
Niewolno (Freihof), 4 stycznia 1897 r. 

W sprawie wydzielenia dóbr ziemskich z 
obwodu wiejskiego Freihof i połączenia 
ich z obwodem miejskim Trzemeszno. 

W ubiegłym roku Urząd Miejski w Trzemesznie wystąpił do Królewskiego Starostwa 
Powiatowego w Mogilnie z wnioskiem o wydzielenie obiektów należących do obwodu 
wiejskiego Freihof: 

1. dworca kolejowego administrowanego przez skarb państwa, 
2. krochmalni, 
3. gruntów należących do właściciela ziemskiego Maxa Esina [?] 

z obwodu wiejskiego Freihof i przyłączenie tychże do obwodu miejskiego Trzemeszno. 

W odbytym później zamiejscowym posiedzeniu sądowym zainteresowane strony 
opowiedziały się przeciwko temu wnioskowi i jednogłośnie zadeklarowały pozostanie przy 
obwodzie wiejskim Freihof. Komisja Okręgowa w Bydgoszczy na posiedzeniu w dniu  
21 listopada 1896 r. podjęła jednakże decyzję o przyłączeniu wszystkich wspomnianych 
obiektów do gminy miejskiej Trzemeszno. Obwód wiejski Freihof złożył we właściwym 
terminie dalsze zażalenie na tę decyzję do Rady Prowincjalnej. 

Niżej podpisana Rada Szkolna, w imieniu ewangelickich gospodarzy, pozwala sobie zatem 
przedłożyć Królewskiej Regencji w Bydgoszczy następujące podanie z najuprzejmiejszą 
prośbą, aby wyszczególnione w nim powody, które przeciwko decyzji Komisji Okręgowej 
mogą być uzasadnione, zostały przedłożone Radzie Prowincjonalnej do przychylnego 
rozpatrzenia na korzyść społeczności wiejskiej Freihof, a w szczególności gospodarzy 
ewangelickich. 

Szkoła w Niewolnie (obecnie Freihof) była wcześniej szkołą czysto ewangelicką. Rodziny 
gospodarzy katolickich należały do szkoły katolickiej w Trzemesznie. W 1865 r. budynki 
szkolne doszczętnie spłonęły, a ponieważ gospodarze ewangeliccy byli zbyt biedni, aby 
wybudować nowy budynek szkolny, nawet z pomocą bardzo niewielkich funduszy 
pożarowych, ich dzieci uczęszczały gościnnie do szkoły ewangelickiej w Trzemesznie. 
Równocześnie polecono im zbierać pieniądze na fundusz budowlany. 

W 1870 roku Dyrekcja Kolei Górnośląskich wykupiła od ewangelickich właścicieli działki pod 
budowę obecnego dworca kolejowego, dlatego też mieszkający na dworcu urzędnicy zostali 
również powołani do opłacania obciążeń szkolnych. Tak samo było w przypadku [...] 
krochmalni wybudowanej na [...] w Niewolnie. W 1882 roku wspólnota szkolna w Niewolnie, 
po tym jak gospodarze katoliccy doprowadzili do wyłączenia przynależności do szkoły w 
Trzemesznie, zaciągnęła pożyczkę budowlaną z amortyzacją w Prowincjalnej Kasie Zasiłkowej 
w Poznaniu w celu utworzenia obecnego własnego systemu szkolnego. 



Nowa szkoła stała się szkołą gminną i należały do niej odtąd rodziny ewangelickie z Niewolna 
wraz z dworcem kolejowym i krochmalnią, z Kierzkowa i Pasieki, ponadto rodziny gospodarzy 
katolickich z Niewolna, na których spoczywał teraz także obowiązek utrzymania nowej 
szkoły. Utrzymanie to nie było i nadal nie jest łatwe dla gospodarzy z miejscowej wspólnoty, 
ponieważ muszą oni opłacać nie tylko pensję nauczyciela i katolickiego katechety, ale także 
432 M odsetek i rat amortyzacyjnych rocznie za kredyt budowlany zaciągnięty  
z Prowincjalnej Kasy Zasiłkowej w Poznaniu. Ponieważ jednak zarówno urzędnicy kolejowi,  
jak i krochmalnia wnieśli wkład szkolny i budowlany do tutejszej szkoły gminnej, mogli oni 
również nabyć pewne prawa do tej szkoły, które jednak utracą na skutek uchwalonego 
połączenia z Trzemesznem. Wprawdzie poprzez związek z miastem Trzemeszno gwarantuje 
się im w tym zakresie prawo do szkół miejskich, to jednak widzą oni w tym swoją szkodę, 
gdyż bliską staje się kwestia wystosowania do nich wniosku u udzielenie pomocy w budowie 
nowej szkoły z kolei w Trzemesznie. 

Istnieje jednak jeszcze drugi powód [...] dla wspólnoty szkolnej Freihof, a w szczególności dla 
ewangelickich gospodarzy, aby szczerze sprzeciwić się postanowionemu oddzieleniu 
wymienionych obiektów i połączeniu ich z miastem Trzemeszno. 

Do miejscowej szkoły gminnej uczęszczają dzieci ewangelickie i katolickie, te ostatnie  
w całości są narodowości polskiej. Zwłaszcza polskich dzieci przybyło znacząco właśnie  
w ostatnich kilku latach. Wynika to przede wszystkim z faktu, że trzy lata temu gmina 
Kierzkowo została połączona z gminą Niewolno tworząc wspólną gminę pod nazwą Freihof, 
od tego czasu polskie dzieci wyznania katolickiego należą również do szkoły gminnej w 
Freihof.  

Z dworca kolejowego do naszej szkoły przychodzą jednak tylko dzieci niemieckie wyznania 
ewangelickiego. Gdyby dworzec został odłączony od gminy wiejskiej Freihof i połączony z 
gminą miejską Trzemeszno, nasza szkoła gminna straciłaby niemieckich uczniów wyznania 
ewangelickiego. Z tego powodu obawiamy się, że pozostałe nieliczne ewangelicko-
niemieckie dzieci byłyby wówczas znacznie poszkodowane przez przeważający element 
polski, a nasz ewangelicko-niemiecki nauczyciel miałby bardzo utrudnioną pracę w szkole.  
Z tego wynika obawa, że obecna szkoła gminna na skutek oddzielenia wyżej wymienionych 
obiektów mogłaby stać się szkołą czysto katolicką. 

Z tychże wspomnianych względów prosimy najpokorniej: 

 


