolne głosy.
9. Zakończenie.
Przyszłe zebranie plenarne odbędzie się w piątek 6 marca 1936 r. po odbytej Drodze
KrzyŜowej. Słowo wstępne wygłosi p. wiceprezeska. Kwadransu religijnego podjął się Ks.
Asystent Kościelny. Referat wygłosi p. wice prezeska. Oprócz tego poda się członkiniom
program naszego świeta organizacyjnego do wiadomości. Uroczystość ta odbędzie się w salce
parafialnej. Na tem zebranie zamknięto.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Wice-prezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: Kopczyńska
Protokół zebrania odbytego dnia 6.03.1936 r.
Dzisiejsze zebranie plenarne zagaiła przy udziale 53 członkiń p. wiceprezeska modlitwą do
Ducha św., poczem podała następujący porządek obrad:
1. Zagajenie i słowo wstępne.
2. Odczytanie protokółu.
3. Kwadrans religijny.
4. Sprawozdanie z odbytego Zjazdu Okręgowego w Bydgoszczy.
5. Referat.
6. Rzeczy ciekawe.
7. Sprawdzenie obecności członkiń.
8. Wolne głosy.
9. Zakończenie.
ad 1) Zebranie zagaiła i wygłosiła słowo wstępne p. wiceprezeska.
ad 2) Odczytany protokół przyjęto bez poprawek.
ad 3) W Kwadransie religijnym przedstawił nam Przew. Ks. Asystent pogląd Kobiet nad
rozwojem macierzyństwa, Ŝe w dzisiejszych czasach duŜo niewiast uchyla się od tego
obowiązku, uwaŜając macierzyństwo zbyt wielkim cięŜarem. Macierzyństwo samo w sobie
jest ofiarą lecz miłość matki nie powinna wzdrygać się przed nią. Matka prawdziwie poboŜna
i kochająca szczerze Boga nie uchyli się przed Ŝadną ofiarą.
ad 4) P. wiceprezeska referowała obszernie o odbytem zjeździe Okręgowym w Bydgoszczy.
Zjazd otworzyła p. Guentzlowa Prezeska Okręgowa powitaniem wszystkich przybyłych i
uczczeniem pamięci zmarłych członkiń przez modlitwę. Sekretarka okręgowa p. Piotrowska
zdała sprawozdanie z działalności Okręgu. Wyborów Zarządu nie dokonano, poniewaŜ
dotychczasowy Zarząd pozostał. W czasie od 13-17.08.1936 r. organizuje Okręg u siebie w
Bydgoszczy rekolekcje zamknięte.
ad 5) Referat pod tytułem „Kościół i Państwo” wygłosiła p. wiceprezeska. Wszyscy winniśmy
uznać i szanować tak władzę świecką jak i kościelną. Władza świecka czuwa nad ładem,
dobrobytem i bezpieczeństwem w Kraju. Władza Kościelna zaś kieruje duszami, nakłania je
do dobrego, uczy je wszystkiego co jest dobre, szlachetne i wzniosłe. Pomiędzy Państwem a
Kościołem winien panować jak najściślejszy kontakt. Wiara i uczciwość winna zapanować w

całym Kraju, bo gdzie nie ma wiary, tam rządy Państwa się chwieją i Państwo takie się ostać
nie moŜe. Kochać mamy tak i ojczyznę jak i Boga. Ks. Asystent dziękował p. wiceprezesce za
tak pięknie opracowany referat. W dyskusji, która nastąpiłą zabrał głos Ks. Asystent
wspominając o Meksyku, Ŝe tam pod względem religijnym źle się dzieje. To samo daje się
zauwaŜyć w Niemczech, gdzie nawet zamierzają religię starodawną germańską wprowadzić.
W Hiszpanii palą Kościoły, prześladują duchowieństwo i zakonników. I czemu się wszędzie
tak źle dzieje? OtóŜ dlatego, Ŝe przestano w Boga wierzyć. Nie dopuśćmy i w naszej Polsce
do tego, Ŝeby wolnomyśliciele, komuniści i inni wywrotowcy wzięli górę nad nami.
ad 6) W wiedniu urządza się na jednym z dworców kolejowych naboŜeństwa dla podróŜnych.
Jest to wielkie udogodnienie, bo nie są naraŜeni na opuszczenie niedzielnej lub świątecznej
mszy św. W szkołach węgierskich został znów po 15 latach KrzyŜ wrócony. W Ameryce
duŜo protestanckich duchownych dąŜy do tego, by naleŜeć do Rzymu. Widzimy z tego
dobitnie, Ŝe tylko nasza wiara św. jedynie moŜe zaspokoić serca ludzkie.
ad 7) Na zebranie dzisiejsze przybyło 53 członkiń.
ad 8) P. skarbniczka apelowała do członkiń o złoŜenie ofiar na spłacenie długu za sztandar.
Polecano równieŜ odprawianie wspólnych modlitw w domu podczas Wielkiego Postu. Ks.
Asystent wspomniał o tem, Ŝe duŜo dzieci nie zna prawd katechizmowych i to dlatego, Ŝe nie
posiadają katechizmu. śeby jednak rodzice o ile moŜności o to dbali, Ŝeby kaŜde dziecko
posiadało katechizm.
ad 9) Odśpiewaniem pieśni „My chcemy Boga” zebranie zamknięto.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Wice-prezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: Kopczyńska
Protokół zebrania Kierownictwa z dnia 1.04.1936 r.
Zebranie odbyło się pod przewodnictwem p. wiceprezes. UłoŜono następujący program
przyszłego zebrania plenarnego:
1. Zagajenie – słowo wstępne.
2. Odczytanie protokółu.
3. Kwadrans religijny.
4. Sprawozdanie z Zjadu Delegowanych.
5. Wykład (p. prezes P.A.K.).
6. Wolne głosy.
7. Sprawdzenie członkiń.
8. Wolne głosy.
9. Zakończenie.
Przyszłe zebranie odbedzie się 3 kwietnia po odbytej Drodze KrzyŜowej.
Nasamprzód referowała p. wiceprezeska obszernie o odbytem Zjeździe Delegowanych.
Kwadransu religijnego podejmie się w zastępstwie Ks.Asystenta, Wielebny Ks. Wikray.
Na przyszedłem zebraniu złoŜy p. wiceprezeska sprawozdanie z odbytego dnia 30 marca br.
W Poznaniu Zjazdu Delegowanych.

Wykład wygłosi p. prezes Parafialnej Akcji katolickiej.
Na tem zabranie zamknięto.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Wice-prezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: Kopczyńska
Protokół zebrania odbytego 3.04.1936 r.
Dzisiejsze zebranie plenarne zagaiła przy udziale 47 członkiń p. wiceprezeska modlitwą do
Ducha św., poczem podała następujący program zebrania:
1. Zagajenie – słowo wstępne.
2. Odczytanie protokółu.
3. Kwadrans religijny.
4. Sprawozdanie ze Zjadu Delegowanych.
5. Wykład.
6. Wolne głosy.
7. Sprawdzenie obecności członkiń.
8. Przyjmowanie nowych członkiń.
9. Zakończenie.
ad 1) Słowo wstępne wygłosiła p. wiceprezeska o uznawaniu Boga nad sobą, nad wszystkiemi
pragnieniami naszymi – wszędzie ma panować Bóg.
ad 2) Odczytany protokół bez poprawek przyjęto.
ad 3) Kwadransu religijnego podjął się Wiel. Ks. Wikary. W Kwadransie religijnym
słyszeliśmy o Panu Bogu, jak go kochać, jak znosić krzyŜe codzienne zsyłane przez Boga. Z
miłości ku Panu Bogu mamy miłować wszystkich bliźnixh naszych.
ad 4) P. wiceprezeska referowała obszernie o dbytem Zjeździe Delegowanych. Zjazd
otworzył Ks. Biskup Dymek. Jego Em. Ks. Kard. Hlond nie był z powodu choroby na
Zjeździe obecny. Nie był równieŜ obecny Ks. Asystent Związkowy, który udał się z
pielgrzymką do ziemi świętej. Przesłał w dzień Zjazdu telegram, zapewniając, Ŝe się za
wszystkich modlić będzie. Na zjeździe były reprezentowane delegacje wszystkich oddziałów.
Stowarzyszenie Kobiet powiększyło się w ciągu roku o 13 oddziałów. Od 2-9.05 br. Urządza
się Tydzień Społeczny, który gorąco polecano. Na zakończenie Zjazdu referowała p. prezeska
prezesek, poczem uchwalono rezolucję, Ŝe przy KrzyŜu wszyscy wiernie stać będą.
ad 5) Zanim p. prezes Par. Akcji Katolickiej przystąpił do referatu, uniewinnił się, Ŝe ostatnie
zebranie przedwcześnie opuścił i to ze względów słuŜbowych. Następnie wygłosił wykład na
temat „Walka z bezwstydem i niemoralnością”. O ile chcemy Ŝeby w społeczeństwie było
dobrze, winniśmy rozpocząć od siebie. U nas w Akcji Katolickiej wyplenić to zło, które się u
nas znajduje i zawrócić natychmiast na drogę dobrą. Fala zła juŜ całą Polskę zalała. Wszędzie
gdzie tylko okiem dosięgnąć moŜna, panoszy się rozpusta. Nie łudźmy się Ŝeby Pan Bóg
mógł takie społeczeństwo błogosławić. Nie ostoi się państwo nasze, jeŜeli się nie wyleczymy
z tego strasznego trądu. W dyskusji zabrał głos p. prezes P.A.K. zwracając szczególnie
matkom uwagę, Ŝeby czuwały nad zachowaniem się dzieci przy paseniu bydła, Ŝeby dorosłe

dzieci kontrolowały w jakim srodowisku się obracają. Dalej zabrała głos członkini p.
Bembnistowa ubolewając nad klątwami, choć jeszcze małych dzieci. P. Meszyńska znów to
podniosła, Ŝe dzieci szkolne spotykające starsze osoby nie pochwalają Pana Boga.
ad 6) W wolnych głosach odczytała p. wiceprezeska okólnik w sprawie odbyć się mającego
Tygodnia Społecznego w Poznaniu. Następnie debatowano nad tem, którą z członkiń
wydelegować. PoniewaŜ nie doszło do Ŝadenego rezultatu uchwaliło zebranie sprawę tę
przekazać Kierownictwu do załatwienia.
Uchwalono jednogłośnie, Ŝeby odtąd zebrania nasze odbywały się raz zaraz po sumie, drugą
zaś razą po nieszporach.
26.04.1936 r. odbedzie się w Gnieźnie odpust Św. Wojciecha, Patrona Stowarzyszenia
naszego, w którym uczestniczyć będzie równieŜ p. skarbniczka.
ad 7) Na zebranie dzisiejsze przybyło 47 członkiń.
ad 8) Na nową członkinię Stowarzyszenia naszego zgłosiła się p. Rumińska Maria.
ad 9) Z pieśnią „My chcemy Boga” zebranie zamknięto.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Wice-prezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: Kopczyńska

Protokół zebrania Kierownictwa z dnia 22.04.1936
Zebranie odbyło się pod przewodnictwem Ks. Asystenta Kościelnego. Na zebranie dzisiejsze
zaproszono równieŜ p. Wieczorkową Marię, którą proszono o wyraŜenie swej zgody na
wzięcie udziału w rekolekcjach zamkniętych oraz w Tygodniu Społecznym w Poznaniu.
Koszta związane z pobytem w Poznaniu w wysokości 20 zł pokryje kasa Stowarzyszenia. Na
koszta podróŜy złoŜyli się w większości Ks. Asystent Kościelny oraz p. wiceprezeska. Resztę
ofiarowała p. sekretarka.
Potem uchwalono następujący program przyszłego zebrania plenarnego:
1. Zagajenie – słowo wstępne.
2. Kwadrans religijny.
3. Odczyt protokółu.
4. Referat „I Komunia św.”.
5. Rzeczy ciekawe.
6. Wolne głosy.
7. Sprawdzenie członkiń.
8. Zakończenie.
Przyszłe zebranie odbedzie się 10 maja 1936 po sumie. Słowo wstępne wygłosi p.
wiceprezeska. Kwadransu religijnego podejmie się Ks. Asystent Kościelny. Referat i rzeczy
ciekawe wygłosi p. wiceprezeska. Na tem zebranie zakończono.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał

Wice-prezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: Kopczyńska
Protokół zebrania odbytego dnia 10.05.1936 r.
Dzisiejsze zebranie plenarne zagaiła przy udziale 46 członkiń p. wiceprezeska modlitwą do
Ducha św., poczem podała następujący program zebrania:
1. Zagajenie – słowo wstępne.
2. Kwadrans religijny.
3. Odczyt protokółu.
4. Referat „I Komunia św. a dom”.
5. Rzeczy ciekawe.
6. Wolne głosy.
7. Sprawdzenie członkiń.
8. Zakończenie.
ad 1) Słowo wstępne za zgodą wszystkich zebranych wypadło.
ad 2) Kwadrans religijny wygłosił Ks. asystent Kościelny i to o matce, która jest sercem
rodziny. Całe Ŝycie matki w rodzinie jest ustawiczną ofiarą. Zapomina o swoich wygodach,
Ŝyje tylko dla drugich. Ile ona ponosi cierpień, ile bezsennych nocy spędzą przy łoŜu chorego
dziecka. Niektórzy wielcy działacze zawdzięczają swoje szczęście ofiarności matki.
ad 3) Odczytany protokół bez poprawek przyjęto.
ad 4) Referat „I Komunia św. a dom” wygłosiła p. wiceprezeska. śeby zrozumieć dokładnie,
jak miłe są Panu Jezusowi właśnie dzieci, cofnikmy się myślą wstecz za czasów Pana Jezusa,
kiedy błogosławił im, mówiąc” „Nie wzbraniajcie im przyjść do mnie, bo ich jest Królestwo
niebieskie”. I Komunia św. jest punktem kulminacyjnem naszego Ŝycia. NaleŜy zatem
dziecko na tak waŜną chwilę jak najstaranniej przygotować, duŜo z nim o Bogu rozmawiać,
nie rozpoczynać z przygotowaniem dopiero krótko przed przyjęciem, lecz juŜ od zarania
Ŝycia. Przede wszystkim niech nie będzie naszą największą troską ubiór dziecka. Dziecko
bowiem przepysznie ubrane zwraca zwykle całą uwagę ubiorowi, a o najwaŜniejszej sprawie
zupełnie zapomina. Dzień I Komunii św. dziecka naszego winniśmy przepędzić bez rozgwaru
– hałasu. Ks. Asystent Kościelny dziękował p. wiceprezesce za tak ładny referat.
W dyskusji nad referatem zabrał głos Ks. Asystent, podnsząc Ŝeby matki uczyły dzieci religii,
bo niektóre dzieci są mało w rzeczach religii uświadomione i Ŝeby o ile moŜności kaŜde
dziecko miało swój własny katechizm. Potem wyłoniła się dłuŜsza dyskusja nad jednolitem
ubiorem dzieci przystępujących do I Komunii św. Długo nad tą sprawą debatowano. W końcu
uchwalono poprosić wszystkie matki mające takie dzieci w Wniebowstąpienie Pańskie i
sprawę te omówić.
ad 5) W rzeczach ciekawych słyszeliśmy o niszczeniu kwiatów na grobach cmentarza
naszego. Winniśmy wpłynąć na dzieci nasze, Ŝeby tego nie czyniły, choć co prawda się
równieŜ zdarza, Ŝe i nawet dorosłe osoby się tego dopuszczają. Jest to doprawdy smutny
objaw. Omawiano równieŜ, Ŝeby w niedziele i święta nie uskuteczniać zakupów, bo niedziela
nie jest na to, Ŝeby robić interesa, lecz po to Ŝeby ją świecić. Doniesiono równieŜ
członkiniom, aby nie zwracały się do organizacji o zapomogi, bo organizacja nie posiada
funduszów. Statut nie przewiduje takich.

ad 6) W wolnych głosach wybrano jako 2-gą chorąŜą p. Meyerową, do asysty panie Górską i
Kozakową.
ad 7) Na zebranie dzisiejsze przybyło 46 członkiń.
ad 8) Z pozdrowieniem „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” zebranie zamknięto.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Wice-prezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: Kopczyńska
Protokół zebrania Kierownictwa z dnia 26.05.1936
Zebranie odbyło się pod przewodnictwem Ks. Asystenta Kościelnego. Ustalono następujący
program przyszłego zebrania plenarnego:
1. Zagajenie – słowo wstępne.
2. Kwadrans religijny.
3. Odczytanie protokółu.
4. Wspomnienie p. skarbniczki z odbytej pielgrzymki do Gniezna.
5. Sprawozdanie p. Wieczorkowej z Tygodnia Społecznego.
6. Wolne głosy.
7. Sprawdzenie obecności członkiń.
8. Zakończenie.
Przyszłe zebranie nasze odbędzie się w II święto Zielonych Świątek po sumie. Słowo wstępne
wygłosi p. wiceprezeska. Kwadransu religijnego podejmie się Ks. Asystent Kościelny. Na
przyszłym zebraniu usłyszymy coś ze wspomnień skarbniczki z odbytej pielgrzymki do
Gniezna. Usłyszymy równieŜ sprawozdanie p. Wieczorkowej z odbytego Tygodnia
Społecznego w Poznaniu. W wolnych głosach wspomni się o tem, Ŝeby rodzice mające dzieci
przystępujące do I Komunii św. równieŜ w tym dniu z nimi przystępowali. Zgłosić mamy
swój udział na Zjazd Katolicki, który odbędzie się 28 i 29 czerwca w Bydgoszczy. Mamy
równieŜ brać gremialny udział w tegorocznej procesji BoŜego Ciała. 7 czerwca na rannym
naboŜeństwie przystępujemy do kwartalnej Komunii św. Na przyszłem zebraniu poruszy się
sprawę odmawiania Anioł pański na odezwanie się dzwonów kościelnych. Zamierzamy
uczestniczyć w uroczystem zebraniu tutejszego Stowarzyszenia MęŜów Katolickich, które
odbędzie się 21.06.1936 w salce parafialnej.
Z pozdrowieniem „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” zebranie zamknięto.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Wice-prezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: Kopczyńska
Protokół zebrania odbytego dnia 1.06.1936 r.
Dzisiejsze zebranie plenarne zagaiła przy udziale 40 członkiń wiceprezeska modlitwą do
Ducha św., poczem podała następujący program zebrania:

1. Zagajenie – słowo wstępne.
2. Kwadrans religijny.
3. Odczytanie protokółu.
4. Wspomnienia p. skarbniczki z odbytej pielgrzymki do Gniezna.
5. Sprawozdanie p. Wieczorkowej z Tygodnia Społecznego.
6. Wolne głosy.
7. Sprawdzenie obecności członkiń.
8. Zakończenie.
ad 1) Słowo wstępne o czci Najśw. Serca Jezusowego.
ad 2) Kwadrans religijny o poświęceniu się Najśw. Sercu Jezusowemu wygłosił Ks. Asystent
Kościelny. Poświęcić mamy siebie i całą rodzinę naszą Boskiemu Sercu, Akt poświęcenia się
ma być czymś stałem. Rozszrzyć mamy Królestwo Chrystusa na ziemi.
ad 3) Odczytany protokół bez uwag przyjęto.
ad 4) P. skarbniczka referowała nam obszernie o odbytej pielgrzymce do Gniezna.
ad 5) Następnie sprawozdała p. Wieczorkowa z odbytego Tygodnia Społecznego w Poznaniu.
W sprawozdaniu wspominała p. Wieczorkowa szczególnie o szerzącym się w świecie
komuniźmie i o wyzysku robotnika; o Ziemi św., Ŝe to ziemia nieurodzajna w czym się
widocznie dopatrzeć moŜemy Kary BoŜej (Ziemię św. zajmują przewaŜnie Arabowie). W
dyskusji nad referatem zabrali głos p. wiceprezeska, prezes P.A.K. oraz jedna z członkiń.
Wszyscy wspominali o okropnych stosunkach, jakie panują w Bolszewii w tym raju
bolszewickiem. JeŜeli podobne stosunki Polskę pominąć mają, to naszem św. obowiązkiem
będzię łączyć się w Stowarzyszeniach Akcji Katolickiej, bo tylko zespoleni będziemy w
moŜności wroga odeprzeć.
ad 6) W wolnych głosach podała p. wiceprezeska sposób godnego obchodzenia uroczystości I
Komunii św. dzieci.
P. prezes P.A.K. prosił, Ŝeby urządzić wśród wszystkich miejscowych organizacyj Akcji
Katolickiej propagandę, celem wzięcia udziału w Zjeździe Katolickim w Bydgoszczy, tak
samo prosił Księdza Asystenta o wzięcie udziału w Zjeździe. śyczeniem Ks. Asystenta
równieŜ było, aby Stowarzyszenie nasze brało gremialny udział w pochodzie podczas procesji
BoŜego Ciała. P. prezes P.A.K. prosił, Ŝeby na procesji BoŜego Ciała ani jednej członkini nie
brakło.
P. wiceprezeska przypomniała o kwartalnej Komunii św., do której przystąpić mamy 7
czerwca br. podczas rannego naboŜeństwa.
P. skarbniczka prosiła o datki na sztandar, bo jeszcze 20 zł jest do spłacenia, jak równieŜ o
uregulowanie składek miesięcznych.
Poruszano równieŜ zwyczaj odmawiania modlitwy „Anioł Pański” na odgłos dzwonów
kościelnych.
Z pozdrowieniem „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” zebranie zamknięto.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Wice-prezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: Kopczyńska

Protokół zebrania Kierownictwa z dnia 6.07.1936
Zebranie odbyło się pod przewodnictwem Ks. Asystenta. Ustalono następujący program
przyszłego zebrania plenarnego:
1. Zagajenie – słowo wstępne.
2. Kwadrans Katechizmowy.
3. Odczyt protokółu.
4. WraŜenia z odbytego Zjazdu Katolickiego w Bydgoszczy.
5. Przyjmowanie nowych członkiń.
6. Wolne głosy:
a) Przypomnienie święcenia niedziel i świąt.
b) Nadawanie imion świętych noworodkom.
c) Sprawa zabawy latowej.
7. Sprawdzenie obecności członkiń.
8. Zakończenie.
Przyszłe zebranie plenarne odbędzie się 12 lipca 1936 r. po rannym naboŜeństwie. Słowo
wstępne wygłosi p. sekretarka. Kwadrans Katechizmowy wygłosi p. wiceprezeska. Na
przyszedłem zebraniu dowiemy się o odniesionych wraŜeniach p. wiceprezeski z Zjazdu
Katolickiego w Bydgoszczy. Na przyszedłem zebraniu poruszy się sprawę święcenia niedziel
i świąt, nadawania imion świętych noworodkom oraz urządzenia zabawy latowej.
Z pozdrowieniem „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” zebranie zamknięto.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Wiceprezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: Kopczyńska
Protokół zebrania odbytego dnia 12 .07.1936 r.
Zebranie zagaiła przy udziale 44 członkiń p. wiceprezeska modlitwą do Ducha św., poczem
podała następujący program zebrania:
1. Zagajenie – słowo wstępne.
2. Kwadrans Katechizmowy.
3. Odczyt protokółu.
4. WraŜenia z odbytego Zjazdu Katolickiego w Bydgoszczy.
5. Przyjmowanie nowych członkiń.
6. Wolne głosy:
d) Przypomnienie święcenia niedziel i świąt.
e) Nadawanie imion świętych noworodkom.
f) Sprawa zabawy latowej.
7. Sprawdzenie obecności członkiń.
8. Zakończenie.
ad 1) Słowo wstępne o Akcji Katolickiej wygłosiła p. sekretarka.

ad 2) Kwadrans Katechizmowy o trzecim przykazaniu Boski, które nakazuje naleŜyte
święcenie niedziel i świąt wygłosiła p. wiceprezeska.
ad 3) Odczytany protokół bez poprawek przyjęto.
Potem referowała p. wiceprezeska o wraŜeniach odniesionych z Zjazdu Katolickiego w
Bydgoszczy.
Na nową członkinią Stowarzyszenia zgłosiła się p. Maria Wachowiakowa z Miasteczka.
W wolnych głosach przypomniano o święceniu niedziel i świąt, Ŝeby dzień ten poświęcić
wyłącznie Panu Bogu, odpocząć po całotygodniowej, nieraz mozolne pracy i nie gwałcić dnia
świętego niekonieczną a nawet cięŜką pracą.
Dalej, Ŝeby noworodkom nadać imiona świętych, a nie jakieś tam nowoczesne.
Omówiono sprawę zabawy latowej. Pod względem miejsca urządzenia zabawy padły róŜne
propozycje. Większość członkiń wypowiedziała się za urządzeniem zabawy w lesie w
Śmiłowie. Zamierzamy wyruszyć tam wozami. Kiedy się zabawa odbędzie zapowie Ks.
Proboszcz z ambony.
W końcu powiadomiła p. wiceprezeska o odbyć się mającej zabawie MłodzieŜy Męskiej w
dniu dzisiejszym. Zachecała do wzięcia udziału szczególnie matki, które mają dorosłych
synów.
Z pochwaleniem Pana Boga zebranie zamknięto.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Wiceprezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: Kopczyńska
Protokół zebrania Kierownictwa z dnia 21.07.1936
Zebranie odbyło się pod przewodnictwem Ks. Asystenta Kościelnego. Ustalono następujący
program zebrania przyszłego:
1. Zagajenie – słowo wstępne.
2. Kwadrans religijny.
3. Odczytanie protokółu.
4. Referat.
5. Komunikaty Zarządu.
6. Wolne głosy.
7. Sprawdzenie obecności członkiń.
8. Wolne głosy.
9. Zakończenie.
Przyszłe zebranie plenarne odbędzie się 9 sierpnia 1936 r. Godzinę zebrania ogłosi Ks.
Asystent z ambony.
Słowo wstępne i referat wygłosi p. wiceprezeska, kwadrans religijny p. sekretarka. Na
przyszedłem zebraniu omówi się kwestią dotyczącą naszej wycieczki oraz poda się
członkioniom niektóre wiadomości o zlocie K.S.M.ś.
Z pozdrowieniem „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” zebranie zamknięto.

Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Wiceprezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: Kopczyńska
Protokół zebrania odbytego dnia 9.08.1936 r.
Zebranie dzisiejsze zagaiła przy udziale 48 członkiń p. wiceprezeska modlitwą do Ducha św.,
poczem podała następujący program zebrania:
1. Zagajenie – słowo wstępne.
2. Kwadrans religijny.
3. Odczytanie protokółu.
4. Referat.
5. Komunikaty Zarządu.
6. Sprawdzenie obecności członkiń.
7. Wolne głosy.
8. Zakończenie.
Słowo wstępne „O własnym uświęceniu” wygłosiła p. wiceprezeska.
Kwadrans Katechizmowy „Piąte przykazanie Boskie” wygłosiła p. sekretarka.
Odczytany protokół bez poprawek przyjęto.
Potem wygłosiła p. wiceprezeska obszerny referat o Ks. Piotrze Skardze, którego 400-letnią
rocznicę urodzin w roku bieŜącym obchodzimy. Ks. Piotr Skarga rodził się w 1536 r. w
Grójcu na Mazowszu z rodziców Michała i Anny Pawelskich. Rodziców niestety zabrała mu
śmierć, kiedy Ks. P. Skarga był jeszcze chłopięciem. Ks. Piotr Skarga słynął wszędzie z Jego
znakomitych kazań. Był nieustraszonym bojownikiem o chwałę BoŜą, potępiał surowo wady
narodowe, które niestety i dziś w naszym kraju się rozpanoszyły. Jeden stan bywa uciskany,
drugi jest znów podnoszony. Brak miłości bliźniego, szerzy się samolubstwo. Ks. Piotr
Skarga widział w duchu 200 lat naprzód upadek Polski, nawoływał więc naród do poprawy,
lecz nic nie pomogło i przyszło do upadku jak przepowiedział. Dziś, kiedy cieszymy się
wolnością czuwajmy, aby nas znów ten sam los co naszych przodków nie spotkał. W dyskusji
nad referatem nikt głosu nie zabierał.
W doniesieniach Zarządu przypomniano o cudzie nad Wisłą. Dzień ten jako i święto
Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny zostanie uroczyście obchodzony. P. sztandarową
proszono, aby wystąpiła podczas naboŜeństwa ze sztandarem.
Co do wycieczki Stowarzyszenia umówiono urządzić ją w przyszłą niedzielę 16.08, oczywista
przy ładnej pogodzie i to do lasu w Starem Brzostowie. Zbiórka o godzinie 2 przed
Magistratem.
23.08. br. odbędzie się w Miasteczku zlot K.S.M.ś. Okręgu Chodzieskiego. Zalecam
uczestniczyć w imprezie i zabawie – na zabawie szczególnie matkom, które mają dorosłe
córki.
Na nową członkinię Stowarzyszenia naszego zgłosiła się p. Maciejewska Anna.
Na prośbę p. wiceprezeski urządzono podczas zebrania zbiórkę dla chorej ubogiej członkini
naszej Anny Milewskiej, która przyniosła 7,05 zł. Z sumy tej postanowiono zakupić cichą
Mszą św., resztę zaś wręczyć p. Milewskiej tytułem zapomogi.

Na zebraniu dzisiejszym uczestniczyło 48 członkiń.
Z pozdrowieniem „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” zebranie zamknięto.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Wiceprezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: Kopczyńska
Protokół z zebrania plenarnego z dnia 13.09.1936 r.
W nieobecność Ks. Asystenta zebranie rozpoczęto modlitwą do Ducha św., poczem p.
wiceprezeska odczytała następujący porządek obrad:
1. Modlitwa.
2. Kwadrans ewangeliczny.
3. Odczytanie protokółu.
4. Odczyt.
5. Doniesienia zarządu.
6. Wolne głosy i stwierdzenie obecnych.
7. Zakończenie.
Z powodu nieobecności sekretarki, przewodnicząca powołała na zastępstwo p. Mikołajewską,
która przyjęła i na którą obecni się zgodzili.
ad 2) Kwadrans ewangeliczny o przygotowaniu Ŝydów przez Pana Jezusa, przed
ustanowieniem Najświętszego Sakramantu Ołtarza wygłosiła p. Hutkowa.
ad 3) Odczytany protokół bez poprawek przyjęto.
ad 4) Odczyt, wyjątek z encykliki poświęcony sprawom społecznym, wygłosiła p.
Ziarnkówna. Świat obecny jest chory, miliony ludzi głodujących i bez pracy z jednej strony, a
z drugieu nadmiar zboŜa, kawy, które się niszczy. Są państwa, które zniosły prawo własności
prywatnej, a tymczasem prawo to jest dane człowiekowi od Boga. Przykład: Rosja Sowiecka,
gdzie świeci tryumf komunizm. W Rosji poszczególny człowiek (za wyjątkiem tych, którzy
są na czele państwa) nic nie posiada. Wszystkie ziemie względnie fabryki są upanstwowione.
Religia jest przeciwniczką komunizmu, jak równieŜ socjalizmu, który jest jakoby
spokrewniony z komunizmem. Jest o równieŜ przeciwnikiem prywatnej własności i dąŜy do
oderwania Koscioła od państwa. Dlatego nie moŜna być komunistą względnie socjalistą i
katolikiem równocześnie. Albo Chrystus, albo Marks załoŜyciel socjalizmu i komunizmu. W
dyskusji zabierali głos p. Łańska i p. burmistrz.
ad 5) P. wiceprezeska wspomniała zmarłą członkinię śp. Annę Milewską, za którą wspólnie
odmówiono Zdrowaś Mario. Ze składki na ostatnim zebraniu zebrano 7 zł, z czego 3 zł
ofiarowano na mszę św., a 4 zł wręczono osobiście Annie Milewskiej na własne potrzeby. P.
wiceprezes dziękowała p. Wchowiakowej, p. Mayerowej, p. matuszewskiej i Mikołajewskiej
za kwiaty i uplecenie wieńca na pogrzeb śp. Anny Milewskiej. Następnie przewodnicząca
odczytała okólnik, aby kaŜda członkini ofiarowała jeden grosz na ufundowanie wotum
srebrnego do cudownego obrazu w częstochowie. Wszystkie obecne grosz ofiarowały.

2 października przypada 10-lecie panowania Ks. prymasa. Obecni uchwalili w pierwszą
niedzielę października odbyć spowiedź kwartalną, a Komunię św. ofiarować w intencji Ks.
prymasa.
ad 6) Jako nowe członkinie zgłosiły się: Danowska Bolesława, Nowakówna Maria i Milewska
Maria.
Członków obecnych było 43.
ad 7) Zebranie zakończono pozdrowieniem N.B.P.J.Ch.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Wiceprezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: Kopczyńska
Protokół zebrania Kierownictwa z dnia 6.10.1936 r.
Zebranie odbyło się pod przewodnictwem Ks. Asystenta Kościelnego. Ustalono następujący
program zebrania przyszłego:
1. Zagajenie.
2. Kwadrans religijny.
3. Odczytanie protokółu.
4. Referat – śyciorys Ks. Kardynała.
5. Święto Chrystusa Króla.
6. Wybór skarbniczki.
7. Sprawdzenie obecności członkiń.
8. Wolne głosy.
9. Zakończenie.
Przyszłe zebranie plenarne odbędzie się dnia 11.10.1936 po sumie. Słowo wstępne i kwadrans
katechizmowy wygłosi Ks. Asystent Kościelny.
Referat – śyciorys Ks. Kardynała odczyta p. skarbniczka. Wobec spodziewanej
przeprowadzki prosiła p. Hutkowa, aby na przyszedłem zebraniu dokonać wyboru nowej
skarbniczki. Na przyszedłem zebraniu poda się program uroczystości Chrystusa Króla do
wiadomości. Dowiedziałyśmy się równieŜ od Ks. Proboszcza, Ŝe w czasie od 10-13.12.1936
br. urządzone zostaną w naszym Kosciele rekolekcje. Z pozdrowieniem „Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus” zebranie zamknięto.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Wiceprezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: Kopczyńska
Protokół zebrania odbytego dnia 11.10.1936 r.
Zebranie dzisiejsze zagaiła przy udziale 43 członkiń p. wiceprezeska modlitwą do Ducha św.,
poczem podała następujący program zebrania:
1. Zagajenie.

2. Kwadrans religijny.
3. Odczytanie protokółu.
4. Referat – śyciorys Ks. Kardynała.
5. Święto Chrystusa Króla.
6. Wybór skarbniczki.
7. Sprawdzenie obecności członkiń.
8. Wolne głosy.
9. Zakończenie.
Słowo wstępne o Akcji katolickiej i szerzącym się komuniźmie oraz Kwadrans katechizmowy
„O świętych obcowaniu” wygłosił Ks. Asystent.
Odczytany protokół bez uwag przyjęto.
Potem odczytała p. skarbniczka Ŝyciorys Ks. Kardynała. W Związku z odczytem oznajmił Ks.
Asystent, Ŝe w piątek w uroczystość Serca Pana Jezusa ofiarował róŜaniec na uczczenie Ks.
Prymasa. W końcu wstano z miejsc i wzniesiono okrzyk na cześć Ks. Prymasa.
P. wiceprezes ogłosiła ustalony przez Parafialny Zarząd Akcji Katolickiej program święta
Chrystusa Króla. W dniu tym winniśmy przystąpić do Stołu Pańskiego oraz modlić się o
pomyślność A.K. i przeprosić Pana Boga za zniewagi doznane obecnie przez Hiszpanię. Na
manifestację naleŜy się jak najliczniej stawić. W dniu tym odbędzie się takŜe kwesta na cele
A.K., którą winniśmy w miarę moŜności poprzeć. Wobec nastąpić mającej w najbliŜszym
czasie przeprowadzki skarbniczki naszej do Bydgoszczy, złoŜyła takowa swój urząd.
Przystąpiono zatem do wyboru nowej skarbniczki. Proponowano panie Nowakówną,
Pankauową i Szatkowską. W końcu wybrano z podanych wyŜej kandydatek jednogłośnie
Szatkowską, która urząd ten przyjęła. Ks. Asystent dziękował p. Hutkowej wobec wszystkich
zebranych za Jej gorliwą pracę w naszem Stowarzyszeniu, jak równieŜ w innych
Towarzystwach, Ŝycząc Jej zarazem wszelkiej pomyślności w dalszem Ŝyciu. Nową
skarbniczkę Ks. Asystent równieŜ witał, prosząc o objęcie stanowiska co dopiero przyjętego.
Obecnych na zebraniu członkiń było 43.
Dowiedziałyśmy się, Ŝe Ks. Asystent zamierza urządzić u nas w czasie od 10-13.12.1936 br.
rekolekcje. Na przyszedłem zebraniu naleŜy się wypowiedzieć o której godzinie mają się
odbywac nauki.
P. wiceprezeska ubolewała nad nikła ilością wiernych biorących udział w naboŜeństwie
róŜańcowym. W róŜańcu mamy modlić się o wytrwanie w dobrym prześladowanych
katolików w Hiszpanii.
W końcu podał Ks. Asystent do wiadomości biednych, Ŝeby ci którzy pragną czytać
Przewodnik, a nie stać ich na prenumeratę zgłosili się do niego po takowy.
Pozdrowieniem „Niech będzie pochwalony J. Ch.” zebranie zakończono.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Wiceprezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: Kopczyńska

Protokół zebrania Kierownictwa z dnia 3.11.1936 r.
Zebranie odbyło się pod przewodnictwem Ks. Asystenta Kościelnego. Ustalono następujący
program zebrania przyszłego:
1. Zagajenie.
2. Kwadrans Katechizmowy.
3. Odczytanie protokółu.
4. Referat z odbytej pielgrzymki Kat. Stow. Kob. na Jasnej Górze.
5. Dzień modlitwy.
6. Doniesienia zarządu:
a) sprawozdanie kasowe,
b) przypomnienie matkom o wysyłaniu synów do Komunii św.,
c) wspomnienie o drogich zmarłych.
7. Wolne głosy.
8. Zakończenie.
Przyszłe zebranie plenarne odbędzie się w niedzielę 8 listopada 1936 po sumie. Słowo
wstępne wygłosi p. wice-prezeska, kwadrans katechizmowy o 7 przykazaniu Ks. Asystent.
Referat o pielgrzymce K.S.K. do Częstochowy wygłosi p. wiceprezeska. W sobotę dnia
14.11.1936 odbędzie się u nas dzień modlitwy w intencji zwycięstwa katolicyzmu nad
komunizmem. W wolnych głosach przypomni się matkom, Ŝeby wysyłały synów na święto
młodzieŜy do Komunii św. i Ŝeby nie zezwalały na gry w karty dzieciom. Skarbniczka
przedstawi na przyszłym zebraniu stan kasy.
Z pozdrowieniem „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” zebranie zamknięto.
Podpisy:
Ks. Asystent Kościelny: Ks. Niedbał
Wiceprezeska: Ziarnkówna
Sekretarka: Kopczyńska
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KTÓRE NALEśAŁY DO STOWARZYSZENIA W LATACH 1934-1936
Brzostowo Stare: Popielowa Józefa, Kaczmarkówna Waleria. Miasteczko: Hutkowa Maria,
Ziarnkówna Marta, Grzebytowa Marta, Kurkiewiczowa Ludwika, Mandelkowa Maria,
Wesołowska Michalina, StróŜykowa Katarzyna, Grondkowska Anna, Szadkowska Maria,
Ratajczakowa Kazimiera, Chmarowa Helena, Slósarska Maria, Poznaniowa Marta,
Szczepaniakowa Władysława, Kołacka Jadwiga, Krotoska Maria, Krotoska Jadwiga,
Balcerowiakowa Katarzyna, Mikołajewska Stanisława, Kozakowa Maria, Kurzajczykowa
Franciszka, Jastrowa Helena, Pawłowska Ewa, Mikołajewska Magdalena, Grochowska Maria,
Greynertowa Marta, Dorszowa Łucja, Golowa Władysława, Golowa Maria, Heymanowa
Jadwiga, Lisiewiczowa Cecylia, Kajowa Maria, Gonigroszek Marta, Pankauowa Wanda,
Kopczyńska Józefa, Janocha Marcela, Haase Katarzyna, Garnecowa Anna, Wieczorkowa
Maria, Pietrzakówna Antonina, Cieślakowa Jadwiga, Makałowa Pelagia, Sokołowska Anna,

Sieg Rozalia, Szauer Maria, Majerowa Cecylia, Górska Bronisława, Tadychowa Anna, Konke
Helena. Brzostowo: Uliczka Julianna, Henke Zofia, Janaszek Franciszka, Rocyniewska
Stanisława, Piechota Helena, Ludka Helena, Lachur Marianna, Regulska Urszula, Łańska
Anna, Bembnista Emilia, Milewska Anna, Kurzajczykowa Maria, Mąkowa Maria, Wyrwicka
Weronika, Wydorowa Aleksandra, Lutkowa Helena, Wawrzyniak Julianna, Kaszubowska
Anna, Meszyńska Bronisława, Lewandowska Helena. Grabówno: Kędziorowa Antonina,
Hofmanowa Michalina, Biernat Stanisława, Szczepaniak Marta, Fąsowa Cecylia, Mańkowska
Anna. Arentowo: Cebulska Jadwiga, Matuszewska Janina. Grabionna: Wawrzyniak
Władysława, Kolasińska Maria, Olszewska Stanisława, Kulawiakowa Agnieszka, Ligenza
Genowefa, Śliwińska Maria, Mrotek Jadwiga, Gądkówna Łucja. Wolsko: Kąkolowa Rozalia,
Tyczewska Anna, Grygielowa Maria, Szymańska Władysława.
-------------------------------------25.12.2009
W wypisie zachowano oryginalną pisownię występującą w dokumencie.
E.J.B.K.

