PROTOKÓLARZ ZARZĄDU PARAFIALNEJ AKCJI KATOLICKIEJ
W MIASTECZKU KRAJEŃSKIM

Nr 1
Dnia 23 grudnia 1934 r. odbyło się I-sze posiedzenie Paraf. Zarządu Akcji Kat. W Miasteczku u ks.
Proboszcza. W zebraniu wzięli udział: ks. proboszcz jako asystent kościelny Kat. Stow. Mężów i
Kobiet, p. burmistrz Ziarnek – prezes Paraf. Akcji Kat. Oraz prezesi i prezeski Kat. Stow. Mężów, Kat.
Stow. Kobiet, Kat. Stow. Młodz. M. i Kat. Stow. Młodz. Ż. Zebranie zagaił p. burmistrz Ziarnek i
wyłuszczył cel zwołania tegoż, którym jest wybranie wiceprezesa i sekretarza Paraf. Akcji Kat. Na
wniosek ks. Proboszcza wybrano jednogłośnie p. Hutka prezesa Kat. Stow. Mężów – wiceprezesem, a
Zofję Matuszewską, prezeskę Kat. Stow. Młodz. Ż. – sekretarką Paraf. Akcji Kat.
P. prezes P.A.K. zaznaczył, że odtąd Zarząd P.A.K. będzie się zbierał co miesiąc, ażeby omówić i
uzgodnić pracę we wszystkich stowarzyszeniach, na następny miesiąc, względnie na dłuższy okres
czasu. Omówiono również krótko program przyszłego zebrania K.S. Mężów w dniu 30 grudnia b.r.
poczem zebranie zakończono.
Podpisy: Ziarnek, Ks. Niedbał
Nr 2
Dnia 13 stycznia 1935 r. odbyło się 2-gie posiedzenie Parafj. Zarządu A.K. na Sali p. Reckiego. Zebranie
zagaił p. prezes P.A.K. i pokazując okólnik „Doniesienia Akcji katolickiej” radził, ażeby każdy członek P.
Zarządu zaprenumerował i zapoznał się z treścią tegoż ze względu na ważne wiadomości, jakie
przynosi. Ks. Proboszcz, odpowiadając zaznaczył, że zamówił już na swój koszt 6 egzemplarzy
„Doniesienia” dla wszystkich członków Zarządu. Następnie p. burmistrz prosił, ażeby wszystke
stowarzyszenia możliwie już w styczniu zrobiły sobie program pracy na r. 1935 i przedłożyły mu do
zatwierdzenia. W dalszym ciągu omówiono urządzenie uroczystości papieskiej w dniu 17 lutego z
następującym programem: o godzinie 1015 uroczysta Summa, w której wezmą udział wszyscy
członkowie organizacyj katolickich; po Summie na Sali p. Vorköpera akadamja, na program której
złożą się:
1. Zagajenie (p. Hutek).
2. Śpiew chórowy (wykona chór kościelny).
3. Referat na temat idei papieskiej (p. burmistrz Ziarnek).
4. Deklamacja względnie recytacja (męska i żeńska z Stow. Młodz.);
5. Wzniesienie okrzyku na cześć Ojca św. (Ks. Proboszcz).
6. Podziękowanie (ks. wikary).
7. Wspólny śpiew: „My chcemy Boga”.
Następnie p. burmistrz Ziarnek podał do wiadomości, że według programu pracy ustalonego przez
Diecezjalny Instytut Akcji katolickiej, należy w miesiącu lutym propagować trzeźwość i szerzyć miłość i
cześć ku głowie Kościoła kat. – papieżowi, polecił również urządzanie na każdym zebraniu plenarnem
kwadransa religijnego. Wreszcie p. prezes przypomniał, ażeby do 10 lutego powysyłąły Oddziały
sprawozdania roczne do swoich Diecezjalnych Stowarzyszeń, poczem otworzył wolne głosy. P.
Mikołajewski zabierając głos zapytał, jaki jest nasz stosunek do świąt i obchodów narodowych czy

państwowych. P. burmistrz obiecał postarać się o odpowiedź na to pytanie na przyszłe posiedzenie
Zarządu. Na tem zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 3
Dnia 7 lutego odbyło się 3-cie posiedzenie Zarządu P.A.K. u ks. Proboszcza. Zebranie zagaił p. prezes
zaznaczając, że dobrzeby było, gdyby i na zebraniach Zarządu odbywały się kwadranse religijne,
przygotowane i wygłoszone przez jednego z członków. Przypomniał również o konieczności ułożenia
przez wszystkie Oddziały programów pracy, celem usprawnienia tejże. Ks.Wikary zabierając głos
oznajmił, że K.S.M.M. uż taki program ułożyło i przeczytał go, ażeby dać wzór innym stowarzyszeniom
jak należy go wykonać. P. burmistrz dziękując za przeczytanie tegoż programu, poprosił ks. Wikarego,
ażeby zechciał powiększyć szeregi Zarządu P.A.K. i służyć mu radą i pomocą, na co też ks. Wikary się
zgodził. W dalszym ciągu zebrania nastąpiło odczytanie i przyjęcie protokółów z 2-ch ostatnich
posiedzeń Zarządu. Poczem zabrał głos ks. Proboszcz poruszając przykrą sprawę, że jak słyszał, p.
kierwonik szkoły w Miasteczku, Piotr Ziarnek, zabranił należenia uczniom Szkoły Dokształcającej do K.
Stow. Młodz. Sprawę tę wyjaśniał szczegółowo ks. Wikary, gdyż sprawa ta dotyczy specjalnie druhów.
Otóż zasada, jaką wyznaje p. kierownik jest taka, że uczniom Szk. Dokszt. Wolno należeć tylko do tych
organizacyj, w których pracuje nauczycielstwo. Zwraca się więc o radę i pomoc w tej sprawie Zarządu.
Po rozpatrzeniu tej sprawy i zadecydowaniu, że na miejscu załatwić już jej nie można, gdyż nie jest to
już pierwszy wypadek niestosownych zakazów p. kierownika, postanowiono, ażeby Oddział K.S.M.<
wysłał tę sprawę do Centrali swego Stow. w Poznaniu. P. burmistrz zapytał jeszcze, czy jest prawdą,
że p. kierownik zabronił również służyć uczniom szkolnym do mszy św. Ks. Proboszcz wyjaśnił, że o
takim zakazie nie słyszał. Istnieje tylko rozporządzenie Inspektora Szkolego, że uczeń musi się stawić
do szkoły o odzinie 8-mej. Na tem zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 4
Dnia 27 marca odbyło się posiedzenie zarządu P.A.K. u ks. Proboszcza. Zagaił je ks. Proboszcz
odczytując na początek kilka słów o katoliku współczesnym. P. prezes przypomniał, że dzień 23
kwietnia jest świętem Akcji Katolickiej w Polsce, jako uroczystość św. Wojciecha, patrona tejże.
Postanowiono podać o tem do wiadomości na zebraniu Kat. Stow. Mężów, specjalnych zaś
uroczystości urządzać się nie będzie. Najważniejszą sprawą w czasie jest przygotowanie wszystkich
członków A.K. do spowiedzi i Komunji św. wielkanocnej, z czem zresztą specjalnych trudności nie
przewidywano. W dalszym ciągu nastąpiło przyjęcię protokółu z ostatniego posiedzenia zarządu bez
poprawek. Na zakończenie przeczytał ks. Proboszcz wyjaśnienie z Centrali oferty L.O.P.P. i udziału w
świętach narodowych czy państwowych. Otóż z L.O.P.P. jako to pożyteczną organizacją jest wskazana
współpraca, wykluczywszy naturalnie wszelką agitację polityczną. Co do świąt narodowych, to A.K.
powinna brać w nich gremjalny udział.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał

Nr 5
Dnia 5 maja odbyło się posiedzenie zarządu P.A.K. u Księdza Proboszcza, poświęcone przyjęcia J. Exc.
Ks. Biskupa Laubitza. Zagaił je ks. Proboszcz pochwaleniem P. Boga, poczem przystąpiono do
ustalenia programu przyjęcia Dostojnego Gościa. Będzie on następujący: o godzinie ½ 3 zbiórka
wszystkich organizacji na Rynku. Przyjeżdżającego o god. 3-ciej Ks. Biskupa powita dziewczynka
deklamacją, a p. prezes P.A.K. przemówieniem. Poczem wyruszy procesja do kościoła w
następującym porządku: najbliżej ks. Biskupa Młode Polki z palmami i liljami, potem orkiestra, dozór
kościelny, tow. Kościelne, Stow. P.A.K., tow. Świeckie i delegacje, Krzyż. Po przybyciu do kościoła
przywitanie Jego Excelencji przez Ks. proboszcza, przemówienie i błogosławieństwo Ks. Laubitza,
procesja żałobna i majowe nabożeństwo, a po godzinnej przerwie bierzmowanie. Na drugi dzień o
godz. 0-mej msza św. odprawiona przez Ks. Biskupa, poczem wizytacja dzieci szkolnych, a około godz.
11-tej odjazd Dostojnego Wizytatora. Uchwalonor ównież, że stow. K. Mężów i Kobiet, Młodz.
Męskiej i św. Wincentego a Paulo wystawią bramy powitalne, a Młode Polski zajmą się ubraniem
koscioła. Postanowiono wpłynąć również na mieszkańców Miasteczka, żeby udekorowli domy i ulice
na przyjęcie Jego Excelencji. Dziękując wszystkim za przybycie, zakończył zebranie Ks. Proboszcz
pochwaleniem P. Boga.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 6
Dnia 5 czerwca odbyło się posiedzenie Zarządu P.A.K. Zagaił je ks. Proboszcz i odczytał zarazem
rozmyślanie o Duchu św., szczególnie o jednym z jego darów, tj. darze mądrości. Potem przyjęto bez
zmian protokół z przedostatniego zebrania. Nastąpił bardzo rzeczowy referat p. prezesa na temat:
„Kościół i państwo”. W dyskusji postanowiono z okazji następnego święta narodowego odmówić
wspólnie modlitwę za ojczyznę. Przyjęto do wiadomości następujący porządek święta
organizacyjnego Stow. Mężów. W piątek 28 czerwca od godz. 6 – 8 okazja do Spowiedzi św. W sobotę
na rannem nabożeństwie gremialna Komunja św. Po nabożeństwie rannem lub w niedzielę po
Summie uroczyste zebranie. W sprawie święta Bożego Ciała uchwalono wzięcie udziału wszystkich
stow. A.K. ze sztandarami. Zarząd P.A.K. zwraca się do wszytskich organizacji przez ich prezesów,
ażeby ich członkowie brali gremjalny udział w śpiewie podczas procesji. P. prezes zwrócił się także do
wszystkich członków, ażeby wprowadzali w swoich rodzinach zwyczaj modlitwy przed i po jedzeniu
oraz żeby jako członkowie zarządu przystępowali w I-wszy piątek miesiąca do spowiedzi i Komunji św.
Postanowiono także propagować w wszystkich organizacjach pismo katolickie codzienne, wydawane
w Niepokalanowie: „Mały Dziennik”. Prenumerata miesięczna wynosi 1 zł. Padła również propozycja
ze strony Ks. Proboszcza urządzenia wspólnej zabawy latowej. Omówienie tej sprawy odłożono do
przyszłego posiedzenia Zarządu. Na tem zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 7
Dnia 9 lipca odbyło się posiedzenie Zarządu P.A.K. u Ks. Proboszcza, który też zebranie to zagaił. P.
prezes P.A.K. podał do wiadomości, że dnia 14 lipca odbędzie się kurs dla zarządów A.K. w Nakle, w
którym on weźmie udział. W sprawie mającej się odbyć zabawy padł projekt p. prezesa, ażeby P.A.K.
urządziła ją razem ze Stow. św. Wincentego a Paulo na biednych parafji. Sprawę tę odłożono do
czasu, kiedy Stow. św. Wincentego otrzyma wiadomość z Centrali, czy może taką zabawę urządzić. W

wolnych głosach zapytywała się p. Popielowa, czy będzie zaprowadzony wspólny śpiew w kościele
podczas nabożeństw niedzielnych. Ks. Proboszcz odpowiadając zawiadomił, że odtąd w każdą
ostatnią niedzielę będą śpiewali wszyscy ludzie podczas obu Mszy św. Zebranie zakończył Ks.
Proboszcz pochwaleniem P. Boga.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 8
Dnia 30 sierpnia odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. u p. prezesa, które zagaił p. prezes tejże.
Stwierdzono nieobecność przedstawicieli K.S.M.M. i Ż. P. prezes P.A.K. podniósł ważną sprawę, której
wykazanie polecił Nacz. Inst. A.K. Jest nią zaznajomienie ludzi, ze znaczeniem i liturgją Mszy św. W
dyskusji postanowiono wykonać to przez kazania i ereferaty na zebranich plenarnych. W dalszym
ciągu zebrania wytworzyła się ożywiona syskusja w sprawie bibljoteki P.A.K. mającej powstać w myśl
wskazań Centrali przy każdej parafji. Dyskusji na ten temat nie wyczerpano. Na zakończenie p. prezes
P.A.K. odczytał artykuł pod tytułem: „Nasz stosunek do państwa”. Poczem zamknął posiedzenie.
Podpisy: Prezes - Ziarnek
Nr 9
Dnia 23 września odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. Zagaił je ks. Proboszcz. Stwierdzono obecność
przedstawicieli wszystkich organizacyj P.A.K. Odczytany protokół przyjęto. P. prezes odczytał
kwadrans religijny na temat: „Cierpienie w planie Opatrzności Bożej”. W dyskusji zabrał głos ks.
Proboszcz wspominając chorych w Równopolu. W związku z nadchodzącym świętem Chrystusa Króla
ustalono następujący porządek tegoż: ranne nabożeństwo w kościele o ½ 8-mej, suma o godz. 9. Na
sumie udział wszystkich stow. P.A.K. i wspólna Komunja św. tychże. Po sumie procesja na rynek, gdzie
ustawiony będzie krzyż, tamże uroczysty hołd parafjan Chrystusowi Królowi. Ustawieniem krzyża
zajmie się specjalny komitet, o ulotki na których odbite będą odpowiedzi wypowiadane w czasie
hołdu postara się p. prezes. W razie niepogody uroczystość ta odbędzie się w kościele. Bezpośrednio
po procesji odbędzie się na sali p. Vorköpera uroczysta Akademja, której przebieg będzie
następujący:
1. Uwertura orkiestry.
2. Śpiew chórowy.
3. Słowo wstępne (znaczenie święta Chrystusa Króla).
4. Deklamacja.
5. Referat (Chrystus uświęca rodzinę).
6. Inscenizacja.
7. Śpiew chórowy.
8. Zakończenie. Śpiew: „Boże coś Polskę”.
W dalszym ciągu zebrania p. prezes podał do wiadomości, że otrzymał od p. Popielowej dar złożony z
15 książek, który stanowić będzie początek nowej bibljoteki P.A.K. W rezultacie wyłonionej dyskusji
na temat bibljoteki postanowiono na razie bibljotek K.S.M.M. i Ż. nie włączać do ogólnej bibljoteki
P.A.K., a tylko niektóre książki do niej skierować.
W sprawie składek na Dom Katolicki postanowiono postarać się o pozwolenie zbierania ofiar po
domach, a po otrzymaniu pozwolenia zbiórkę tę uskutecznić. Samo postawienie domu kosztować
będzie 750 zł.

W nawiasie minionych wyborów p. prezes podał do wiadomości, że jego podpis jako prezesa P.A.K.
na odezwie nawołującej do brania udziału w wyborach dostał się bez jego zgody. Na tem zebranie
zakończono.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 10
Dnia 21 października 1935 roku odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. Zagaił ks. proboszcz odmawiając
krótką modlitwę do Ducha św. Następnie odczytał kwadrans religijny pod tytułem „Serce Jezusa
pociechą utrapionych”. Poczem p. prezes odczytał porządek zebrania. Odczytane protokóły przyjęto.
Przystąpiono do kwestji „Święta Chrystusa Króla”. Postanowiono postawić krzyż na Placu 3 Maja koło
p. Kurkiewicza. Jako komitet do ustawienia krzyż i dekoracji sceny wybrano p.p Grandkowskiego,
Jędrzejka, Ziarnkównę i p. prezesa P.A.K. P. prezes zapowiedział, że K.S.M. z Rzadkowa pragnie wziąć
udział w akademji, na co chętnie się zgodzono i uchwalono program akademji:
1. Uwertura orkiestry.
2. Otwarcie i powitanie gości (p. Hutek).
3. Śpiew chórowy (Chór kościelny 2 utwory).
4. Deklamacje.
5. Referat.
6. Inscenizacja (K.S.M. Rzadkowo).
7. Śpiew.
8. Zakończenie (Boże coś Polskę).
P. prezes prosił o posłanie programu do Rzadkowa. Kwesty domowej zaniechano, ma się odbyć tylko
kwesta uliczna, do której wybrano następujące druhny: Grzywiankę, Golankę, Mandelkównę i
Wieczorkównę L. Ks. Asystent K.S. Młodzieży podał do wiadomości, że dnia 10. XI w 9.ięto
Niepodległości, Katolickie Stow. Młodzieży Męskiej urządza akademję i zabawę, z prośbą o poparcie i
pomoc. Omówiono w krótkości program „Żwięta Młodzieży” następująco: Msza św., wspólna
komunja św. i uroczyste zebranie. P. prezes polecił przeprowadzić w organizacjach należących do A.K.
propagandę rekolekcyj zamkniętych oraz „Małego Dziennika”. Polecił, aby na zebraniach zostały
wygłoszone wykłady o Adwencie. Następnie p. prezes poruszył, iż bardzo dużo młodzieńców w
niedzielę zamiast iść do kościoła wystaje na ulicy i polecił Kat. Stow. Kobiet zaapelować do matek, aby
one wpłynęły na swych synów oraz obecnemu przedstawicielowi K.S.M. Męskiej, aby zaapelował do
młodzieży, by ona służyła dobrym przykładem. Na tem zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 11
Dnia 18 grudnia 1935 roku odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. u p. prezesa. Zagaił p. prezes
odczytując porządek zebrania. Następnie odmówił modlitwę do Ducha św. i odczytał kwadrans
religijny o Adwencie. Odczytany protokół przyjęto. P. prezes polecił oddziałom P.A.K. stawić w
program zebrania „Ciekawe rzeczy” nad czem wywiązała się krótka dyskusja. Postanowiono zamówić
4 egzemplarze czasopisma „Doniesienia” dla 4 oddziałów P.A.K. Abonament tego czasopisma pokryje
częściowo kasa P.A.K. i częściowo ks. proboszcz. W sprawie „Święta Rodziny” przypadającego na
dzień 12. I 1936 nie powzięto żadnej uchwały. P. prezes poprosił, aby oddziały wyznaczyły termin
„Walnego zebrania” oraz przygotowały wsprawozdania. Komisja rewizyjna powinna stwierdzić

zgodność książek oraz spisać protokół według wzoru podanego przez P.A.K. Jeżeli są zaległości w
składkach, to skarbnik lub skarbniczka powinni dążyć do tego, by były uregulowane. Oddziałom
zaleca się także urządzić „Wieczory wigilijne”. Ks. Asystent Kat. Stowarzyszenia Młodzieży podał do
wiadomości, że K.S.M.Ż i M. przygotowują obchód gwiazdkowy na dzień 29. XII 1935 r. w Domu
katolickim. P. prezes P.A.K. zapowiedział, że wszystkie rodziny należące do P.A.K. powinny przystąpić
do komunji św. adwentowej. Podał także do wiadomości, że powinno odbyć się wspólne zebranie
wszystkich oddziałów, na którem należy odczytać sprawozdanie z działalności P.A.K. Ks. Asystent
zaproponował, aby uroczystość tę przeprowadzić w lutym na Akademji Papieskiej. Pan prezes podał
propozycję, aby sprzedawać na zebraniach dobre książki i broszury z czego czysty zysk wyznaczyć na
dokończenie Domu Katolickiego. Oddziały powinny uiszczać opłaty za zebrania, tak samo jak płaciły w
innych lokalach na dokończenie Domu Katolickiego. P. prezes zapowiedział, że w myśl życzenia
Diecezjalnego Instytutu A.K. trzeba poprosić organizacje pomocnicze do zarządu P.A.K. Postanowiono
zaprosić na przyszłe zebranie prezeskę Stow. Pań. Św. Wincentego a Paulo p. Makałową Pelagję. Na
tem zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 1
Dnia 17 stycznia 1936 r. odbyło się zebranie P.A.K. na probostwie. Zagaił ks. Proboszcz, poczem
odczytał modlitwę do Ducha św. i rozważania na temat przykładu danego nam przez Jezusa
Chrystusa. Odczytany protokół przyjęto. W dalszym ciągu zebrania ustalono następujący porządek
uroczystości papieskiej w dniu 9. II br.: Suma z Te Deum o godzinie ½ 11 i kazanie na temat
papiestwa. Po sumie Akademja w Domu Kat. O następującym programie: 1. Uwertura orkiestry. 2.
Deklamacja. 3. Zagajenie. 4. Deklamacja. 5. Jantata ks. Kleina (chór kościelny). 6. Odczyt (p. Krotoski).
7. Zakończenie hymnem papieskim. Dekoracją sceny zajmie się p. organista. W wolnych głosach p.
Ziarnkówna poruszyła sprawę święta organizacyjnego K.S.K. i sprawę książek, które mają być
sprowadzone do dalszej rozsprzedaży. Ks. wikary przypomniał o tygodniu trzeźwości odbywającym
się w dniach 2 – 9 lutego i konieczności szerzenia przez członków Stow. Kat. w tym czasie propagandy
abstynencji. Zakończono pochwaleniem p. Boga.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 2 r. 1936
Dnia 19 lutego 1936 r. odbyło się zebranie P.A.K. w mieszkaniu Ks. Proboszcza. Na zebraniu byli
obecni Ks. Kałdoński, p. Makałowa, p. Haase prezes K.S.M.M. i p. Ziarnkówa wiceprezeska K.S.K. Po
zagajeniu i domówieniu modlitwy do Ducha św., p. Prezes podał porządek obrad, który był
następujący:
1. Modlitwa do Ducha św.
2. Kwadrans religijny” „O Bogu Stworzycielu”.
3. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
4. Czy wysłano do Instytutu kwstjonariusze sprawozdawcze za 1935 r.
5. Uchwalić:
a) Program pracy Zarządu A.K. na r. 1936.
b) Budżet na r. 1936.
6. Wybór wiceprezesa.

7. Sprawozdanie finansowe za rok ubiegły.
8. Wybór Komisji rewizyjnej.
9. Zakup pieczatki.
10. Referat „Wolność sumienia i nauczania”.
11. Propaganda trzeźwości.
12. Co uczyniły org. W kierunku dalszych ofiar na dom parafjlany.
ad: 2. Przewielebny Ks. Proboszcz odczyatł kwadrans religijny, poczem nastąpiła dyskusja i zapytania,
na które Ks. Proboszcz udzielał wyczerpujących odpowiedzi.
ad: 3. Z powodu nieobecności sekretarki p. Matuszewskiej, p. Prezes odczytał protokół z ostatniego
zebrania, który przyjęto bez poprawek.
ad: 4. P. Prezes stwierdzając czy poszczególne organizacje wysłały sprawozdania, dali prezesi
potwierdzającą odpowiedź, że sprawozdania zostały w wyznaczonym czasie wysłane.
ad: 5.
a) P. Prezes podał program pracy na rok b. i równocześnie prosił by w przyszłości podczas
uroczystości kościelnych organizacje występowały gremjalnie, każda z swoją chorągwią wzgl.
Sztandarem.
b) Budżet na rok 1936 uchwalono w wysokości zł 32. Przytem p. Prezes nadmienił, że w myśl
statutu sekretarka P.A.K. jest równocześnie skarbniczką, na co się zgodzono.
ad: 6. Wybór wiceprezesa nie został definitywnie załatwiony, postanowiono zaczekać do jednego z
następnych zebrań.
ad: 7. W roku sprawozdawczym miała P.A.K. dwie pozycje dochodowe, i to: jedna z kwesty za nalepki
i sprzedaż modlitw zł 22,00. Z tej kwoty przekazano zł 17,60 do Instytutu A.K., pozostałość zł 4,40
przeznaczono na pokrycie kosztów administracyjnych P.A.K. Kwesta uliczna przyniosła zł 17.05, z tego
przekazano Instytutowi zł 11,27. Pozostałość zł 5,68 przeznaczono również na administrację.
ad: 8. Do komisji rewizyjnej wybrano p. Makałową, Ks. Wikarego Kałdońskiego i p. Haasego.
ad: 9. Postanowiono zakupić pieczątkę z napisem : Akcja Katolicka w Parafji Miasteczko n. Notecią.
ad: 10. Referat „Wolność sumienia i nauczania” odczytał p. prezes Ziarnek.
ad: 11. P.P. prezesi poszczególnych organizacyj oświadczyli, że na zebraniach miesięcznych
wygłoszono odpowiednie referaty z pogadankami na temat trzeźwości.
ad: 12. Prezes P.A.K. zwracał się z prośbą, aby p.p. prezesi przypominali swoim członkom o
konieczności dalszego składania ofiar na pokrycie kosztów złączonych z budową salki parafjalnej.
Pochwaleniem Pana Boga zakończono zebranie.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 3 r. 1936
Dnia 23 marca odbyło się posiedzenie Zarządu P.A.K. u Ks. Proboszcza. Na zebraniu byli obecni: Ks.
Proboszcz, ksw. Wikary Kałdoński, p. prezes P.A.K., p. Makałowa – przedstawicielka Tow. Św.
Wincentego a Paulo, p. Ziarnkówna – wiceprezeska K.S.K., p. Hutek – prezes K.S.M., p. Haase – prezes
K.S.M.M., i p. Matuszewska – prezeska K.S.M.Ż.
ad. 1. Zagaił p. prezes pochwaleniem P. Boga, odczytując następujący porządek obrad:
1. Zagajenie.
2. Modlitwa do Ducha św.
3. Kwadrans religijny.
4. Dokonanie wybory wiceprezesa.

5. Rozwinąć propagandę na Odpust św. Wojciecha.
6. Udzielić pomocy duszpasterzowi w sprawie Spowiedzi i Komunji św.
7. Ustalić program uroczystości św. Wojciecha.
8. Propaganda za Zjazdem Katolickim w Bydgoszczy.
9. Odczyt: Matka Boska Bolesna.
10. Wolne głosy.
11. Odczytanie protokółu.
12. Zakończenie.
ad. 2. Odmówiono wspólnie modlitwę do Ducha św.
ad. 3. Kwadrans religijny wygłosił Ks. Proboszcz, tłumacząc zanaczenie słów: „wstąpił do piekieł”.
ad. 4. Ponieważ nie zgłoszono żadnych kandydatów na wiceprezesa P.A.K. zobowiązał się Ks.
Proboszcz zastąpić p. prezesa w razie jego nieobecności czy choroby.
ad. 5. Uchwalono propagować wśród członków, ażeby jak największa liczba wzięła udział w odpuście
Św. Wojciecha, patrona Akcji Katolickiej w Polsce w dniu 26 bm. w Gnieźnie.
ad. 6. W sprawie udzielenia pomocy duszpasterzom prezy Spowiedzi i Komunji św. wielkanocnej
uchwalono przez modlitwę i wpływ indywidualny przyczynić się do większej frekwencji wiernych w
tych sakramentach.
ad. 7. Uchwalono w uroczystośc patrona Akcji Katolickiej w Polsce św. Wojciecha w dniu 26 bm.
urządzić na jego cześć o godz. 12-tej w południe Akademję na Sali Domu Katolickiego o następującym
programie: 1) Słowo wstępne. 2) Jednoaktówka. 3) Deklamacja. 4) Śpiew. 5) Referat. 6) Zakończenie:
„My chcemy Boga”.
ad. 8. Uchwalono już zawczasu propagandę za Zjazdem katolickim, który odbędzie się w dniu 28 i 9
czerwca w Bydgoszczy.
ad. 9. P. Prezes wygłosił referat na temat aktualny pod tytułem „Matka Boska Bolesna”, poczem
odbyła się dyskusja.
ad. 10. Odczytano i przyjęto bez zmian protokół z ostatniego zebrania zarządu P.A.K.
Zakończono zebranie pochwaleniem P. Boga.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 4 r. 1936
Dnia 16 kwietnia odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. u p. prezesa przy udziale Ks. Proboszcz, ks.
wikarego Kołdońskiego oraz przedstawicieli K.S.M., K.S.K., Stow. św. Wincentego a Paulo i K.S.M.Ż.
ad. 1. Zagaił p. prezes, podając do wiadomości następujący porządek obrad:
1. Zagajenie.
2. Modlitwa do Ducha św.
3. Kwadrans religijny.
4. Stwierdzić udział w pielgrzymce do Gniezna.
5. Zjazd prezesów P.A.K.
6. Kolportaż prasy katolickiej.
7. Odczyt: „Co daje Akcja Kat. jednostce i społeczeństwu”.
8. Sprawa rekolekcyj.
9. Odczyt protokółu.
10. Wolne głosy i zakończenie.
ad. 2. Odmówiono wspólnie modlitwę do Ducha św.

ad. 3. Kwadrans religijny wygłosił Ks. Proboszcz, tłumacząc w nim znaczenie słów” „Siedzi na prawicy
Boga Ojca Wszechmogącego”.
ad. 4. Stwierdzeniem udziału w pielgrzymce do Gniezna zajmie się pan organista.
ad. 5. W II-gim zjeździe prezesów P.A.K., który odbędzie się w dniu 2 i 3 maja w Poznaniu weźmie
udział p. prezes, o ile zdrowie mu na to pozwoli.
ad. 6. P. prezes sprowadził dość znaczną ilość książek katolickich, które propagować się będzie w
organizacjach. Sprzedawać będą druhowie K.S.M.M. w kruchcie kościoła.
ad. 7. Odczyt na temat: „Co daje Akcja Kat. jednostce i społeczeństwu” przeczytał ks. Kałdoński,
poczem nastąpiła dyskusja.
ad. 8. Uchwalono urządzić rekolekcje otwarte w końcu czerwca. Koszta poniosą częściowo
członkowie K.S.M. i K.S.K.
ad. 9. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania.
ad. 10. W wolnych głosach poruszono sprawę należytego przygotowania dzieci i ich rodzin do I-szej
Komunji św. tychże.
Zebranie zakończono pochwaleniem P. Boga.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 5 r. 1936
Dnia 24 maja odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. u ks. proboszcza przy udziale Ks. Proboszcza, ks.
wikarego Kałdońskiego, p. Prezesa P.A.K. oraz przedstawicieli K.S.M., K.S.K., K.S.M.Ż. i K.S.M.M.
Po zagajeniu i modlitwie do Ducha św. p. prezes podał porządek obrad, który był następujący:
1. Zagajenie.
2. Modlitwa do Ducha św.
3. Kwadrans religijny i stwierdzenie kto brał udział w pielgrzymce do Gniezna.
4. Rekolekcje zamknięte.
5. Omówienie kolportarzu.
6. Wspólna wycieczka.
7. Udzielenie pomocy dzieciom biednym przystępującym do I komunii św.
8. Zjazd Katolicki.
9. Referat.
10. Wolne głosy i zawiadomienia.
ad 3) Kwadrans religijny o Duchu św. wygłosił ks. proboszcz. Następnie stwierdzono iż w pielgrzymce
do Gniezna wzięli uział: z K.S.M. p. Pazderski, z K.S.K. p. Hutkowa, z K.S.M.M. Radke jóżef.
ad 4) Rekolekcje zamknięte dla prezesów P.A.K. odbędą się w czasie od 2.VII – 6..VII br. w Gnieźnie. P.
prezes postanowił brać w nich udział.
ad 5) Postanowiono uchwalić kolportarz, którym zajmą się członkowie K.S.M.M.
ad 6) W sprawie wspólnej wycieczki wpłynęły różne propozycje. Wreszcie postanowiono urządzić
wycieczkę do lasu śmiłowskiego. Program postanowiono ułożyć później.
ad 7) Pomoc biednym dzieciom przystępującym do (-szej komunii św. udzielą panie Stowarzyszenia
św. Wincentego a Paulo, zaś w organizacjach nawoływać, aby rodzice i rodzeństwo dzieci
przystępujących do I komunii św. przystąpili w ten dzień także do Stołu Pańskiego.
ad 8) W dniach 28 i 29 czerwca odbędzie się Zjazd Katolicki w Bydgoszczy, na który to powinno o ile
możności jak najwięcej członków Akcji Katolickiej pojechać.

ad 9) Referat pod tytułem „Nierówność a sprawiedliwość społeczna” odczytał p. prezes, poczem
wywiązała się dyskusja.
ad 10) w wolnych głosach p. prezes prosił, aby wszystkie kolumny P.A.K. przed każdem zebraniem
plenarnem ustaliły porządek obrad na zebeaniu zarządowem oraz zawiadomić o tem ks. asystenta.
Tak podzielić pracę, aby wszyscy z Zarządu razem pracowali i o ile możności dążyć do tego, żeby
referaty mające być wygłoszone na zebraniu sam zarząd przejrzał. Wszystkich członków, którzy nie
przychodzą na zebrania stwierdzić według statutu i skreślić z listy członków. W Boże Ciało wszystkie
kolumny w czasie procesji powinny ustawić się pod swymi sztandarami.
Zebranie zakończono pochwaleniem P. Boga.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 6 r. 1936
Dnia 3 lipca odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. u ks. proboszcza przy udziale ks. proboszcza, ks.
wikarego Kałdońskiego, p. prezesa oraz przedstawicieli K.S.M., K.S.K., Stow. św. Wincentego a paulo i
K.S.M.Ż. po zagajeniu i modlitwie do Ducha św. p. prezes podał porządek obrad, który był
następujący:
1. Zagajenie.
2. Modlitwa do Ducha św.
3. Odczyt.
4. Sprawa kolportarzu.
5. Wspólna wycieczka.
6. Uroczystość ks. P. Skargi.
7. Wolne głosy i zakończenie.
ad 3) Odczyt wygłosił p. prezes, poczem nastąpiła dyskusja.
ad 4) Kolportarz poprowadzą członkowie K.S.M. i K.S.M.M. Wybrano do tegoż z K.S.K. następujących
członków p.p. Przybylskiego, Pazderskiego i Jastra Pawła.
ad 5) W sprawie wspólnej wycieczki podał ks. asystent K.S.M.M., iż oddział organizuje w dniu 12 lipca
w Brzostowie nad stawem zabawę latową, na którą całą P.A.K. zaprasza. Postanowiono brać udział w
powyższej imprezie.
ad 6) Uroczystość ks. Piotra Skargi urządzą organizacje wewnętrznie w miesiącach lipcu, sierpniu i
wrześniu.
ad 7) P. prezes poprosił, aby w organizacjach przeprowadzać propagandę świecenia niedzieli, gdyż
zauważono iż ludzie lekceważą sobie spoczynek niedzielny i wykonują wiele prac niewłaściwych.
Należy propagować kult św. Pańskich i modlić się o beatyfikację królowej Jadwigi i ks. Piotra Skargi.
Zaopatrzyć członków w legitymacje i odznaki. Organizacje powinny w swoim zakresie prowadzić
pomoc dla misyj katolickich.
Zebranie zakończono pochwaleniem P. Boga.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 7 r. 1936
Dnia 27 sierpnia odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. przy udziale p. prezesa, ks. proboszcza, ks.
wikarego Kałdońskiego, przedstawicieli K.S.M., K.S.K. i K.S.M.Ż. Zebranie zagaił p. prezes, poczem
odmówiono modlitwę do Ducha św. Program zebrania był następujący:

1. Zagajenie.
2. Modlitwa do Ducha św.
3. Odczytanie protokółu
4. Referat.
5. Uświetnić święto K.S.M.Ż.
6. Uczczenie pamięci ks. Piotra Skargi.
7. Święto Chrystusa Króla.
8. Wolne głosy.
ad 3) Odczytano protokóły z 3 zebrań.
ad 4) Referat pod tytułem „Masoneria, a encykliki papieży” odczytał ks. wikary Kałdoński.
ad 5) uchwalono przyczynić się do uświetnienia święta K.S.M.Ż. w dniu 6 grudnia przez wzięcie
udziału w obchodach tegoż.
ad 6) Postanowiono omówić na zebraniach oddziałów życie i pracę ks. Skargi.
ad 7) Na nadchodzące święto Chrystusa Króla każda organizacja przygotowuje jakiś punkt na
akademję.
ad 8) W wolnych głosach poruszano sprawę filmu pod tytułem „Płomienne serce” z którym objeżdżać
będzie kino Strek H. K., sprawę właściwego zachowania się młodzieży na zabawach, sprawę
prowadzenia przez oddziały spisu członków i sprawę mszy św. za zmarłych członków. Na tem
zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 8 r. 1936
Dnia 27 września 1936 r. odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. u ks. Proboszcza, na którym byli obecni:
ks. Proboszcz, ks. wik. Kałdoński, p. Prezes P.A.K., p. Ziarnkówna prezeska K.S.K., p. Hutek prezes
K.S.M. i prezes K.S.M.M. p. Haase. Po zagajeniu i wspólnym odmówieniu modlitwy do Ducha św., p.
Prezes podał porządek obrad, który był następujący:
1. Modlitwa do Ducha św.
2. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
3. Ustalenie programu uroczystości ku czci Chrystusa Króla.
4. Dziesięciolecie objęcia rządów w archidiecezjach gnieźnieńskiej i poznańskiej przez J. Em. Ks.
Kard. Prymasa.
5. Odczyt pod tytułem „Do kogo należy wychowanie”.
6. Dyskusja.
7. Zakończenie.
ad 2. Odczytanie protokółu z powodu braku protokólarza odłożono na następne zebranie, w miejsce
zaś powyższego ks. proboszcz wygłosił kwadrans religijny, tłumacząc znaczenie ostatnich artykułów
Składu Apostolskiego.
ad 3. Z kolei omówiono porządek uroczystości w dniu 25 października br. jako w święto Chrystusa
Króla. Ustalono następujący program: o godzinie 9-tej Msza św. z kazaniem i wspólna Komunia św.
wszystkich organizacyj wchodzących w skład P.A.K. Po nabożeństwie odbędzie się w Domu Katolickim
uroczysta akademia, an której program złożą się: 1) Słowo wstępne (Ks. proboszcz), 2) Śpiew chórowy
(chór kościelny), 3) Referat pod tytułem „Duch chrystusowy w szkole i wychowaniu podstawą
odbudowy narodów”, 4) Rezolucja.

W dalszym ciągu przewidziana jest uroczysta procesja do krzyża przydrożnego przy szosie Miasteczko
– Brzostowo, w której to poszczególne organizacje uformowane w szeregu, ze śpiewem „My chcemy
Boga” na ustach poniosą transparenty z napisami, a mianowicie: K.S.M. i K.S.K. – „Rodzice dbajcie o
religijne wychowanie swych dzieci”, a K.S.M.M i K.S.M.Ż. – „My chcemy Boga w książce, szkole”. Pod
krzyżem odbędzie się manifestacja religijna z następującym programem: 1) Odmówienie litanii do
Najśw. Serca P. Jezusa, 2) Hołd pod Krzyżem. W razie niepogody, procesja zostanie pominięta, a
uroczystości zakończą się już na akademii w salce Domu Katolickiego.
Poza tym w związku z powyższym świętem, p. Prezes wskazał, że w tym dniu należy się modlić o
pomyślność Akcji Katolickiej i rozszerzenie panowania Chrystusa Króla na ziemi, oraz zaznaczył, że
kwestę na cele P.A.K. ma przeprowadzić Katolickie Stowarzyszenie Mężów.
ad 4. Wobec tego, że dnia 2 października br. przypada dziesiąta rocznica wstąpienia Jego Eminencji
Księdza Kardynała Augusta Hlonda na stolicę Prymasów Polski, wspomniano również, że należy
zachęcić organizacje, aby w dniu powyższym członkowie ich ofiarowali modlitwy i Komunię św. na
intencję Dostojnego Jubilata.
ad 5. Z powodu zbyt późnej pory, odczytu na temat „Do kogo należy wychowanie” nie wygłoszono.
ad 6. W dyskusji, ze względu na to, że każdy katolik może natrafiać na trudności religijne, p. Prezes
podał myśl, aby na zebraniach Stowarzyszeń w czasie kwadransu religijnego przypominać prawdy
katechizmowe. Projekt jednogłośnie przyjęto.
Pochwaleniem Pana Boga zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 9 r. 1936
Dnia 29 pażdziernika odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. przy udziale ks. proboszcza, p. Prezesa, ks.
wik. Kałdońskiego, przedstawicieli K.S.M., K.S.K., K.S.M.Ż., i Tow. Pań Miłosierdzia św. Wincentego a
Paulo. Po zagajeniu i wspólnym odmówieniu modlitwy do Ducha św., p. Prezes podał następujący
porządek obrad:
1. Modlitwa do Ducha św.
2. Kwadrans religijny.
3. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
4. Święto Chrystusa Króla.
5. Odczyt.
6. Dzień modlitwy o zwycięstwo katolicyzmu nad komunizmem.
7. Święto K.S.M.M.
8. Pamięć o zmarłych.
9. Dyskusja.
10. Zakończenie.
ad. 2. Kwadrans religijny wygłosił ks. proboszcz, podając obszerne tłumaczenie III artykułu Składu
Apostolskiego.
ad. 3. Odczytany protokół z ostatniego zebrania przyjęto bez zastrzeżeń.
ad. 4 W związku z Świętem Chrystusa Króla stwierdzono, że kwesta na cele P.A.K. została
przeprowadzona, zaś definitywne sprawozdanie z tejże poda się po odbiorze wszystkich list
składkowych na następnym zebraniu. Poza tym zwrócono uwagę na brak sztandarów poszczególnych
organizacyj w uroczystościach oraz nie branie żywego udziału w nich K.S.M.M.
ad. 5. Odczytu nie wygłoszono.

ad. 6. Prezeska K.S.K. p. Ziarnkówna odczytała artykuł na temat „Dnia modlitwy o zwycięstwo
katolicyzmu nad komunizmem” mającego się odbyć 14 listopada br. Bliższe szczegóły związane z
dniem powyższym poda ks. Proboszcz po ostatecznym ustaleniu programu tegoż.
ad. 7. W dniu 15 listopada przypada doroczne święto K.S.M.M. Zaznaczono zatem, że młodzież
zrzeszona w stowarzyszeniu powyższym przystąpi dnia tego podczas uroczystej Mszy św. wspólnie do
Stołu pańskiego, zaś na zakończenie uroczystości o godzinie 16-tej odbędzie się akademia w salce
Domu katolickiego.
ad. 8. P. Prezes wskazał, że należy zachęcać członków poszczególnych organizacyj, aby szczególnie w
listopadzie jako miesiącu poświęconym pamięci dusz zmarłych, ofiarowali swe modlitwy, a także
Msze św. w ich intencji.
ad. 9. W dyskusji omówiono wizytację K.S.M. w dniu 13 listopada, rekolekcje mające się odbyć w
pierwszych dniach grudnia oraz postanowiono wysłać korespondencję z obchodów święta Chrystusa
Króla w parafii do „Dziennika Bydgoskiego”.
Pochwaleniem Pana Boga zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 10 r. 1936
Dnia 26 listopada odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. przy udziale ks. proboszcza, p. Prezesa,
przedstawicieli K.S.M., K.S.K. i K.S.M.M. Po zagajeniu i wspólnym odmówieniu modlitwy do Ducha
św., p. Prezes podał następujący porządek obrad:
1. Modlitwa do Ducha św.
2. Kwadrans religijny.
3. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
4. Sprawozdanie z kwesty publicznej w święto Chrystusa Króla.
5. Uregulowanie zaległości w Archidiecezjalnym Inst. A.K.
6. Abonament czasopisma „Doniesienia”.
7. Biblioteka wędrowna A.K.
8. Stworzenie świetlicy.
9. Stwierdzenie czy na terenie parafii jest prowadzona robota komunistyczna.
10. Urządzenie „Gwiazdki” przez poszczególne oddziały P.A.K.
11. Wolne głosy.
ad. 2. Ks. Proboszcz wygłosił kwadrans religijny na temat II przykazania Bożego.
ad. 3. Odczytany protokół przyjęto bez zmian.
ad. 4. Z kolei przystąpiono do odczytania sprawozdania z kwesty publicznej w święto Chrystusa Króla.
Stwierdzono, że ogółem zebrano zł 119,26; na 5 list składkowych wpłynęło zł 108,30, zaś zł 10,96
zebrano za pomocą puszek w zbiórce ulicznej. Z tego zł 37,95 zatrzymuje Zarząd P.A.K. za zł 79,51
przekazano Archidiecezjalnemu Instytutowi A.K.
ad. 5. P. Prezes zwracał się do przedstawicieli poszczególnych organizacyj z prośbą o uregulowanie
ewentualnych zaległości w Instytucie.
ad.6. Postanowiono na rok przyszły zaabonować 2 egzemplarze czasopisma „Doniesienia”, które to
koszta pokryje kasa Zarządu P.A.K.
ad. 7. Z biblioteki wędrownej, składającej się z książek na temat nowego hasła A.K., Zarząd P.A.K. na
razie korzystać nie będzie.
ad. 8. Polecono wysondować zarządom K.S.M. i K.S.K., czy należałoby uruchomić świetlicę dla
starszych w parafii.

ad. 9. Na pracę komunistyczną w parafii nie należy patrzeć obojętnie, ale ją wykorzeniać. Poleca się
również, aby przedstawiciele poszczególnych organizacyj na zebraniach poruszali kwestię
komunizmu.
ad. 10. Sprawę urządzenia „Gwiazdki” w oddziałach postanowiono uzgodnić później.
Na tym zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 11 r. 1936
Dnia 18 grudnia odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. przy udziale ks. Proboszcza, ks. wik. Kałdońskiego,
przedstawicieli K.S.M., K.S.K., K.S.M.Ż. i Tow. Św. Wincentego a Paulo. Po zagajeniu i wspólnym
odmówieniu modlitwy do Ducha św., p. Prezes podał następujący porządek obrad:
1. Zagajenie.
2. Kwadrans religijny.
3. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
4. Komunikaty Zarządu.
5. Definitywne załatwienie sprawy świetlicy.
6. Czy na terenie parafii jest prowadzona robota komunistyczna?
7. Uroczystość ku czci św. Rodziny.
8. Referat „Jeden jest Nauczyciel Wasz Chrystus”.
9. Wolne głosy.
ad 2. Ks. Proboszcz wygłosił kwadrans religijny na temat VIII przykazania Bożego.
ad 3. Odczytany protokół z ostatniego zebrania bez zmian przyjęto.
ad 4. P. Prezes odczytał pismo Archidiecezjalnego Instytutu A.K. z dnia 30.11.1936, poczym złożył
podziękowanie ks. Proboszczowi, ks. wik. Kałdońskiemu oraz przedstawicielom organizacyj za
współpracę w organizowaniu święta Chrystusa Króla w parafii.
ad 5. Sprawę utworzenia świetlicy dla parafian pozostawiono w zawieszeniu, postanowiono jednakże
dokładać wszelkich starań, aby w przyszłości można było ją uruchomić.
ad 6. Stwierdzono, że wyraźnej pracy komunistycznej na terenie parafii na razie nie zauważono.
Istnieją jednak jednostki skłonne do komunizmu. Obowiązkiem jest zatem naszym dbać o dobro
Kościoła i ewentualną robotę komunistyczną w zarodku paraliżować. Ze względu na to, p. Prezes
zwracał się z prośbą, aby w programie zebrań stowarzyszeń poświęcono również chwilę aktualnej
kwestii komunistycznej.
ad 7. W dniu 10 stycznia r. 1937 przypada doroczna uroczystość ku czci św. Rodziny. Uchwalono
zatem, że każda z kolumn przygotuje punkt programu mającej się tego dnia odbyć akademii.
ad 8. Referat „Jeden jest Nauczyciel Wasz Chrystus” odczytał p. prezes Ziarnek.
ad 9. w wolnych głosach podano do wiadomości, że w dniu 20 bm. Urządza K.S.K. wspólny „Wieczór
wigilijny”.
Pochwaleniem Pana Boga zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 1 r. 1937
Dnia 15 stycznia odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. przy udziale ks. Proboszcza, p. Prezesa,
przedstawicieli K.S.K., K.S.M.Ż. Po zagajeniu i wspólnym odmówieniu modlitwy do Ducha św., podano
następujący porządek obrad:
1. Modlitwa do Ducha św.
2. Kwadrans religijny.
3. odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
4. Komunikaty Zarządu.
5. Stwierdzić, czy abonament na „Doniesienia” uregulowano.

6. Krótkie sprawozdanie finansowe z działalności rocznej 1936 r.
7. Omówić wskazówki do sprawozdania rocznego dla oddziałów.
8. Wysłać sprawozdanie do Instytutu.
9. Obchód papieski.
10. Propaganda trzeźwości.
11. Referat „Sens apostolstwa w dobie obecnej”.
12. Wolne głosy.
ad 2. Kwadrans religijny na temat IX i X przykazania Bożego wygłosił ks. Proboszcz.
ad 3. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania.
ad 4. W komunikatach Zarządu p. Prezes dziękował wszystkim tym, którzy współpracowali i
przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia tegorocznej uroczystości ku czci św. Rodziny. Zwracał
również uwagę na artykuły z ważnymi poleceniami dla Zarządów P.A.K. ukazujące się w
„Doniesieniach”.
ad 5. Sprawę uregulowania abonamentu za „Doniesienia” ostatecznie załatwiono.
ad 6. Po odczytaniu przez p. Prezesa krótkiego sprawozdania finansowego za r. 1936 oraz dołączeniu
dowodów do poszczególnych pozycyj, stwierdzono zamknięcie księgi kasowej po stronie dochodu jak
i rozchodu sumą zł 50,87, zaś na r. 1937 przeszło saldo w wysokości zł 17,44.
ad 7. Podano i omówiono wskazówki do sprawozdania rocznego dla oddziałów, polecając
równocześnie przedstawić powyższe na następnym zebraniu Zarządu.
ad 8. Ze względu na stałe utrzymywanie kontaktu z Instytutem, postanowiono wysyłać tamże
sprawozdania z miesięcznych zebrań Zarządu.
ad 9. W związku z 15-tą rocznicą koronacji Ojca św. Piusa XI ustalono, że dnia 14 lutego poszczególne
organizacje wezmą udział w uroczystej Mszy św., zaś na zebraniach w tymże miesiącu uwzględnią
obchód papieski.
ad 10. Z okazji „Tygodnia propagandy trzeźwości” w pierwszych dniach lutego, wspomniano o
potrzebie poruszenia i propagowania ruchu przeciwalkoholowego na zebraniach stowarzyszeń.
ad 11. Referat na temat „Sens apostolstwa w dobie obecnej” odczytał z „Doniesień” prezes p.
Ziarnek.
ad 12. W wolnych głosach zwrócono uwagę, aby przedstawiciele stowarzyszeń, ważniejsze
wydarzenia skierowane przeciw Kościołowi czy duchowieństwu w miarę możności podawali na
zebraniach, celem szerszego ich omówienia, względnie doniesienia Instytutu. Poza tym podano
projekt utworzenia bezprocentowej kasy pożyczkowej.
Pochwaleniem Pana Boga zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 2 r. 1937
Dnia 25 lutego odbyło się roczne walne zebranie Zarządu P.A.K. przy udziale ks. Proboszcza, ks. wik.
Kałdońskiego, przedstawicieli K.S.M., K.S.K., K.S.M.M., K.S.M.Ż. i Tow. Pań Miłosierdzia św.
Wincentego a Paulo. Po zagajeniu i wspólnym odmówieniu modlitwy do Ducha św., p. Prezes podał
następujący porządek obrad:
1. Modlitwa do Ducha św.
2. Kwadrans religijny.
3. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
4. Sprawozdanie roczne Prezesa.
5. Wybór komisji rewizyjnej.
6. Uchwalić program pracy na r. 1937.
7. Uchwalić budżet na r. 1937.
8. Krótkie sprawozdanie prezesów z działalności ich kolumn.
9. Propaganda trzeźwości.
10. Zaprotokółować tytuły książek ofiarowanych względnie zakupionych dla biblioteki parafialnej.

11. Ustalić termin posiedzeń i przesłać zaproszenie do Instytutu na jedno z zebrań.
12. Modlitwy za Ojca św.
ad 2. Kwadrans religijny – „O przykazaniach Bożych” wygłosił ks. proboszcz.
ad 3. Odczytany protokół z poprzedniego zebrania bez zmian przyjęto.
ad 4. Z kolei nastąpiło sprawozdanie roczne p. Prezesa. Odczytano mianowicie program pracy z r. ub.,
protokół komisji rewizyjnej Parafial. Zarządu A.K. oraz krótkie sprawozdanie kasowe, zaznaczając, że
saldo z r. 1936 wynosi zł 17,44.
ad 5. Do komisji rewizyjnej wybrano p. Sibińską, ks. wik. Kałdońskiego i p. Hutka.
ad 6. Podano następujący program pracy na r. bież.:
1) 12 zebrań miesięcznych, o ile zajdzie potrzeba 2 zebrania w miesiącu.
2) Uroczystość ku czci św. Rodziny.
3) Wyjazd Prezesa na III Zjazd Prezesów P.A.K. połączony z kursem instrukcyjnym.
4) Spotęgować rozwój organizacyj katolickich na terenie parafii:
a) prze pobudzanie dotychczasowych członków do punktualnego i regularnego
uczęszczania na zebrania i do intensywnej działalności,
b) przez przystępowanie do spowiedzi św. Najmniej raz na kwartał,
c) przez werbowanie nowych członków i członkiń (dobrych katolików – zwracać uwagę
na komunistów),
d) przez wyrabianie opinii katolickiej.
5) Obchód papieski.
6) Uroczystość ku czci Chrystusa Króla.
7) Opracować i uchwalić regulamin biblioteki parafialnej.
8) Pozyskanie nauczycielstwa do współpracy.
9) Wykonać hasło: „Duch Chrystusowy w szkole i w wychowaniu podstawą odbudowy
narodów”.
10) Propaganda dobrej prasy – zdecydowana walka z pornografią i bezwstydem.
11) Udział w kursie dekanalnym.
12) Wystosować do Instytutu zaproszenie na zebranie miesięczne.
ad 7. Budżet na r. 1937 uchwalono w wysokości zł 53,44.
ad 8. Państwo prezesi poszczególnych organizacyj przedstawili krótkie sprawozdania roczne z
działalności oddziałów.
ad 9. P. Prezes zwracał się do przedstawicieli stowarzyszeń z prośbą o przeprowadzenie na
zebraniach tychże propagandy trzeźwości.
ad 10. Ze względu na mającą powstać bibliotekę parafialną stwierdzono ilość i rodzaj dotychczas
posiadanych książek, a mianowicie: „Wiara i niewiara” – zakupiona przez Zarząd P.A.K., „Nauki dla
matek chrześcijańskich” – ofiara p. Fr. Przybylskiego. Oprócz tego p. Popielowa ofiarowała 15 książek,
których tytuły brzmią: „Wiedza i wiara”, „U źródeł bytu – cel ludzkości”, „Wartość dóbr doczesnych”,
„O istocie religii”, „Doktryna bolszewicka”, „Własność prywatna”, „Szkice o celowości w przyrodzie”,
„Religia i moralność”, „Niech się stanie”, „Jaką ma być sprawiedliwa płaca robotnika”, „Modernizm i
moderniści”, „Państwo – naród - jednostka”, „Kościół i jednostka”, „Wolna myśl i wolna szkoła”,
„Bóstwo Chrystusa podstawową prawdą chrześcijaństwa”.
ad 11. Sprawę ustalenia dokładnego terminu przesłania zaproszenia do Instytutu na jedno z
miesięcznych zebrań Zarządu pozostawiono otwartą, postanawiając porozumieć się poprzednio z
tymże.
ad 12. W myśl odezwy J. Em. Ks. Kardynała Hlonda, wskazano modlić się o zdrowie dla Ojca św.
Pochwaleniem Pana Boga zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał

Nr 3 r. 1937
Dnia 15 kwietnia odbyło się miesięczne zebranie Zarządu P.A.K. w mieszkaniu Przewielebnego Ks.
Proboszcza. Na zebraniu byli obecni: Przewieleb. Ks. Proboszcz, Wieleb. Ks. Wikary Kałdoński, p.
Hutek prezes K.S.M., p. Wieczorkówna sekretarka K.S.M.Ż., p. Sibińska prezeska z Tow. św.
Wincentego a Paulo. Po zagajeniu i wspólnie odmówionej modlitwie, Przwielebny Ks. Proboszcz (w
zastępstwie p. prezesa P.A.K., który z powodu choroby na zebranie nie przybył) podał następujący
porządek obrad:
1. Zagajenie i modlitwa.
2. Kwadrans religijny.
3. odczytanie protokółu.
4. Sprawa pielgrzymki do Gniezna.
5. O Zjeździe Prezesów P.A.K.
6. XVII Zjazd Katolicki.
7. Wolne głosy.
8. Zakończenie.
ad 2. Przewielebny Ks. Proboszcz odczytał kwadrans katechizmowy „O miłości bliźniego”.
ad 3. Z powodu nieobecności p. Milewskiej sekretarki P.A.K. protokół odczytała p. Ziarnkówna, który
przyjęto bez poprawek.
ad 4. Przewieleb. Ks. Proboszcz odczytał list z Archidiecezjalnego Instytutu A.K. podając bliższe dane
dotyczące pielgrzymki do Gniezna, z czego wynikało, że najbliższy pociąg popularny jest przewidziany
z Bydgoszczy, co dla nas jest bardzo niekorzystne. Przewieleb. Ks. proboszcz ubolewał nad tym, że
parafia nasza tak oddalona, ma także niedogodną komunikację kolejową, co odstrasza ludzi do
wzięcia udziału w jakiejkolwiek uroczystości.
ad 5. Na Zjazd Prezesów P.A.K. proponowano wysłać (w zastępstwie) p. Hutka, który z powodu
nawału pracy zawodowej od wyjazdu się uchylał, jednak definitywną odpowiedź obiecał p. Hutek
udzielić Ks. Proboszczowi.
ad 6. XVII Zjazd Katolicki odbędzie się w Poznaniu w dniach 28 i 29 czerwca b.r. i to w ramach
Międzynarodowego Kongresu ku czci Chrystusa Króla, który trwać będzie od 25 do 29 czerwca. Ks.
Proboszcz prosił, aby państwo prezesi poszczególnych oddziałów przeprowadzili propagandę na rzecz
Zjazdu.
ad 7. W wolnych głosach Ks. Wikary przypomniał o urządzeniu akademii na cześć św. Wojciecha.
Program tejże ustalono jak następuje:
1) Orkiestra.
2) Słowo wstępne – p. Hutek.
3) Śpiew chóru kościelnego.
4) Deklamacja.
5) Referat – Przewieleb. Ks. Proboszcz.
6) Deklamacja.
7) Zakończenie – Wieleb. Ks. Wikary.
Pochwaleniem Pana Boga zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 4 r. 1937
Dnia 10 maja odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. przy udziale ks. Proboszcza, ks. wik. Kałdońskiego, p.
Prezesa, przedstawicieli K.S.M. i K.S.K. Po zagajeniu, wspólnym odmówieniu modlitwy do Ducha św. i
powitaniu przez ks. Proboszcza przybyłego na zebranie po dłuższej chorobie p. Prezesa, podano
następujący porządek obrad:
1. Modlitwa do Ducha św.
2. Kwadrans religijny.
3. Stwierdzenie obecności pp. Członków Zarządu.
4. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.

5. Komunikaty Zarządu:
a) Rekolekcje zamknięte,
b) Międzynarodowy Kongres ku czci Chrystusa Króla.
6. Nabożeństwo Majowe.
7. Procesja Bożego Ciała.
8. Ustalenie w Oddziałach terminów spowiedzi św.
9. Wycieczka wszystkich Oddziałów.
10. Referat: „Wychowanie społeczne w Parafialnej A. Kat.”.
11. Sprawozdania kolumn z pracy za ostatnie miesiące.
12. Wolne głosy.
ad 2. Kwadrans religijny „O chrześcijańskiej miłości siebie samego” wygłosił ks. Proboszcz.
ad 3. Stwierdzono nieobecność na zebraniu przedstawicieli K.S.M.M. i Ż. Oraz Tow. Św. Rodziny a
Paulo.
ad 4. Protokół z ostatniego zebrania odczytała w zastępstwie sekretarki prezeska K.S.K. p.
Ziarnkówna.
ad 5. W komunikatach Zarządu omówiono:
a) Rekolekcje zamknięte dla Prezesów, a także innych członków Zarządu, mające się odbyć w
początkach lipca, za opłatą 10 zł. Termin zgłoszeń upływa z dniem 20 czerwca. Wskazane by
było zatem, aby organizacje wydelegowały uczestników na powyższe rekolekcje.
b) Polecono również przeprowadzić propagandę za jak najliczniejszym udziałem członków Akcji
Kat. w Kongresie ku czci Chrustusa Króla w Poznaniu, jak i w Zjeździe Katolickim
organizowanym w jego ramach.
ad 6. Wobec tego, że stwierdzono mały udział parafian a szczególnie młodzieży w Nabożeństwie
Majowym, postanowiono kwetię tę poruszyć na zebraniach Oddziałów i zachęcić do pilniejszego
uczęszczania na powyższe Nabożeństwo.
ad 7. Ze względu na zbliżające się święto Bożego Ciała, p. Prezes apelował, aby wszystkie kolumny
brały gremialny udział w uroczystej procesji.
ad 8. Ustalono, że członkowie organizacyj mają przystępować do wspólnej spowiedzi św. najmniej w
odstępach kwartalnych.
ad 9. Z kolei przystąpiono do omówienia wspólnej wycieczki poszczególnych Oddziałów.
Postanowiono mianowicie urządzić ją w dniu 11 lipca do Śmiłowa, zaś co do godziny wyruszenia z
Miasteczka polecono wysondować jeszcze stanowisko członków organizacyj na zebraniach.
Ustaleniem programu tejże zajmie się Zarząd.
ad 10. Referatu na temat „Wychowanie społeczne w Paraf. A. Kat.” z powodu ograniczonego czasu
nie wygłoszono.
ad 11. P. Prezes zwracał się do przedstawicieli 4 kolumn, aby dla orientacji na zebraniach Zarządu,
które będą się odbywały w pierwszych dniach każdego miesiąca, przedstawiali sprawozdania z pracy
za ostatni miesiąc.
ad 12. W wolnych głosach zwrócono uwagę na to, że o każdym zebraniu organizacji należy
zawiadomić ks. Proboszcza, bez którego zgodny żadne zebranie odbyć się nie może. Poza tym ks.
Proboszcz odczytał pismo, w którym Koło Kultury Katolickiej prosi o podanie osób mogących brać
udział za zaproszeniem tegoż w Zjeździe Inteligencji w Bydgoszczy, organizowanym z ramienia
Instytutu A.K. w początku czerwca. W związku z tym żadnych kandydatów nie wysunięto.
Pochwaleniem Pana Boga zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 5 r. 1937
Dnia 2 czerwca odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. przy udziale ks. Proboszcza, ks. wik. Kałdońskiego,
p. Prezesa, przedstawicieli K.S.K. i K.S.M.Ż. Po zagajeniu i wspólnym odmówieniu modlitwy, podano
następujący porządek obrad:
1. Modlitwa.

2. Stwierdzenie obecności pp. Członków Zarządu.
3. Kwadrans religijny.
4. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
5. Stwierdzenie nazwisk uczestników na rekolekcje zamknięte.
6. Kongres ku czci Chrystusa Króla.
7. Święto organizacyjne K.S.M.
8. Szerzyć kult Serca Jezusowego.
9. Zachęcić rodziców, by młodzież wstępowała do organizacyj.
10. Sprawozdania Oddziałów z pracy w ostatnim miesiącu.
11. Wolne głosy.
ad 2. Stwierdzono nieobecność pp. prezesów K.S.M. i K.S.M.M. na zebraniu.
ad 3. Kwadrans religijny o „5 Przykazaniach Kościelnych” wygłosił ks. Proboszcz.
ad 4. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania.
ad 5. Zwrócono się z prośbą, aby Oddziały wydelegowały uczestników na rekolekcje zamknięte. Ilość
osób będących na rekolekcjach postanowiono stwierdzić na jednym z późniejszych zebrań.
ad 6. W zwiazku z Kongresem Chrystusa Króla polecono przedstawicielom organizacyj przeprowadzić
żywą propagandę na zebraniach i o ile możności przyczynić się finansowo, by jak najwięcej członków
brało w nim udział.
ad 7. Z powodu nieobecności prezesa K.S.M. program święta organizacyjnego Mężów Kat. nie
omówiono.
ad 8. P. Prezes odczytał z książki „Rok Boży” wyjątek o Sercu Jezusowym. Prosił też, aby członkowie 4
kolumn uczęszczali na nabożeństwa ku czci Serca Jezusowego, mające się odbywać co piątek przez
miesiąc czerwiec.
ad 9. Z okazji kończącego się roku szkolnego, polecono na zebraniach Stowarzyszeń zachęcić
rodziców, aby młodzież opuszczająca szkołę wstępowała w szeregi K.S.M.M. i Ż.
ad 10. PP. prezesi poszczególnych Oddziałów podali krótkie sprawozdania z pracy w ostatnim
miesiącu, a mianowicie:
K.S.K. – w zebraniu brało udział 46 członkiń, w procesji Bożego Ciała 40 członkiń.
K.S.M.Ż. – w zebraniu brało udział 35 członkiń, w procesji Bożego Ciała 30 członkiń.
K.S.M.M. – w zebraniu brało udział 20 członków, w procesji Bożego Ciała 20 członków.
Ponadto ks. Wikary zwrócił uwagę na nie wzięcie udziału kierownika miejscowej Szkoły Powszechnej
w tegorocznej procesji Bożego Ciała.
ad 11. W wolnych głosach prezeska K.S.K. p. Ziarnkówna przeczyatłą pismo, w którym starosta
powiatowy zachęca do zwiedzania wystawy pod tytułem „Praca i kultura wsi” w Liskowie.
Pochwaleniem Pana Boga zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 6 r. 1937
Dnia 2 lipca odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. przy udziale ks. Proboszcza, ks. wik. Kałdońskiego, p.
Prezesa, przedstawicieli K.S.M., K.S.K., K.S.M.M. i Ż. Po zagajeniu i wspólnym odmówieniu modlitwy,
podano następujący porządek obrad:
1. Modlitwa.
2. Kwadrans religijny.
3. Stwierdzenie obecności członków i odczytanie protokółu.
4. Sprawozdanie ks. Wikarego z Kongresu Chrystusa Króla.
5. Referat.
6. Co należałoby uczynić by pracodawcy nie zatrudniali pracowników w niedziele i święta?
7. Przeciwdziałać zwyczajowi klątw i złorzeczeń.
8. Uroczystość „Cucu nad Wisłą”.
9. Sprawozdania Oddziałów z pracy.
10. Finansowe poparcie Kongresu Chrystusa Króla.

11. Wolne głosy.
ad 2. Kwadrans religijny wygłosił ks. Proboszcz, tłumacząc obszernie I i II przykazanie kościelne.
ad 3. Po stwierdzeniu obecności członków Zarządu, odczytao i przyjęto protokół z ostatniego
zebrania.
ad 4. Ks. Wikary podał i omówił spostrzeżenia, jakie poczynił na Kongresie Chrystusa Króla oraz
Zjeżdzie katolickim organizowanym w jego ramach w dniach 28 i 29 czerwca br. w Poznaniu.
ad 5. Referat pod tytułem „Akcja Katolicka a polityka” wygłosił p. Prezes, poczym wywiązała się
krótka dyskusja.
ad 6. W związku z zatrudnianiem pracowników bez oczywisyej potrzeby w niedziele i święta,
polecono kwestię powyższą poruszyć na zebraniach K.S.M. i K.S.K. oraz przygotować i wygłosić
ewentualnie odpowiedni referat zapraszając na niego pracodawców.
ad 7. Na sprawę przeciwdziałania zwyczajowi klątw i złorzeczeń postanowiono zwrócić uwagę na
zebraniach kolumn.
ad 8. Ze względu na rocznicę „Cudu nad Wisłą” przypadajacą w dniu 15 sierpnia omówiono krótko
program uroczystości, a mianowicie: pochód na rynek gdzie odbędzie się przed ołtarzem ślubowanie,
śpiew Chóru kościelnego, przemówienie, orkiestra.
ad 9. Z sprawozdań Oddziałów z powodu ograniczonego czasu zrezygnowano.
ad 10. Ustalono, że kwestią finansowego poparcia Kongresu Chrystusa Króla zajmie się osobiście p.
prezes Ziarnek.
ad 11. W wolnych głosach omawiano wycieczkę do Ujścia w dniu 4 lipca oraz wspólną wycieczkę 4
kolumn mającą się odbyć w dniu 25 lipca, przy czym nadmieniono, że organizacją tejże zajmie się
Zarząd. Nadmienić również należy, że na cele powyższej wycieczki ks. proboszcz złożył ofiarę w
wysokości 10 zł.
Pochwaleniem Pana Boga zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 7 r. 1937
Dnia 16 lipca odbyło się dodatkowe zebranie Zarządu P.A.K. celem dokładnego omówienia wspólnej
wycieczki stowarzyszeń w dniu 25 lipca br. Uchwalono zatem, ze członkowie organizacyj zbiorą się o
godzinie 2-giej przed „Organistówką”. Następnie uformowani w pochodzie z orkiestrą na czele
wyruszą przez rynek, ul. Dąbrowskiego, szosą, a następnie polną drogą do lasu brzostowskiego, w
którym to miejsce odpowiednie ustalą ostatecznie p. Prezes i ks. wik. Kałdoński.
O urządzeniu wycieczki postanowiono uwiadomić Starostwo powiatowe oraz leśniczego.
Podczas powyższej imprezy odbędą się urozmaicenia jak strzelanie z wiatrów i łuku, gry i zabawy. O
zajęcie się wiatrówką postanowiono poprosić p. Kołackiego mistrza stolarskiego, a pobieraż 10 gr za 3
strzały. Natomiast za strzał z łuku 5 gr i poprosić p. Pazderskiego.
Poza tym wyznaczono następujące nagrody:
dla wiatrówki – I nagroda portmonetka, II czekolada.
dla łuku – I nagroda ½ kg królewieckiej, II nagroda ¼ parówki.
Oprócz tego dla dzieci postanowiono zakupić za 2 zł ½ kg cukierków.
Powrót wycieczki z lasu ma nastąpić pomiędzy godziną 20 a 21.
Na tym zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 8 r. 1937
Dnia 10 października odbyło się zebranie Paraf. Zarządu Akcji Katolickiej, na którym byli obecni ks.
Proboszcz, p. Prezes, przedstawiciele K.S.M., K.S.K., K.S.M.M. i Ż. Po zagajeniu i wspólnym
odmówieniu modlitwy, p. Prezes podał następujący porządek obrad:
1. Zagajenie.
2. Modlitwa.

3. Kwadrans religijny.
4. Stwierdzenie obecności członków Zarządu.
5. Odczytanie protokółu.
6. Przygotowanie uroczystości Chrystusa Króla.
7. Wolne głosy.
ad 3. Ks. Proboszcz wygłosił kwadrans religijny poświęcony pamięci św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
ad 4. Stwierdzono obecność wszystkich członków Zarządu na zebraniu.
ad 5. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania.
ad 6. W związku z tegorocznym świętem Chrystusa Króla przypadajacym w dniu 31 bm., ustalono co
następuje: o godzinie 10-tej na uroczystej Mszy św. wezmą gremialny udział członkowie 4 kolumn
przystępując również do Stołu Pańskiego. Po nabożeństwie wyruszy procesja ku krzyżowi
przydrożnemu, gdzie odbędzie się krótka manifestacja religijna, na którą złoży się przemówienie ks.
Proboszcza oraz pieśni Chóru Kościelnego. Po południu, na nieszporach odczyta ks. Proboszcz krótki
artykuł na temat powyższego święta.
W dniu tym należy domy udekorować sztandarami kościelnymi względnie narodowymi. Poza tym, na
ulicach miasta będą kwestowały za pomocą puszek członkinie K.S.M.Ż. na cele Akcji Katolickiej. W
czasie zaś od dnia 24 do 31 bm. Włącznie przeprowadzi również K.S.M.Ż. kwestę za pomocą list
składkowych w mieście, natomiast na wioskach zajmie się tym K.S.K.
Na tym zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 9 r. 1937
Dnia 11 listopada odbyło się zebranie Paraf. Zarządu A. Kat. przy udziale ks. Proboszcza, p. Prezesa
oraz przedstawicieli stowarzyszeń A. Kat. Po zagajeniu i wspólnym odmówieniu modlitwy podano
następujący porządek obrad:
1. Modlitwa.
2. Kwadrans religijny.
3. Stwierdzenie obecności pp. Członków Zarządu.
4. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
5. Stwierdzić czy przesłano Instytutowi sprzwozdanie z przebiegu święta Akcji Kat.
6. Stwierdzić czy:
a) 2/3 zbiórki w święto Chrystusa Króla przekazano do instytutu,
b) odesłano do Instytutu listy składkowe, protokół ze zbiórki oraz plan i wykaz zbiórki w
parafii.
7. Podziękować za współpracę K.S.K. i K.S.M.Ż.
8. Święto organizacyjne K.S.M.M.
9. Kwestia społeczna.
10. Pismo Instytutu z dnia 3.11.1937 dotyczące poparcia Koła Przyjaciół 61 pp.
11. Zamknięcie.
ad 2. Kwadrans religijny wygłosił ks. Proboszcz tłumacząc istotę „Ciała mistycznego”.
ad 3. Stwierdzono obecność wszystkich członków Zarządu na zebraniu.
ad 4. Protokółu z ostatniego zebrania nie odczytano.
ad 5. Uchwalono przesłać krótkie sprawozdanie z przebiegu święta Chrystusa Króla w parafii do
wiadomości Instytutu.
ad 6.
a) Przystąpiono do odczytania sprawozdania z kwesty publicznej w święto Chrystusa Króla.
Stwierdzono, że ogółem zebrano zł 126,25. Na pięć list składkowych wpłynęło zł 108,70, zaś zł
17,55 zebrano za pomocą puszek w zbiórce ulicznej. Z tego zł 42,08 zatrzymuje Zarząd P.A.K.,
a 84,17 zł przekazano Archidiecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej.
b) Powyższy protokół, listy składkowe oraz plan i wykaz zbiórki postanowiono przesłać
Instytutowi w dniach najbliższych.

ad 7. W imieniu Paraf. Zarządu A.K. dziękował p. Prezes kolumnom za współpracę w zorganizowaniu
święta Chrystusa Króla, nadto polecił na zebraniach podziękować również członkiniom za chętne i
sprężyste przeprowadzenie kwest na cele Akcji Kat., a mianowicie z K.S.K. pp.: Hoffmanowej
Michalinie, Jaremkowej, Łańskiej, Kąkolowej, Olszewskiej Stanisławie, Minowiczowej Helenie, zaś z
K.S.M.Ż. pp.: Gapińskiej Zofii, Bileckiej Annie, Pawliszównie Halinie, Müllerównie Marii, Gano
Jadwidze, Nowakównie Marcie, Wieczorkównie Helenie i Mandelkównie Małgorzacie.
ad 8. Ze względu na przypadajace w dniu 14 listopada br. święto organizacyjne K.S.M.M. p Prezes
zwracał się z prośbą, aby organizacje poparły wysiłek młodzieży, biorąc udział w uroczystościach.
ad 9. Na temat nowego hasła Akcji Katolickiej jakim jest kwestia społeczna, wywiązała się krótka
dyskusja. Sprawę powyższą pozostawiono jednak otwartą, postanawiając rozwiązać ją na następnych
zebraniach.
ad 10. Po odczytaniu pisma Instytutu z dnia 9 listopada br. dotyczącego poparcia Koła Przyjaciół 61
pp. uchwalono, że stowarzyszenia Akcji Katolickiej zgodnie ze statutami nie mogą należeć do żadnych
organizacyj neutralnych, jednakże Paraf. Zarząd zaleca i zachęca członków Akcji Katol. jako obywateli
do wstępowania i popierania powyższego Koła.
Na tym zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 10 r. 1937
Dnia 3 grudnia odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. przy udziale ks. proboszcza, p. Prezesa oraz
przedstawicieli organizacji Akcji Katolickiej. Po zagajeniu i wspólnym odmówieniu modlitwy, podano
następujący porządek obrad:
1. Modlitwa.
2. Kwadrans religijny.
3. Stwierdzić obecność członków Zarządu.
4. Odczytać protokół z ostatniego zebrania.
5. Ustalić ilość egzemplarzy „Doniesień” mających być zaabonowanych na r. 1938.
6. Komunikaty Zarządu:
a) odczytać pismo Arch. Instytutu Akcji Katol.
b) omówić sposób popularyzacji myśli hasła społecznego.
7. Zakupić książkę Turnan’a „Ku lepszej przyszłości”.
8. Uroczystość ku czci św. Rodziny.
9. Wolne głosy.
ad 2. Kwadrans religijny „O gorliwości apostolskiej” wygłosił ks. Proboszcz.
ad 3. Stwierdzono obecność wszystkich członków Zarządu na zebraniu.
ad 4. Odczytano protokóły z dwu ostatnich zebrań.
ad 5. Na r. 1938 postanowiono zaabonować 6 egzemplarzy czasopisma „Doniesienia” z tym, że koszt
dwu egzemplarzy pokryje kasa Zarządu.
ad 6. W komunikatach Zarządu:
a) odczytano pismo Arch. Instytutu A. Kat. z dnia 23 listopada dotyczące święta Chrystusa Króla.
b) omawiając sposób popularyzacji myśli hasła społecznego, zwrócono szczególną uwagę na
społeczne encykliki papieskie, które to należałoby jak najdokładniej poznać, przerabiając
takowe na zebraniach stowarzyszeń.
ad 7. Uchwalono zakupić dla poszczególnych organizacji 5 egzemplarzy książki Turnan’a „Ku lepszej
przyszłości”, która w przystępnych referatach porusza i omawia tegoroczne hasło społeczne.
ad 8. Dnia 9 stycznia przypada uroczystość św. Rodziny. Polecono zatem, aby w dniu tym członkowie
Akcji Kat. wzięli udział wraz z sztandarami w nabożeństwie oraz przystąpili wspólnie do Komunii św.
Po Mszy św. o godzinie 12-tej odbędzie się uroczysta akademia o następującym porogramie:
1. słowo wstępne – ks. Proboszcz.
2. Deklamacja – K.S.M.M.
3. Referat „Postulaty katolickiej polityki rodzinnej”.

4. „Święty Opiekun” – jednoaktówka z życia Najśw. Rodziny – K.S.K. i K.S.M.
5. Deklamacja – K.S.M.Ż.
6. Zakończenie – p. Ziarnkówna.
Podczas akademii K.S.K. przeprowadzi zbiórkę na pokrycie powstałych kosztów. W związku z
powyższą uroczystością Zarząd postanowił zakupić dwie książki, a mianowicie „Święty Opiekun” i
„Rodzina ostoją”.
Na tym zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 1 r. 1938
Dnia 13 stycznia odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. przy udziale ks. Proboszcza, p. Prezesa oraz
przedstawicieli organizacji A. Kat. Po zagajeniu i wspólnym odmówieniu modlitwy, podano
następujący porządek obrad:
1. Modlitwa.
2. Kwadrans religijny.
3. Stwierdzić obecność członków Zarządu.
4. Odczytać protokół z ostatniego zebrania.
5. Uroczystość Papieska.
6. Ustalić stałą datę zebrań miesięcznych i walnego zebrania.
7. Aprotokółować tytuły książek.
8. Wolne głosy.
ad 2. Kwadrans religijny na temat „Przymioty duchowne apostoła światła” wygłosił ks. Proboszcz.
ad 3. Stwierdzono obecność wszystkich członków Zarządu na zebraniu.
ad 4. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania.
ad 5. Dnia 13 lutego przypada w roku bieżącym uroczystość Papieska. Postanowiono zatem urządzić
w dniu powyższym po nabożeństwie, o godzinie 12-tej uroczystą akademię, o następującym
programie:
1. Słowo wstępne – K.S.M.
2. Śpiew Chóru Kościelnego.
3. Deklamacja – K.S.M.Ż.
4. Referat.
5. Obrazek sceniczny.
6. Zakończenie – K.S.M.Ż.
ad 6. Ustalono, że przedstawiciele Oddziałów scharakteryzują krótko działalność swych organizacji w
roku ubiegłym na walnym zebraniu Zarządu, które odbędzie się dnia 2 lutego o godzinie 17-tej.
Następne zebrania natomiast będą się odbywały odtąd regularnie między 1 a 7 każdego miesiąca.
ad 7. Ze względu na mającą powstać w najbliższym czasie bibliotekę A.K. na terenie parafii,
stwierdzono ilość i rodzaj książek przesłanych z Instytutu Parafialnemu Zarządowi, a mianowicie:
„Kuźnia Akcji katolickiej”, „Wierzę”, „Życie wewnętrzne”, „Filozofia miłości”, „Dobroć”,
„Bezbożnictwo w Polsce”, Masoneria w Polsce”, „Królewskie kapłaństwo”, „Miłość, małżeństwo,
rodzina”, „Istota małżeństwa”, „Rodzina a kultura społeczna”, „Małżeństwo i rodzina”, „ Dyrektywy
dla Akcji Katolickiej”, „Komunizm i nacjonalizm”, „Rodzina a państwo”, „Katolicyzm a rodzina”,
„Katolik świecki”, „Socjologiczne podstawy Akcji katolickiej”, „Nadprzyrodzone podstawy Akcji
Katolickiej”.
ad 8. W wolnych głosach p. Prezes zwracał uwagę, aby Oddziały A. Kat. chcąc uniknąć przykrych
nieporozumień, pracowały zawsze zgodnie z statutami i w stałym porozumieniu z Zarządem. Poza
tym powołano p. Grondkowskiego do komisji rewizyjnej.
Pochwaleniem Pana Boga zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał

Nr 2 r. 1938
Dnia 2-go lutego odbyło się Walne zebranie P.A.K. przy udziale ks. Proboszcza, p. Prezesa,
przedstawicieli K.S.M., K.S.K., K.S.M.M. i Ż. Oraz prezeski z Tow. św. Wincentego a Paulo. Zebranie
zagaił p. Prezes Pochwaleniem Pana Boga. Po odmówieniu wspólnej modlitwy podał p. Prezes
następujący porządek obrad:
1. Modlitwa.
2. Kwadrans religijny.
3. Odczytanie protokółu z ostatniego Walnego zebrania.
4. Sprawozdanie roczne Prezesa i Komisji Rewizyjnej.
5. Dyskusja.
6. Wybór Wiceprezesa.
7. Wybór Skretarza.
8. Wybór Komisji Rewizyjnej (3 osoby).
9. Uchwalić program pracy na rok 1938.
10. Uchwalić budżet na rok 1938.
11. Uchwalić regulamin Biblioteki Parafialnej.
12. Odczyt „Atak na sprzymierzeńców”.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie.
ad 2. Kwadrans religijny pod tytułem „Apostolstwo cierpienia” wygłosił Ks. Proboszcz.
ad 3. Odczytany protokół przyjęto bez zmian.
ad 4. P. Prezes odczytał sprawozdanie roczne z wszystkich czterech kolumn P.A.K. Następnie został
odczytany protokół Komisji Rewizyjnej P.A.K. oraz sprawozdanie kasowe. Dochód w roku 1937
wynosi 215,48 zł, zaś rozchód 197,07. Saldo 1938 – 21,41 zł. Do tego dochodzi 36 książek o wartości
5,50 zł.
ad 5. W dyskusji powiedział p. Prezes kilka uwag dotyczących sprawozdań rocznych.
ad 7. Sekretarką pozostaje nadal p. Milewska.
ad 8. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani p.p. Sibińska, Hutek i Grondkowski.
ad 9. P. Prezeska kobiet odczytała następujący „Program Pracy” na rok bieżący:
a) Dwanaście zebrań miesięcznych.
b) Kolportarz dobrej książki i prasy katolickiej – dalsza rozbudowa biblioteki parafialnej.
c) Obchód ku czci świętej Rodziny.
d) Obchód uroczystości papieskiej – 19 lutego 1938 r.
e) Propaganda trzeźwości.
f) Omówić uchwały pierwszego polskiego synodu plenarnego odbytego w Częstochowie w roku
1936.
g) W kolumnach Kat. Stow. Mężów, Kat. Stow. kobiet, jak również wśród młodzieży podjąć akcję
przeciwko nieślubnemu macierzyństwu – przeciwko demoralizacji.
h) Uroczystość św. Wojciecha patrona Akcji katolickiej.
i) Wyjazd Prezesa A. Kat. na Zjazd Prezesów w Poznaniu.
j) Udział Akcji Kat. w Procesji Bożego Ciała (16.06.1938).
k) Przygotować Akcję Kat. w Miasteczku do wyjazdu na XVIII Zjazd Katolicki w Nakle w dniach 28
i 29 czerwca 1938 r.
l) Święto Chrystusa Króla (20.10.1938).
m) Udział członków P.A.K. w rekolekcjach zamkniętych.
n) Na każdym zebraniu omówić pewną część hasła A. Kat. „Katolickie zasady społeczne
podstawą socjalnej przebudowy świata”.
ad 10. Uchwalono budżet na rok 1938 w wysokości zł 102.
ad 11. Regulamin biblioteki parafialnej postanowiono z braku czasu ustalić na specjalnym zebraniu.
ad 12. Pochwaleniem Pana Boga zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał

Nr 3 r. 1938
Dnia 27 lutego odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. przy udziale ks. proboszcza, p. Prezesa oraz
przedstawicieli organizacji A. Kat. Po zagajeniu i wspólnym odmówieniu modlitwy, podano
następujący porządek obrad:
1. Modlitwa.
2. Kwadrans religijny.
3. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
4. Komunikaty Zarządu:
a) odczytać pismo Archidiecezjalnego Instytutu A.K.,
b) podziękować za współpracę w urządzeniu akademii papieskiej,
c) święto organizacyjne K.S.K.,
d) jubileusz Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Laubitza.
5. Omówić uchwały I polskiego synodu plenarnego w Częstochowie w r. 1936.
6. Ogólny pogląd na kwestię społeczną.
7. Propaganda trzeźwości.
8. Kanonizacja błogosławionego Andrzeja Boboli.
9. Wolne głosy i wnioski.
ad 2. Kwadrans religijny „O 100% katoliku” wygłosił ks. proboszcz.
ad 3. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania.
ad 4. W komunikatach Zarządu:
a) Odczytano pismo Archidiecezjalnego Instytutu, w którym zamianował tenże obecnego
prezesa P.A.K. p. burmistrza Ziarnka na przeciąg dalszych trzech lat. W dalszym ciągu ks.
proboszcz podziękował w imieniu Akcji katolickiej p. Prezesowi za dotychczasową działalność,
życzą jednocześnie dalszej owocnej pracy w naszej parafii.
b) P. Prezes dziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania akademii
papieskiej, polecając również podziękować na zebraniach oddziałów członkom biorącym w
niej czynny udział.
c) Dnia 27 marca przypada doroczne święto organizacyjne Kat. Stow. Kobiet. W związku z
powyższym, odbędzie się w dniu tym o godzinie 12-tej, po nabożeństwie, uroczysta akademia
według ustalonego już programu.
d) Ze względu na 50-lecie kapłaństwa, które obchodzi Jego Ekscelencja Ks. Biskup Laubitz w dniu
11 marca, polecono członkom organizacji A.K., aby w dniu tym ofiarowali modlitwy swoje na
intencję Dostojnego Jubilata.
ad 5. P. Prezes odczytał uchwały pierwszego polskiego synodu plenarnego w Częstochowie w r. 1936
odnoszące się do katolików świeckich i dotyczące Akcji Katolickiej, zaznaczając, że z uchwałami tymi
należy się dokładnie zapoznać, przerabiając je na zebraniach wszystkich kolumn.
ad 6. Pierwszy wykład książki Turnan’a „Ku lepszej przyszłości”, noszący tytuł „Ogólny pogląd na
kwestię społeczną” postanowiono szczegółowo omawiać i przedyskutować na zebraniach oddziałów.
ad 7. P. Prezes zwracał się do przedstawicieli stowarzyszeń z prośbą o przeprowadzenie propagandy
trzeźwości tak w miesiącu lutym, jak i na innych zebraniach w ciągu roku.
ad 8. Wobec tego, że dnia 17 kwietnia br. odbędzie się w Rzymie kanonizacja polskiego męczennika
błog. Andrzeja Boboli, polecono kolumnom, aby na zebraniach poświęciły chwilę tej kwestii.
ad 9. W wolnych głosach, druh Marcinkowski prezes K.S.M.M. żalił się na niezałatwienie
korespondencji przez Centralę stowarzyszenia. W sprawie tej postanowił Paraf. Zarząd
zainterweniować przez Arch. Instytut A. Kat.
Pochwaleniem Pana Boga zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Ziarnek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 4 r. 1938
Dnia 21 kwietnia odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. pod przewodnictwem ks. Proboszcza, a przy
udziale przedstawicieli organizacji A. Kat. Zagajając zebranie, odczytał ks. Proboszcz pismo Prezesa

P.A.K. p. burmistrza Ziarnka z dnia 21.04.1938, w którym tenże zwiadamia o zrezygnowaniu z
dotychczas zajmowanego stanowiska. Z kolei podano następujący porządek obrad:
1. Zagajenie.
2. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
3. Organizacja pielgrzymki do Gniezna.
4. Święto Akcji Katolickiej.
5. Zjazd Prezesów P.A.K.
6. Wolne głosy.
ad 2. Odczytany protokół z ostatniego zebrania bez zmian przyjęto.
ad 3. Uchwalono, że w pielgrzymce do grobu św. Wojciecha organizowanej na dzień 1 maja,
miejscowe organizacje Akcji Kat. w roku bieżącym udziału nie wezmą.
ad 4. Ze względu na to, że dnia 1 maja przypada święto Akcji Kat. postanowiono w dniu powyższym
urządzić w południe po nabożeństwie akademię ku czci św. Wojciecha o następującym programie:
1. Słowo wstępne.
2. Śpiew chóru kościelnego.
3. Referat.
4. Zakończenie.
ad 5. Na IV Zjazd Prezesów P.A.K., który odbędzie się w dniach 7 i 8 maja w Poznaniu, nie
wydelegowano reprezentanta Paraf. Zarządu.
ad 6. Prezeska K.S.M.Ż. podała program uroczystości związanych z poświęceniem chorągwi
stowarzyszenia w dniu 15 maja, zapraszając jednocześnie pp. Prezeski i Prezesów organizacji A. Kat.
do Komitetu Honorowego.
Na tym zebranie zakończono.
Podpisy: Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 5 r. 1938
Dnia 29 maja odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. pod przewodnictwem ks. Proboszcza, a przy udziale
przedstawicieli stowarzyszeń Akcji Katolickiej. Po zagajeniu i wspólnym odmówieniu modlitwy do
Ducha św., ks. Proboszcz podał następujący porządek obrad:
1. Modlitwa do Ducha św.
2. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
3. Omówienie sprawy Zjazdu Katolickiego w Nakle.
4. Doniesienia Zarządu.
5. Wolne głosy.
ad 2. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania.
ad 3. Ks. Proboszcz odczytał program uroczystości związanych z Zjazdem Katolickim w dniach 28 i 29
czerwca w Nakle zwracając się jednocześnie z prośbą do przedstawicieli organizacji, aby na
zebraniach przeprowadzili agitację za najliczniejszym udziałem członków w wspomnianym Zjeździe.
Oprócz tego nadmieniono, że przejazd do Nakła przy udziale 200 osób wynosi 2,10 zł, zaś przy udziale
500 osób 1,60 zł. Zgłoszenia będzie przyjmował do dnia 10 czerwca p. Grondkowski. Oprócz tego
każda z kolumn postanowiła złożyć drobną sumę, celem finansowego poparcia Zjazdu.
ad 4. W doniesieniach Zarządu:
a) Ks. Proboszcz zwracał uwagę na to, aby stowarzyszenia pracowały zawsze zgodnie z
ustalonym programem pracy, który powinien być załączony w aktach.
b) Wspomniano, aby w święto Bożego Ciała przypadające w dniu 16 czerwca członkowie kolumn
brali gremialny udział w procesji.
ad 5. W wolnych głosach omawiano sprawę wycieczki Kat. Stow. Kobiet do Górki. Oprócz tego ks.
Proboszcz zaproponował, aby prezes K.S.M. objął stanowisko prezesa P.A.K. P. Hutek jednakże
przyrzekł dać ostateczną odpowiedź na jednym z następnych zebrań.
Podpisy: Asystent kościelny - Ks. Niedbał

Nr 6 r. 1938
Dnia 19 czerwca odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. pod przewodnictwem ks. proboszcza, a przy
udziale przedstawicieli K.S.M., K.S.K., K.S.M.M. i Ż. oraz Stow. św. Wincentego a Paulo. Po zagajeniu i
wspólnym odmówieniu modlitwy do Ducha św. podano następujący porządek obrad:
1. Modlitwa do Ducha św.
2. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
3. Sprawozdanie ze Zjazdu Prezesów P.A.K.
4. Zjazd Katolicki w Nakle.
5. Doniesienia Zarząfdu:
a) rekolekcje zamknięte,
b) święto organizacyjne K.S.M.
6. Wolne głosy.
ad 2. Odczytany protokół z ostatniego zebrania bez zmian przyjęto.
ad 3. Ks. Proboszcz odczytał z „Doniesień” artykuł omawiający przebieg i postanowienia IV Ogólnego
Zjazdu Prezesów P.A.K., który się odbył w dniach 7 i 8 maja br. w Poznaniu.
ad 4. Stwierdzono, ze na Zjazd Katolicki w Nakle zgłosiło się dotychczas 96 osób. Nadmieniono przy
tym, że należałoby, aby członkowie reflektujący na powyższy Zjazd pokrywali większą część kosztów
przejazdu już przy zgłoszeniu.
ad 5.
a) Wobec tego, że Instytut organizuje w lipcu i sierpniu kilka serii rekolekcji zamkniętych dla
prezesóa. i prezesek A.K. wspomniano, że by było wskazanym, aby choć jeden członek
Zarządu wziął również udział w powyższych rekolekcjach.
b) W związku z świętem organizacyjnym K.M. Mężów, p. Wieczorek w zastępstwie nieobecnego
prezesa p. Hutka podał program uroczystego zebrania mającego się odbyć dnia 26 czerwca.
ad 6. W wolnych głosach ks. proboszcz zaprojektował wypożyczenie aparatu radiowego dla salki
parafialnej, z którego by mogli korzystać członkowie A. Kat., pod tym warunkiem jednak, że koszty
utrzymania radia, opał i światło salki pokrywałyby stowarzyszenia pewną z góry uchwaloną sumą.
Kwestię tę postanowiono omówić na zebraniach kolumn.
Pochwaleniem Pana Boga zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Hutek, Asystent kościelny - Ks. Nowicki
Nr 7 r. 1938
Dnia 20 września odbyło się zebranie Zarządu P.A.K., na którym byli obecni ks. Proboszcz Niedbał, ks.
Nowicki, przedstawiciele K.S.M., K.S.K., K.S.M.M., oraz Stow. św. Wincentego a Paulo. Zebranie
rozpoczęło się modlitwą, poczym ks. Proboszcz zagajając je powitał poraz pierwszy obecnego ks.
Nowickiego, który ze względu na zły stan zdrowia ks. Proboszcza będzie odtąd spełniał funkcję
asystenta kościelnego P.A.K.
Z kolei ks. Proboszcz odczytał i wręczył prezesowi K.S.M. pismo Instytutu, w którym tenże
zamianował p. Hutka prezesem P.A.K. na przeciąg lat trzech.
Następnie przystąpiono do omówienia przebiegu uroczystości związanych ze świętem Chrystusa
króla, przypadającym w dniu 20 pażdziernika. Ustalono zatem, że Msza św. odprawi się o godzinie
1030. W dniu tym powinni członkowie 4 kolumn przystąpić gremialnie do Stołu Pańskiego.
Sposobność do spowiedzi św. będzie dnia poprzedniego.
Po południu o godzinie 5-tej przewidziane są uroczyste nieszpory, poczym ruszy procesja z
lampionami do krzyża przydrożnego, gdzie odbędzie się krótka manifestacja religijna, na którą złoży
się: przemówienie ks. Nowickiego, odmówienie litanii do Serca Pana Jezusa, aktu wynagrodzenia
Najśw. Sercu Jezusowemu oraz śpiew chóru kościelnego. Procesja wróci następnie do kościoła, gdzie
odśpiewaniem pieśni „Z tej biednej ziemi” zakończą się tegoroczne uroczystości.
Polecono też zapowiedzieć na zebraniach stowarzyszeń, aby dla uświetnienia procesji członkowie
zaopatrzyli się w jak największą ilość lampionów. Sprawę kwesty w dniu powyższym postanowiono
również omówić na zebraniach kolumn.

Poza tym ustalono, że zaebrania Zarządu będą się odbywały odtąd co miesiąc w każdy pierwszy
wtorek po pierwszym o godzinie 7 wieczorem. Następne zebranie odbędzie się wyjątkowo w
czwartek 13 października po Nabożeństwie Różańcowym.
Pochwaleniem Pana Boga zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Hutek, Asystent kościelny - Ks. Nowicki
Nr 8 r. 1938
Dnia 20 października odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. pod przewodnictwem prezesa p. Hutka, a
przy udziale ks. Nowickiego oraz przedstawicieli K.S.K., K.S.M.M. i Ż. Po zagajeniu i wspólnym
odmówieniu modlitwy, podano następujący porządek obrad:
1. Modlitwa.
2. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
3. Wybór kwestarzy na święto Chrystusa Króla.
4. Ustalenie i dokończenie programu uroczystości Chrystusa Króla.
5. Wolne głosy.
ad 2. Odczytany protokół z ostatniego zebrania bez zmian przyjęto.
ad 3. Ustalono, że w święto Chrystusa Króla zbiórką na cele A.K. przed kościołem za pomocą puszek
przeprowadzą druhny: Wieczorkówna Maria i Gapińska Zofia. Po domach zaś za pomocą list
składkowych pp. Przybylski i Muszyski. W brzostowie Starym natomiast zajmą się kwestą pp.
Meszyńska i Łańska; w Brzostowie nowym pp. Ziarnkówna i Meyerowa; w Grabównie p.
Hoffmanowa; w Grabionnie pp. Szpotkowa i Skarwecka; w Wolsku pp. Kąkolowa i Nowakowa.
Ze względu na to, że legitymacje dla poszczególnych kwestarzy wymagają zatwierdzenia przez
starostwo powiatowe, postanowiono, ze postara się o to druh Kaszuba za wynagrodzeniem 3 zł,
które wypłaci mu kasa Zarządu.
ad 4. Dotychczas uchwalony program uroczystości w święto Chrystusa Króla nieco zmieniono,
mianowicie uroczysta Msza św. odprawi się o godzinie 10-tej. Bezpośrednio po nabożeństwie
wyruszy procesja ku Krzyżowi, gdiz odbędzie się krótka manifestacja religijna o następującym
programie: 1) śpiew chóru kościelnego, 2) przemówienie, 3) odmówienie litanii do Serca P. J., 4)
śpiew chóru, 5) wspólna pieśń „My chcemy Boga”.
Po powrocie procesji do kościoła, wystawieniem Najśw. Sakramentu i odśpiewaniem Suplikacji
zakończą się tegoroczne uroczystości. W razie niepogody procesja się nie odbędzie.
Pochwaleniem Pana Boga zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Hutek, Asystent kościelny - Ks. Nowicki
Nr 9 r. 1938
Dnia 18 listopada odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. przy udziale ks. Nowickiego, prezesa p. Hutka
oraz przedstawicieli organizacji A. Kat. Po zagajeniu i wspólnym odmówieniu modlitwy, podano
następujący porządek obrad:
1. Modlitwa.
2. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
3. Kwadrans religijny.
4. Sprawozdanie ze zbiórek w dniu uroczystości Chrystusa Króla.
5. Zapoznanie się z uchwałami I Polskiego Synodu Plenarnego w Częstochowie.
6. Wolne głosy.
ad 2. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania.
ad 3. Kwadrans religijny „O potrzebie wiary” wygłosił ks. Nowicki.
ad 4. Przystąpiono do odczytania sprawozdania z kwesty publicznej w święto Chrystusa Króla.
Stwierdzono mianowicie, że ogółem zebrano 121,41 zł, z tego na listy składkowe wpłynęło 104,77 zł,
zaś zebrano za pomocą puszek 16,64 zł. Po odliczeniu 3 zł rozchodu, 1/3 sumy ogolnej tj. 39,47 zł
zatrzymuje Zarząd P.A.K., zaś 78,94 zł przekazano Instytutowi.

W imieniu Paraf. Zarządu polecił p. Prezes na zebraniach oddziałów podziękować członkom i
członkiniom za trud poniesiony przy przeprowadzaniu kwest na cele A.Kat.
ad 5. Odczytano i krótko przedyskutowano z „Doniesień” uchwały Synodu Plenarnego oraz
dostosowaną do ich treści pogadankę na temat „Apostolstwo powszechnym obowiązkiem
świeckich”.
ad 6. Kwestię przeprowadzenia zbiórki na rzecz Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie postanowiono
omówić na zebranich kolumn.
Pochwaleniem Pana Boga zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Hutek, Asystent kościelny - Ks. Nowicki
Nr 10 r. 1938
Dnia 8 grudnia odbyło się pod przewodnictwem prezesa p. Hutka zebranie Zarządu P.A.K., na którym
byli obecni ks. wik. Nowicki oraz przedstawiciele organizacji A. Kat. Po zagajeniu i wspólnym
odmówieniu modlitwy, podano następujący porządek obrad:
1. Modlitwa.
2. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
3. Kwadrans religijny.
4. Dalsze zapoznanie się z uchwałami synodalnymi.
5. Pogadanka.
6. Komunikaty Zarządu.
7. Wolne głosy.
ad 2. Sprawozdania z ostatniego zebrania nie odczytano z powodu braku protokólarza.
ad 3. Kwadransu religijnego nie wygłoszono.
ad 4. Przedyskutowano uchwały Synodu Plenarnego z grudniowego numeru „Doniesień”, polecając
takowe omówić również na zebraniach Oddziałów.
ad 5. Krótką pogadankę na temat „Katolik w życiu kulturalnym” wygłosił p. Prezes, wspominając o
najważniejszych dziedzinach naszej kultury jakimi są prasa, książka, radio i film. Zwrócono przy tym
również uwagę na szerzenie dobrej prasy, szczególnie „Przewodnika katolickiego”, postanawiając go
propagować czy to z ambony, czy też na zebraniach wśród członków A.K.
ad 6. W niedzielę dnia 8 stycznia 1939 przypada doroczna uroczystość ku czci św. Rodziny. Ze względu
jednak na ograniczony czas do przygotowania na dzień ten akademii, zrezygnowano z urządzenia
tejże.
W dalszym ciągu zakomunikowano, że na r. 1939 zaabonowano tak jak w latach ubiegłych 6
egzemplarzy „Doniesień”.
Pochwaleniem Pana Boga zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Hutek, Asystent kościelny - Ks. Nowicki
Nr 1 r. 1939
Dnia 5 stycznia odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. pod przewodnictwem p. prezesa Hutka, a przy
udziale ks. Nowickiego, przedstawicieli K.S.M., K.S.K., K.S.M.M. i Ż oraz Stow. św. Wincentego a Paulo.
Po zagajeniu i wspólnym odmówieniu modlitwy, podano następujący porządek obrad:
1. Modlitwa.
2. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
3. Obchód papieski.
4. Wybór komisji rewizyjnej.
5. Wolne głosy.
ad 2. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania.
ad 3. W związku z XVII rocznicą kanonizacji Ojca św. Piusa XI ustalono, że w niedzielę dnia 12 lutego
odbędzie się po nabożeństwie o godzinie 12-tej uroczysta akademia, na której program złożą się:
1. Śpiew chóru kościelnego.

2. Słowo wstępne.
3. Deklamacja.
4. Referat.
5. Orkiestra.
6. Obrazek sceniczny.
Wspólnym odśpiewaniem pieśni „My chcemy Boga” zakończy się powyższa akademia.
ad 4. Do komisji rewizyjnej w miejsce p. Hutka powołano p. Ziarnkównę prezeskę K.S.K. Oprócz tego
w skład komisji wchodzą nadal pp. Sibińska i Grondkowski.
ad 5. W wolnych głosach p. prezes nadmienił, aby Oddziały możłiwie jak najwcześniej uregulowały
zaległości za światło i opał salki parafialnej. Polecono również przedstawicielom kolumn przygotować
krótkie sprawozdania z działalności swych organizacji w roku ubiegłym, które należy podać na
walnym zebraniu Zarządu.
Na tym zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Hutek, Asystent kościelny - Ks. Nowicki
Nr 2 r. 1939
Dnia 25 lutego odbyło się roczne walne zebranie Zarządu P.A.K. przy udziale ks. Nowickiego, p.
Prezesa, przedstawicieli K.S.M., K.S.K., K.S.M.M. i Ż. Oraz Stow. św. Wincentego a Paulo. Zebranie
rozpoczęto krótką modlitwą poświęconą pamięci Ojca św. Piusa XI zmarłego dnia 10 bm., a po niej
podano następujący porządek obrad:
1. Zagajenie.
2. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
3. Sprawozdanie Zarządu:
a) Prezesa,
b) Sekretarza i skarbnika,
c) Kimisji rewizyjnej.
4. Ustalenie budżetu na r. 1939.
5. Pogadanka.
6. Wolne głosy.
7. Zakończenie.
ad 2. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania.
ad 3. Z kolei nastąpiło krótkie sprawozdanie p. Prezesa z działalności Zarządu w roku ubiegłym.
Odczytano następnie protokół Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie kasowe, zaznaczając, że saldo z
r. 1938 wynosi 52,24 zł.
ad 4. Budżet na r. 1939 uchwalono w wysokości 119,24 zł.
ad 5. Pogadankę na temat „Rola hierarchii w kościele” wygłosił prezes p. Hutek, a następnie nastąpiła
krótka dyskusja.
ad 6. W wolnych głosach uchwalono, że na rekolekcje zamknięte organizowane w czasie od 25 do 28
marca br. w Gnieźnie, wydeleguje Zarząd p. Przybylskiego Fr. prezesa K.S.M., pokrywając
jednocześnie wszelkie koszty związane z powyższym. Oprócz tego wysunięto projekt
przeprowadzenia remontu salki parafialnej względnie zakupienia karawanu. Postanowiono jednak
porozumieć się jeszcze z ks. Proboszczem i ewentualnie omó8.ić sprawy te na jednym z następnych
zebrań.
Pochwaleniem Pana Boga zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Hutek, Asystent kościelny - Ks. Nowicki
Nr 3 r. 1939
Dnia 30 marca odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. pod przewodnictwem prezesa p. Hutka, a przy
udziale ks. Nowickiego, przedstawicieli K.S.M., K.S.K. i K.S.M.Ż. Po zagajeniu i wspólnym odmówieniu
modlitwy, podano następujący porządek obrad:

1. Modlitwa.
2. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
3. Zapoznanie się z uchwałami Synodu Plenarnego.
4. Pogadanka.
5. Omówienie uroczystości ku czci św. Wojciecha.
6. Wolne głowy.
ad 2. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania.
ad 3. Odczytano i krótko przedyskutowano uchwały Synodu Plenarnego zawarte w „Doniesieniach”
na miesiąc marzec.
ad 4. P. Prezes wygłosił pogadankę na temat „Życie wewnętrzne a apostolstwo”.
ad 5. Dnia 23 kwietnia przypada doroczna uroczystość św. Wojciecha patrona Akcji katolickiej. W
związku z tym postanowiono urządzić w dniu powyższym w południe po nabożeństwie akademię o
następującym programie:
1. Słowo wstępne.
2. Śpiew chóru kościelnego.
3. Deklamacja.
4. Referat.
5. Zakończenie.
ad 6. W wolnych głosach prezes K.S.M. p. Przybylski zdał krótkie sprawozdanie z rekolekcji
zamkniętych odbytych w dniach od 25 do 28 marca w Gnieźnie.
Pochwaleniem Pana Boga zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Hutek, Asystent kościelny - Ks. Nowicki
Nr 4 r. 1939
Dnia 18 kwietnia odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. pod przewodnictwem prezesa p. Hutka, a przy
udziale ks. Nowickiego oraz przedstawicieli K.S.M. i K.S.M.Ż. Po zagajeniu i wspólnym odmówieniu
modlitwy, podano następujący porządek obrad:
1. Modlitwa.
2. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
3. Dalsze zapoznanie się uchwałami Synodu Plenarnego.
4. Pogadanka.
5. Wolne głosy.
ad 2. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania.
ad 3. Przedsykutowano krótko uchwały synodalne zawarte w „Doniesieniach” na miesiąc kwiecień.
ad 4. P. Prezes wygłosił następną z cyklu pogadankę na temat „Niebezpieczeństwa zagrażające naszej
wierze i przeciwdziałanie im”. Zwrócono przy tym uwagę, że dla pogłębienia i gruntownego poznania
zasad naszej wiary, należy na miesięcznych zebraniach Stowarzyszeń w czasie kwadransu religijnego
przypominać i omawiać prawdy katechizmowe.
Pochwaleniem Pana Boga zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Hutek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 5 r. 1939
Dnia 9 maja odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. przy udziale ks. proboszcza, ks. Nowickiego, p.
Prezesa, przedstawicieli K.S.M.M. i Stow. Pań św. Wincentego a Paulo. Po zagajeniu i wspólnym
odmówieniu modlitwy, podano następujący porządek obrad:
1. Modlitwa.
2. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
3. Dalsze zapoznanie się z uchwałami Synodu.
4. Komunikaty Zarządu.
5. Wolne głosy.

6. Zakończenie.
ad 2. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania.
ad 3. Zapoznano się z uchwałami Synodu Plenarnego zawartymi w „Doniesieniach” na miesiąc maj.
Równocześnie wygłosił p. Prezes pogadankę na temat „Miłość i sprawiedliwość w życiu codziennym”,
a następnie wywiązała się dyskusja.
ad 4. Postanowiono zamówić społeczne encykliki papieskie, mianowicie „Rerum Novarum”,
„Quadragesimo Anno” i „O małżeństwie chrześcijańskim” w celu dokładnego poznania i przerobienia
takowych na zebraniach Stowarzyszeń.
W komunikatach Zarządu podano do wiadomości, ze tegoroczny Zjazd Katolicki odbędzie się w
Środzie w dniach 1 i 2 lipca.
ad 5. W wolnych głosach zaprojektowano urządzenie wspólnej wycieczki organizacji Akcji Katolickiej
mającej się odbyć ewentualnie pod koniec czerwca względnie na początku lipca.
Pochwaleniem Pana Boga zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Hutek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał
Nr 6 r. 1939
Dnia 13 czerwca odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. przy udziale ks proboszcza, ks. Nowickiego, p.
Prezesa oraz przedstawicieli K.S.M., K.S.K., K.S.M.M. i Ż. Po zagajeniu i wspólnym odmówieniu
modlitwy, podano następujący porządek obrad:
1. Modlitwa.
2. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
3. Dalsze zapoznanie się z uchwałami Synodu Plenarnego.
4. Komunikaty Zarządu.
5. Wolne głosy i wnioski.
ad 2. Odczytano i przyjęto protokół w ostatniego zebrania.
ad 3. P. Prezes odczytał uchwały Synodu Plenarnego zawarte w czerwcowym numerze „Doniesień”.
ad 4. Z kolei zapoznano się z sprawozdaniem z dorocznego Zjazdu Prezesów, który się odbył w dniach
6 i 7 maja w Poznaniu. Między innymi wynika z niego, że w grudniu roku sprawozdawczego skupiały
Stowarzyszenia A.K. wraz z Organizacjami Pomocniczymi łącznie 157846 członków w 3620 kołach.
ad 5. W wolnych głosach wspomniano o urządzeniu wspólnej zabawy latowej w dniu 9 lipca br. na
boisku miejskim. W tym celu postanowiono w niedzielę 18 czerwca po sumie zwołać nadzwyczajne
zebranie czterech kolumn dla dokładniejszego omó6.ienia programu powyższej imprezy.
Pochwaleniem pana Boga zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Hutek, Asystent kościelny - Ks. Nowicki
Nr 7 r. 1939
Dnia 12 lipca odbyło się zebranie Zarządu P.A.K. pod przewodnictwem prezesa p. Hutka, a przy
udziale Ks. Nowickiego oraz przedstawicieli K.S.M. i K.S.M.Ż. Po zagajeniu i wspólnym odmówieniu
modlitwy, podano następujący porządek obrad:
1. Modlitwa.
2. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania.
3. Kwadrans religijny.
4. Dalsze zapoznanie się z uchwałami Synodu Plenarnego.
5. Pogadanka.
6. Komunikaty Zarządu.
7. Wolne głosy.
ad 2. Odczyatno i przyjęto protokół z ostatniego zebrania.
ad 3. Kwadrans religijny na temat „Parafia jako rodzina” wygłosił ks. Nowicki.
ad 4. P. Prezes odczytał uchwały Synodu Plenarnego zawarte w „Doniesieniach” na miesiąc lipiec.

ad 5. Wygłoszono również pogadankę „O wczasach” opartą na powyższych uchwałach, a następnie
wywiązała się krótka dyskusja.
ad 6. Z kolei p. Prezes zapoznał obecnych na zebraniu z programem i końcowymi postanowieniami
tegorocznego Zjazdu Katolickiego w Środzie.
ad 7. W wolnych głosach uchwalono, że dnia 15 sierpnia jako w rocznicę „Cudu nad Wisłą” urządzą
wspólnie cztery kolumny uroczystą akademię. W tym celu polecono sekretarce postarać się o
materiał do referatu, jak i obrazka scenicznego, mającego być jednym z punktów programu
powyższej imprezy.
Pochwaleniem Pana Boga zebranie zakończono.
Podpisy: Prezes - Hutek, Asystent kościelny - Ks. Niedbał

-------------------------------------22.01.2010
W wypisie zachowano oryginalną pisownię występującą w dokumencie.
E.J.B.K.

