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Proces Dobrzycki w Wielkim Księstwie Poznańskiem
Dozór  kościelny w Dobrzycy i  proboszcz  tamtejszy,  ks.  Niziński,  podali  przeciw 

burmistrzowi  miasta,  Brandenburgerowi,  skargę  o  bezprawne  wtargnięcie  do  kościoła 
podczas nauki religii. Treść oskarżenia jest następująca:

„Dnia  19  czerwca  roku  1901  proboszcz  w  Dobrzycy  w  tamtejszym  kościele 
katolickim  udzielał  dzieciom  przepisanej  nauki  religii.  Nagle  zjawił  się  pan  burmistrz 
Brandenburger w towarzystwie żandarma i przystąpił do proboszcza z oświadczeniem, iż 
przychodzi z urzędowego polecenia ze strony landrata, aby stwierdzić, że w kościele odbywa 
się nauka polska. Gdy pan Brandenburger wzbraniał się wylegitymować przez przedłożenie 
piśmiennego zlecenia, wezwano go, aby wyszedł z kościoła.

Proboszcz  zaintonował  pieśń;  podczas  śpiewu  pan  Brandenburger  rozmawiał  z 
trzema chłopcami i przeglądał ich książki. W ten sposób przeszkadzał w śpiewie, którego z 
tej przyczyny musiano zaniechać.

Jako  powód  swego  przybycia  i  na  uniewinnienie  swego  przebywania  w  kościele 
podał pan Brandenburger, że chce stwierdzić, w jaki sposób udziela się nauki religii, mia-
nowicie, czy dzieci nie pobierają nauki polskiego czytania i pisania.

Jeżeli  przebywanie  w kościele  i  przeszkadzanie  w aktach służby Bożej  tym chce 
usprawiedliwić,  że  musiał  zbadać,  czy  proboszcz  nie  udziela  dzieciom  nauki  polskiego 
czytania i pisania, to taki powód nie uprawnia do wtargnięcia do kościoła i przebywania w 
nim, oraz przeszkadzania.

Pomijając  już  to,  że  p.  Brandenburger  winien  był  mieć  pozwolenie  sądu,  to  do 
rewizji  w kościele,  według ordynacji  karnej,  tylko  wtedy miałby prawo,  gdyby istniało 
podejrzenie o uczynek kary godny. Atoli uczynku karygodnego nie byłoby nawet i w takim 
razie, gdyby proboszcz udzielał nauki polskiego czytania i pisania obok nauki religii. Nie 
ma w ogóle normy prawnej, która by za udzielanie tej nauki ustanawiała karę. W braku 
takiego  przepisu,  o  uczynku  karygodnym  mowy  być  nie  może.  Oprócz  tego  Kościół 
katolicki ma poręczoną przez najwyższy rozkaz gabinetowy z r. 1838 wolność nauczania, 
zupełnie niezależnie od ograniczeń policyjnych, jakie się tyczą innych. W tym prawnym 
uznaniu nauczycielstwa kościelnego jest  potwierdzenie zasady, że ksiądz w kościele jest 
zależny jedynie od swojej władzy i wolno mu w kościele nauczać wedle upodobania.

Ten najwyższy rozkaz gabinetowy może być zmieniony tylko na drodze przepisanej 
konstytucją, przez ustawę, co się nie stało.

Śpiew w kościele, oraz nauka religii należą do wykonywania służby Bożej. Tę naukę, 
oraz śpiew przepisano urzędownie w diecezji, co może potwierdzić konsystorz arcybiskupi”.

Proces rozstrzygnie, czy duchowieństwu wolno uczyć dzieci w kościele czytać po 
polsku, dla ułatwienia nauki religii. Dziecko, które czytać nie umie, nie może nauczyć się 
katechizmu.

Test w wersji elektronicznej przygotował Rafał Witkowski
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