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Deklaracje polsko - niemieckie 
w sprawach mniejszościowych

W dniu 5 listopada b. r. 

cja Telegraficzna (PAT)

Polska Agen- 

opublikowała 

tekst deklaracyj, jakie rządy polski i nie

miecki złożyły w sprawie traktowania

mniejszości niemieckiej w Polsce oraz 

ludności polskiej w Niemczech. Dekla

racje powyższe, identyczne co do tekstu, 

posiadają brzmienie następujące:

Rząd polski i Rząd niemiecki miały sposobność omówić w sposób przy
jazny położenie mniejszości polskiej w Niemczech i mniejszości niemieckiej 

w Polsce. Wyrażają one jednomyślne przeświadczenie, że traktowanie 

tych mniejszości posiada duże znaczenie dla dalszego rozwoju przyjaz
nych stosunków sąsiedzkich między Polską a Niemcami, oraz że pomyślne 

położenie tych mniejszości może być w każdym z obu krajów o tyle sku
teczniej zapewnione, o ile większa istnieć będzie pewność, że w drugim 
kraju będzie się postępowało w myśl takich samych zasad.

Dlatego też obydwa Rządy stwierdzić mogły z zadowoleniem, że każde 

z obu państw uznaje w ramach swej suwerenności dla siebie za miaro
dajne następujące wytyczne w postępowaniu wobec wymienionych mniej

szości:

1. Wzajemny szacunek dla narodowości polskiej i niemieckiej zaka

zuje sam przez się wszelkiego usiłowania przymusowego asymilowania 
mniejszości, poddawania w wątpliwość przynależności do niej, lub czy
nienia utrudnień w ujawnianiu tej przynależności, W szczególności nie 

będzie wcale wywierany nacisk na młodocianych członków mniejszości 

w celu ich wynarodowienia.
2. Członkowie mniejszości mają prawo swobodnego używania swego
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języka w słowie i piśmie, zarówno w swych stosunkach osobistych i go
spodarczych, jak też w prasie i na zebraniach publicznych.

Pielęgnowanie języka lub obyczajów ojczystych, zarówno w życiu pu

blicznym, jak i prywatnym, przez członków mniejszości nie pociągnie za 

sobą ujemnych dla nich następstw.

3. Członkom mniejszości zapewnione będzie prawo zrzeszania się w sto
warzyszenia również o charakterze kulturalnym i gospodarczym.

4. Mniejszość może zakładać i utrzymywać szkoły z nauczaniem w ję
zyku ojczystym.

W dziedzinie kościelnej przyznane będzie członkom mniejszości prawo 
pielęgnowania życia religijnego w swym ojczystym języku oraz prawo 
oiganizacji kościelnej. Stosunki, istniejące w dziedzinie wyznaniowej 
i działalności dobroczynnej, nie będą przedmiotem ingerencji.

5. Członkom mniejszości nie mogą być czynione utrudnienia lub sta

wiane przeszkody z powodu ich przynależności do mniejszości przy wy
borze lub wykonywaniu zawodu lub w działalności gospodarczej. Korzy
stają oni w dziedzinie gospodarczej z tych samych praw, co członkowie 

większości, w szczególności co do posiadania i nabywania nieruchomości.
Powyższe zasady nie mogą w żadnym razie naruszać obowiązku bez

względnej lojalności członków mniejszości w stosunku do państwa, któ

rego są obywatelami.
Powyższe zasady ustalone zostały w dążeniu do zapewnienia mniej

szości słusznych warunków bytu i harmonijnego współżycia z większością 
narodową, co przyczyni się do rozwoju i zacieśnienia przyjaznych stosun

ków sąsiedzkich między Polską a Niemcami.

(W deklaracji rządu niemieckiego pojęcie większości narodowej jest ujęte w słowie

,,Staatsvolk“).
*

W  związku z ogłoszeniem deklaracyj 

P. Prezydent R. P. przyjął na audiencji 

ambasadora Rzeszy w Warszawie, Molt- 

kego, oraz przedstawicieli mniejszości nie

mieckiej w Polsce. Ze swej strony Kanclerz 

Rzeszy przyjął ambasadora R. P. w Berli

nie, Lipskiego, oraz delegację Związku Po

laków w Niemczech.

Kanclerz Hitler złożył wobec delegacji 

Związku Polaków w Niemczech następu

jące oświadczenie:

Równobrzmiąca niemiecko - polska 
deklaracja o ochronie obustronnych 
mniejszości narodowych, ogłoszona dzi
siaj, wzmocnić ma przyjacielskie stosun
ki pomiędzy obu narodami. Praktyczne 
wykonanie zawartych w tej deklaracji 
wytycznych może wybitnie przyczynić 
się do tego celu. Dążenie Rządu Rzeszy 
zmierza w kierunku ukształtowania har
monijnego i wewnętrznie pokojowego 
współżycia polskiej mniejszości z nie
mieckim narodem. Stwierdzamy, że

chęć i wola Rządu niemieckiego, by każ
demu obywatelowi Rzeszy zapewnić 
chleb i pracę, odnosi się w równej mie
rze do członków mniejszości polskiej 
i w istocie jest wykonywana. W chwili, 
gdy w Europie jeszcze bardzo często 
członkowie mniejszości niemieckiej cier
pią z powodu wielkiego bezrobocia i in
nych licznych braków, mniejszość polska 
bierze udział w gospodarczym odrodze
niu i rozwoju Rzeszy. Dalsze postępy 
uzyskano na terenie kulturalnej dzia
łalności mniejszości polskiej, jak to 
wskazują liczne urządzenia organizacyj
ne oraz niedawno wydane pozwolenie na 
urządzenie dalszej średniej szkoły pol
skiej. Polacy w Niemczech muszą jed
nakże pamiętać zawsze, że udzielenie 
praw ochronnych pociąga za sobą lojal
ne wykonywanie obowiązków wobec 
państwa i takież ustosunkowanie się do 
obowiązujących praw. Ochrona niemiec
kiej mniejszości w Polsce, przede 
wszystkim prawo do pracy i prawo po
zostania na swojej ziemi, przyczyni się 
również do zabezpieczenia uprawnień
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mniejszości polskiej w Niemczech. 
Wzniosły cel paktu, który swego czasu 
zawarłem z szefem Państwa Polskiego 
marszałkiem Piłsudskim, znajduje w tej 
obustronnej i wspólnej deklaracji pol
sko-niemieckiej w sprawie mniejszości 
narodowych dalsze urzeczywistnienie.

P. Prezydent Mościcki wyraził ze swej 

strony wobec przedstawicieli mniejszości 

niemieckiej zadowolenie z ogłoszonych 

deklaracyj i zapewnił, że mniejszość nie

miecka w Polsce, zachowując pełną lojal

ność wobec Państwa i Konstytucji polskiej, 

może liczyć i nadal ze strony Rządu pol

skiego na życzliwe rozpatrywanie jej inte

resów w ramach podstawowych ustaw.

Obradująca w Berlinie tegoż dnia Rada 

Naczelna Związku Polaków w Niemczech 

powzięła następującą uchwałę:

Rada Naczelna Związku Polaków w 
Niemczech wita z żywym zadowoleniem 
oświadczenie Rządu Rzeszy, które stwa
rza formalną podstawę normalnych wa-

*

(—) Deklaracje obu Rządów wprowa

dziły, rzecz prosta, uspokojenie do zagad

nień, które w ostatnich zwłaszcza latach 

niepokoiły opinią publiczną Polski i Nie

miec. Potwierdziły też one, iż zasada wy

równywania wszelkich obustronnych za~ 

drażnień w drodze bezpośrednich rozmów, 

ustalona —  jak wiemy —  w układzie 

z 26 stycznia 1934 r., jest nadał żywa w 

stosunkach sąsiedzkich między obu kraja

mi. Podkreślić należy, iż Deklaracje nie 

posiadają ani formy, ani charakteru umo

wy międzypaństwowej, a są jedynie 

stwierdzeniem dobrej woli obu Rządów 

traktowania w sposób słuszny i sprawie

dliwy ludności obconarodowej na swoim 

terytorium państwowym.

Zasady, ustalone przez Deklaracje, a u- 

znane przez oba Rządy za słuszne, zgodne 

są najzupełniej z przepisami Konstytucji 

polskiej, na których podstawie rozwija się 

życie mniejszości niemieckiej w Polsce. 

Toteż nie stanowią one dla państwowego 

życia polskiego żadnego novum.

Inaczej rzecz się ma w stosunku do lud

ności polskiej w Niemczech, która w usta-

runków życia i rozwoju narodowo-kul- 
turalnego ludności polskiej w Niem
czech

Brak takich podstaw w dotychczaso
wym ustawodawstwie Rzeszy dawał się 
Polakom w Niemczech dotkliwie odczu
wać.

Sprawiedliwe stosowanie wytycznych, 
zawartych w deklaracji Rządu, przyczy
ni się niezawodnie do ułożenia się do
brego i harmonijnego współżycia z więk
szością, czego ludność polska w Niem
czech gorąco pragnie.

Rozbita politycznie mniejszość niemiec

ka w Polsce analogicznej uchwały nie po

wzięła, nie posiadając wspólnej reprezen

tacji naczelnej. Poszczególni natomiast 

przywódcy niemieckiego życia polityczne

go w Polsce (sen. Hasbach, sen. Wiesner, 

dr Kohnert, dr Ulitz i inni) przyjęli dekla

rację Rządu Polskiego pozytywnie, wysu

wając wszakże przy tej okazji daleko idą

ce postulaty.

*

wodawstwie totalnego państwa niemieckie

go nie znajduje dotąd żadnych norm, gwa

rantujących swobodę jej życia narodowe

go. Stąd Deklaracja Rządu Niemieckiego, 

jako oświadczenie najwyższych czynników 

państwowych I I I  Rzeszy, posiadać może 

dla ludności polskiej w Niemczech zna

czenie podstawy ustawowego znormalizo

wania jej życia narodowego. Oświadczenie 

zaś Kanclerza Hitlera, złożone wobec 

przedstawicieli Związku Polaków w Niem

czech, a uznające zasadę pewnej współza

leżności położenia obu grup narodowych, 

pozwala przypuszczać, że Rząd Rzeszy 

wyrówna te dysproporcje i zaniedbania, 

jakie z jego winy istnieją do dziś dnia 

w życiu narodowym ludności polskiej 

w Niemczech.

Oczywista, iż wartość Deklaracyj, wy

pływających z dobrej woli obu Rządów 

i z ducha poszanowania narodowych po

trzeb ludności polskiej w Niemczech 

i mniejszości niemieckiej w Polsce, zale

żeć będzie od wykonania. Stoimy zatem 

wobec okresu próby szczerości i dobrej 

woli.
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Dr Cezary Szulczewski

Szkoła gdańska na manowcach
Przejawiająca się we wszystkich dzie

dzinach dążność do zupełnego zespolenia 
się Gdańska z Trzecią Rzeszą, znajduje 
również wyraz w programach szkolnych. 
Mówi o tym m. in. program szkół gdań
skich1), wydany w roku 1937 przez Wydział 
Oświecenia Publicznego przy Senacie we
spół z narodowo - socjalistycznym związ
kiem nauczycielskim w Gdańsku.

Wstępny, programowy artykuł gdań
skiego senatora dla spraw kulturalnych, 
von Boecka, mówiący o „wychowawczej 
i kształcącej roli szkoły III. Rzeszy", do
wodzi, że narodowo - socjalistyczna szko
ła gdańska u samych swych założeń przy
znaje się do wspólnoty z szkolnictwem 
Rzeszy.

Szkoła w Gdańsku — czy to powszech
na, zawodowa, średnia, czy wyższa —  ma 
wspólne założenia i cele wychowawcze. 
Ma kształcić i wychowywać w światopo
glądzie narodowo - socjalistycznym, ma 
wychowywać „człowieka politycznego", 
którego jedyną treścią i celem życia jest 
pomyślna przyszłość Rzeszy.

Głównym zadaniem szkoły jest wycho
wanie, nauczanie jest tylko materiałem, 
który wobec tego należy odpowiednio do
bierać. Podobnie jak w szkole sowieckiej, 
tak i w niemieckiej uczy się tylko tego, 
co jest potrzebne nie z punktu widzenia 
jednostki, ale — państwa. Jest to zgod
ne z teorią Kanclerza Hitlera, który 
w książce „Mein Kampf" twierdzi, że 
„pierwszym zadaniem wychowania jest 
troska o zdrowie cielesne i wychowanie 
zdrowych z gruntu ciał. Państwo musi wy
chodzić z założenia, że wprawdzie umysło
wo mniej wyrobiony, ale fizycznie zdrowy 
człowiek, z silnym charakterem, pełen sta
nowczości i silnej woli, jest cenniejszy dla 
narodu niż jednostka wykształcona, ale 
słaba".

Takie zasady są prostą konsekwencją 
każdego systemu totalnego, któremu musi 
zależeć na jednolitej i z góry w ustalone 
formy ujętej metody wychowania i naucza
nia.

1) Erziehungs- und Bildungsplart fur die Dan- 
ziger Schulen. A. Volksschulen 5 bis 8 Schuljahr. 
Herausgeber: Der Senat, Abteilung fur Volksbil- 
dung, Wisrenschaft, Kunst und Kirchenwesen, in 
Zusammenarbeit mit dem NS. - Lehrerbund, Ab
teilung Erziehung und Unterricht, Gau Danzig. 
Danzig 1937.

Wyżej wspomniany program jest oczy
wistym dowodem, jak dalece narodowy 
socjalizm wpłynął na wypaczenie naucza
nia młodzieży gdańskiej i w jakim stopniu 
wyzyskuje szkołę dla swych celów, nie 
pozbawionych i rewizjonizmu i złej woli 
w stosunku do Polski, z którą przecież 
Gdańsk jest silnie powiązany, stanowiąc 
choćby tylko wspólny obszar celny.

W  nauce geografii Polska jest potrakto
wana na równi z innymi krajami Europy 
z tą jedynie różnicą, że program nauki
0 Polsce jest dobrany tendencyjnie i z wy
raźną niechęcią. Dyspozycja nauki o Pol
sce wygląda dosłownie następująco:

„Polska — przede wszystkim krajem 
rolniczym. Geograficzne położenie z pun
ktu widzenia obronności. Praca kultural
na Niemców w Polsce. Gnębienie niem
czyzny. Polska państwem narodowościo
wym. Gdynia — konkurencyjnym por
tem Gdańska".
To wszystko! Ani słowa o wartościach 

gospodarczych i kulturalnych Polski, ani 
słowa o jej roli w Europie, pominięte też 
są stosunki Polski z Gdańskiem i naodwrót. 
Te tak dla Gdańska istotne momenty są 
zupełnie zlekceważone, szkoła przechodzi 
nad nimi do porządku.

W  niektórych przedmiotach będzie cza
sem jeszcze mowa o sprawach polskich, . 
ale zawsze w duchu nam wrogim, z dąż
nością do — rewizjonizmu. Do takich na
leży sprawa Gdyni, „konkurencyjnego" 
portu, kwestia utrudnień komunikacyjnych 
między Gdańskiem, Prusami Wschodnimi
1 resztą Rzeszy z „winy" Pomorza („Weich- 
selkorridor") i wreszcie problem rozdar
tego górnośląskiego zagłębia przemysłowe
go i Poznańskiego oraz Pomorza, stanowią
cych „głębokie rany" Trzeciej Rzeszy.

Momenty rewizjonistyczne występują 
nie tylko zresztą w stosunku do Polski, 
„Krwawiące granice", będące wynikiem 
„haniebnego" Traktatu Wersalskiego 
(„Schanddiktat"), „zrabowana" Kłajpeda, 
„kłamstwa o winie wojennej" („die Kriegs- 
schuldliige"), zajmują w programie pocze
sne miejsce. Będzie też mowa o „krwawią
cych granicach" Austrii i jej łączności 
z Trzecią Rzeszą i to nawet w tej samej 
części programu, która mówi, że „tęsknota 
ku południowi jest słabością niemieckiego 
charakteru narodowego". Domaganie się ko
loni) przewija się poprzez cały program.
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Jest rzeczą wprost nie do wiary, jakie 
przedmioty mają dawać okazję do poru
szania omówionych momentów rewizjoni
stycznych. Nauka rachunków! Rozszerze
nie znajomości liczb aż do miliardów ma 
być oparte na liczbach wersalskiej kontry
bucji. Obliczeń procentowych mają się 
dzieci uczyć na przykładach, zaczerpnię
tych z dziedziny zagadnień, dotyczących 
narodu bez przestrzeni" przy obliczaniu 

strat terytorialnych i ludnościowych w wy
niku „dyktatu wersalskiego".

Szkoła gdańska, upodobniając się do 
szkoły w Rzeszy, hołduje zresztą nie tyl
ko rewizjonizmowi, ale jest również prze
siąknięta duchem militarnym. Przykładu 
dostarczyć może program nauczania przy
rody i ćwiczeń cielesnych.

Szczególnie charakterystyczną część pro
gramu nauczania przyrody podajemy w do
słownym tłumaczeniu:

„Obrona powietrzna jest samoobroną. 
Rozwój gdańskiego związku obrony po
wietrznej i jego zadania. Obrona powie
trzna ćwiczy. Rodzaje ataku powietrz
nego. Dzienne i nocne bombowce. Atak 
dzienny i nocny. Eskadra i jednostka. 
Ogólne wiadomości o rodzajach bomb. 
Zachowanie się na ulicy i w domu. We
zwanie obrony powietrznej. Alarm lot
ników".

Cel nauczania o atakach powietrznych, 
syrenach alarmowych, aparatach podsłu
chowych, schronach, gazach itp. nie może 
budzić żadnych wątpliwości, skoro sam pro
gram mówi, w odniesieniu do dziewcząt na
leży tę część naulki przyrody ograniczyć, 
gdyż interesuje ona przede wszystkim 
chłopców.

Łączy się z tym ściśle zadanie, jakie 
program wyznacza wychowaniu fizyczne
mu w szkole. Ma ono tworzyć z obywateli 
„pełnowartościową siłę roboczą i wojsko- 
wą“, przy czym do tego ostatniego służyć 
mają ćwiczenia „w ostrej formie'1.

Łączność szkoły gdańskiej ze szkołą 
Trzeciej Rzeszy polega jeszcze również na 
traktowaniu pewnych zagadnień z ogólno- 
niemieckiego punktu widzenia.

0  konstytucji Wolnego Miasta, o jego 
specjalnym charakterze nie mówi się zu
pełnie. O Gdańsku mówi się tylko przy 
omawianiu jego przeszłości, a więc o jego 
powstaniu, rozwoju za czasów Krzyżac
kich i roli, jako miasta hanzeatyckiego. 
Mówi się też o gdańskich błędach języko
wych, a z zakresu ustawodawstwa gdań
skiego —  o prawie o ochronie zwierząt I 

Zresztą traktują programy szkolne

Gdańsk jako składową część Niemiec i tym 
należy tłumaczyć uwzględnianie w nich ta
kich tematów, jak kwestia wyżywienia 
Trzeciej Rzeszy, żywoty wielkich wodzów 
i żołnierzy niemieckich, rolę wyspy Hel- 
goland jako punktu oparcia dla niemieckiej 
floty wojennej („Helgoland, der Stiitzpunkt 
unserer Kriegsflotte"), historia ruchu na
rodowo - socjalistycznego i znajomość roz
mieszczenia wszystkich oddziałów NSDAP 
w Niemczech. Program nie pomija też za
gadnienia Niemców poza granicami Rzeszy, 
a sposób traktowania tego tematu ilustro
wać może dostatecznie wspomniane poprze
dnio rzekome „niszczenie niemczyzny 
w Polsce".

Wymowny jest również dobór pieśni
i wierszów, które mają stanowić środek 
do narodowo - socjalistycznego wychowa
nia. Od pełnych szowinizmu i zaborczości 
wierszów roi się wprost w czytankach 
(„Deutsches Lesebuch"), używanych w 
szkołach gdańskich.

Jeden z charakterystyczniejszych wier
szów podajemy poniżej w oryginale i tłu
maczeniu. Jest to wymowniejsze od wszy
stkich komentarzy,

Deutsche Heimat

Wo die silberhelle Warthe 
und die Weichsel rauscht und rinnt, 
wo der Msrgen rosenzarte 
Schleier um die Fernen spinnt,

so weit Feld und Flur sich runden, 
die der Himmel weit umspannt, 
klang der Heerruf der Burgunden 
und der Goten durch das Land.

Nie vergessen sollst du, I^nabe, 
dass aus ihrem Blut du bist, 
und in Herz und Hirn dir grabę, 
dass dies Land dein Erbe ist.

Heilig soli das Vatererbe, 
heilig dir die Heimat sein — 
atme tief in dich die herbe 
Luft der braunen Scholle ein.

Was auch immer sei und werde 
und im Schoss die Zukunft tragt — 
Manner braucht die Heimaterde 
wenn die Freiheitsstunde schlagt.

Halte fest an deiner Scholle!
Darauf gib mir deine Hand,
Dann mag kommen, was da wolle: 
Deutsch bleibst du und deutsch das

Land,
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Ojczyzna Niemca

Gdzie wody Warty lśnią srebrzyście
I Wisła toczy swoje fale,
Gdzie ranek barwi drzewom liście 
Różowi bladych mgieł woale 

Ramieniem nieba otoczone 
Jak okiem sięgniesz —  niwy, rola. 
Goci, Burgundzi zew wojenny 
Słali tu niegdyś poprzez pola. 

Pamiętaj, chłopcze, zawsze, wszędzie, 
Że z krwi ich wzrosło twoje życie.
Niech w sercu twoim wiara będzie,
Że tutaj po nich twoje życie. 

Dziedzictwo ojców czcią ogarnij, 
Świętości nimb miej dla ojczyzny,
W  pierś wchłoń głęboko zapach ziemi, 
Jej skib brunatnych, twej spuścizny. 

Cokolwiek będzie kiedyś w życiu,

J. Cegielski

Kościół a polskość na
Artykuł Arbeitsmanna „Wir sehen nur schwarz", 

wbrew woli swego autora zwrócił uwagę całej 

Polski na fakt, że polskość Śląska Opolskiego 

najsilniejszą twierdzę posiada w kościele katolic
kim.

Stosunek kleru śląskiego do ludności polskiej ni

gdy nie był poprawny. (Mówimy tu o zgermanizo- 

wanym klerze centrowym z przed r. 1933), Wielu 

z jego szeregów dało się użyć za narzędzie różnego 

autoramentu apostołom germanizacji. Tak wprowa

dzono nabożeństwa niemieckie bez potrzeby wy

raźnej, dzieci katechizowano po niemiecku, boj

kotowano polską myśl polityczną i szermierzy jej 

księży polskich. Kościół jednak nadal był jedyną 

ostoją polskiego życia publicznego.

W r. 1935 mówił Gauleiter Wagner do nauczy

cieli górnośląskich: „Oświadczam Panom, że stale 

jeszcze w ciągu tego roku będę u kardynała in

terweniował, by w tym kraju pod żadnymi wa

runkami ani jedno polskie nabożeństwo lub kaza

nie nie mogło się odbyć. Również wdrożona bę

dzie akcja, aby wszystkie polskie książki do na

bożeństwa znikły”.

I dziwne zaczęły się rzeczy dziać na Śląsku. 

Masowo napływały „dobrowolne" petycje z wielu 

parafij o zniesienie polskich nabożeństw. (Kilku 

proboszczów i bez tych „dobrowolnych" wymuszo

nych podpisów dokonało tej nakazanej czystki). 

W  wydawnictwie R. Meyera w Raciborzu ukaza

ły się istne dziwolągi — książki do nabożeństwa, 

niespotykane chyba dotąd nigdy i nigdzie. Są 

drukowane w języku polskim i niemieckim i mają 

aprobatę kurii wrocławskiej. Wyrafinowany układ 

odpowiednio dobranej treści czyni z tej książecz-

Lub też drzemie w łonie przyszłości, 
Ojczyźnie trzeba silnych mężów,
Gdy zabrzmi godzina wolności.

Trzymaj się swojej ziemi dzielnie, 
Przyrzeknij — na to mi rękę dasz,
Że stać tu będziesz zawsze wiernie 
Że będziesz Niemcem a kraj ten nasz.

Krótki ten przegląd „wytycznych pro
gramowych dla szkół gdańskich“ ilustruje 
dosadnie, w jakim duchu i ku czemu wy
chowuje się młodzież w Gdańsku. Stano
wi to jeszcze jeden przyczynek, świadczą
cy o zacietrzewieniu narodowych socjalis
tów w Gdańsku, dla których nie istnieją, 
interesy W. M. Gdańska, a tylko koniecz
ność realizowania niebezpiecznego i dla 
Wolnego Miasta Gdańska wysoce szkodli
wego hasła: „Zuriick zum Reich".

Śląsku Opolskim
ki małe arcydzieło sztuki germanizatorskiej. Wci

skają tę „Drogę do Nieba" prawie za bezcen lu

dowi do rąk. Na wydziale teologicznym uniwer

sytetu wrocławskiego jakoś dziwnie się składa, że 

studenci, podejrzani o „hochpolnische Gesinnug" 

egzaminów nie zdają. Podejrzani oczywiście, bo 

otwarcie się tam nikt do polskości przyznać nie 

może. To znów odmawia się przyjęcia do semi

narium arcybiskupiego maturzystom, którzy pod 

względem narodowym nie są zupełnie pewni.

Skandaliczne było traktowanie zasłużonego 

działacza polskiego ks. Koziołka ze strony księ

ży niemieckich. Gdy się prezes I. dzielnicy Z. P. w 

N. z powodu podeszłego wieku zrzekł swego pro

bostwa w Grabinie k. Rudnika, znaleźli się księ

ża, którzy zabronili czcigodnemu staruszkowi za

mieszkać w obrębie swych parafij. Ks. Koziołek 

wykazał wówczas swym konfratrom brak kompe

tencji do wydawania takich zakazów. Wobec tego 

zabronili mu odprawiania Mszy św. w swych koś

ciołach i w ogóle uczęszczania do nich. Tak w 

ciągu paru tygodni przepędzano ks. Koziołka z 

Prudnika do Bilchowic, stąd do Pyskowic, z Pys

kowic do Pruszkowa, z Pruszkowa do Opola, skąd 

go też wyproszono. Strudzony tą naprawdę bo

lesną tułaczką, osiadł w rodzinnym Odmęcie (pow. 

Strzelce). Ale i tu znalazł to samo przyjęcie. Do

piero osobista interwencja ks. kardynała Bertra- 

ma położyła kres tym szykanom. Podajemy to mar

tyrologium ks. Koziołka, aby zilustrować ową 

rzekomą troskę, jaką się otacza polskich die- 

cezjan w Niemczech.

Jak z tego krótkiego rzutu wynika, sytuacja Po

laków na odcinku kościelnym różową wcale nie:
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była. No, ale starano się jednak o pozory, mimo 

całej buty z wielką ostrożnością wcielano w ży

cie szumne przepowiednie Gauleitera Wagnera, 

niby że to za dziesięć lat już ani na lekarstwo 

nikt polskiego słowa nie usłyszy.

A rezultaty tej akcji zdaje się wcale nie odpo

wiadały włożonym w nią trudom. Co prawda przy 

takim ciosaniu musiały być odpadki, ale blok po

został jako całość nietknięty. Co więcej — jakąś 

tajemniczą siłą zaczął przyciągać do siebie te od

łamy, które przed wiekami nieprzyjacielska siła 

od niego oderwała. Ta tak deptana i niszczona 

polskość właśnie dzisiaj zdobywa nowych zwo

lenników w okręgu nyskim, czy wrocławskim, 

gdzie przed wiekami zgermanizowany chłop pol

ski pod naporem propagandy mitu krwi i ziemi te 

hasła sobie przyswaja, ale w sposób przez propa

gatorów zgoła nie przewidziany. Ze względów 

zrozumiałych szerzej tu o tym mówić nie możemy.

Dlatego opuszczono te metody i zaczęto się po

sługiwać skuteczniejszymi. Mamy teraz do czynie

nia na Śląsku Opolskim z otwartym terorem. Za

częło się od odmówienia księżom, przybywającym 

z Polski, jurysdykcji. Ale panom z „Bund Deu- 

tscher Osten" to nie wystarczyło. Wszczęli akcję 

na własną rękę. Była wielka propaganda na rzecz 

wstępowania do B. D. O. Potem wielka kampania 

przeciw polskim nabożeństwom i pielgrzymkom 

do Częstochowy i Piekar. (Już sam fakt takiej 

propagandy wśród członków B. D. O. wskazuje na 

to, jakimi kutymi Niemcami muszą być ci ostatni). 

Następnie przetłumaczono najpiękniejsze polskie 

pieśni kościelne na język niemiecki, żeby tak wa

bić Polaków na nabożeństwa niemieckie. Nawia

sem mówiąc niechlubny początek tej akcji dali

O.O. Franciszkanie z Góry św. Anny parafrazą 

pieśni do M. B. Częstochowskiej: „Śpiewa mi sło- 

wiczek" na niemieckie „Sanct Anna voll der Gna- 

de". Gdy i to nie skutkowało, „Kulturtragerzy" 

zdobyli się na inny środek. Organiści — z reguły 

są nimi kierownicy szkół, najczęściej też kierow

nicy miejscowych kół B, D. O. — bardzo często 

pionierzy nowej wiary niemieckiej, we wszystkich 

parafiach zaczęli bojkotować nabożeństwa pol

skie. Akcja ta była im z góry narzucona, a zaczę

ła się wiosną 1937 r. Bojkot ten odbywał się w 

dwojaki sposób. Albo organista nie grał w ogóle 

— klasyczny przykład Dębie (pow. Opole) — al

bo grał pieśni hitlerowskie, czy też robił tylko 

hałas na organach, jak to miało miejsce w Bocia- 

nowicach (pow. Olesno). Oczywiście fakty te za

szły we wszystkich parafiach, w dwóch wymie

nionych stały się szczególnie głośne. Piszący ten 

artykuł był świadkiem, jak wzburzeni takim poni

żaniem Domu Bożego chłopi jednej z wsi opol

skich przy pomocy dębowych kijów panu |,Haupt- 

lehrerowi" tłumaczyli, że na taką hańbę dalej nie 

pozwalają. Wówczas ten pan z całym cynizmem 

swej renegackiej duszy odrzekł: „Ja gram, jak 

mnie się podoba, a że nikt nie śpiewa, to jest 

najlepszym znakiem, że tu nie ma potrzeby pol

skiego śpiewu („kein Bediirfniss nach polnischem 

Liede")".

Te niewątpliwie wstrętne metody — poza nie 

licznymi zwichnięciami — jeszcze bardziej uod

porniają nasz lud polski na tego rodzaju ataki.

DOKUMENTY WSPÓŁCZESNEGO REWIZJONIZMU NIEMIECKIEGO 

Na reprodukowanej wyżej mapce nasze woj. śląskie jest w całości zamieszkałe przez... Niemców, 

wzgl. przez nieznany bliżej ogółowi polskiemu szczep, noszący piękną nazwę: „Slonsaken".,.
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Dowodem tego są choćby liczne pielgrzymki 

do Częstochowy i ta wprost bohaterska postawa 

polskiej młodzieży podczas sławnego zjazdu 

z 8 sierpnia br. Wobec tej ordynarnej gospodarki 

B. D. O. w kościołach śląskich musiał też zareago

wać kler, dotychczas zapatrzony w stronę Ber

lina. Mała część jego kontynuuje swą niecną ro

botę. Ale w większości swej duchowieństwo 

górnośląskie odwróciło się ze wstrętem od tych 

narzucających się opiekunów. I tu dopatrujemy 

się genezy artykułu: „Wir sehen nur Schwarz", 

który miał być alarmem wojującej niemczyzny 

przed „niebezpieczeństwem polskim". Ten stra

szny nacisk władz niemieckich poruszył w nie

jednym księdzu zniemczonym dawno uśpioną pol

skość, w innych znowu przemówił instynkt samo

zachowawczy — w każdym razie zaczął kler te 

ataki odpierać i skutecznie bronić naturalnych 

praw ludności polskiej. Mówi się na Śląsku gło

śno o tym, że sławny ks. Ulitzka publicznie miał 

wypowiedzieć swoje „mea culpa". Także liczni 

inni eksgermanizatorzy coraz zawzięciej bronią 

zagrożonej polszczyzny.

To spowodowało naturalnie natychmiast kon

trakcję ze strony B. D. O. I tak coraz częściej 

otrzymują bardzo liczni księża górnośląscy zapro

szenia z kurii arcybiskupiej na poufną rozmowę 

w sprawach pastoralnych. Wysłucha tam taki 

ksiądz zarzuty, nadesłane przeciw niemu przez 

miejscowe koło B. D. O., że polonizuje parafię, 

że nie jest lojalnym, że jest staatsfeindlich, że... 

że... Po oczyszczeniu się przede wszystkim z za

rzutu polonizacji, musi uroczyście przyrzec, że 

w przyszłości już polonizować nie będzie. Pan 

kierownik — organista jest zadowolony z. osiąg

niętego sukcesu — gdyż w ten sposób jedyny 

obrońca znienawidzonej polszczyzny jest unieszko
dliwiony.

Artykuł „Wir sehen nur schwarz" był ostatnim 

ostrzeżeniem dla księży obiektywnie postępują

cych — dla renegatów germanizatorów zaś był 

doskonałym podziękowaniem.

Bezwątpienia — to przychylniejsze nastawie

nie się części kleru śląskiego do polskości spo

wodował nowy Kulturkampf. Jakkolwiek tę 

zmianę szczerze witamy, to jednak nie ukrywamy 

przekonania, że po ustaniu walki z kościołem 

walka z polskością nie ustanie, owszem — jeszcze 

się wzmoże, bo siły już nie będą rozproszone. 

A w takich chwilach pamięć ludzka jest, nie

stety, krótka.

Chodzi nam mianowicie o to, żeby na Śląsku 

Opolskim mieć w takich chwilach księży nie tylko 

mówiących, ale przede wszystkim myślących 

i czujących po polsku. Zdaje się nam, że jednym 

z celów przy założeniu polskiego gimnazjum 

w Bytomiu było właśnie dostarczanie Opolszczyź- 

nie takich księży. I zgłaszali się też do semina

rium arcybiskupiego maturzyści bytomscy. Aż tu 

nagle, w tym roku właśnie, zamknęły się przed 

nimi podwoje seminarium. Odrzucono ich poda

nia bez należytego umotywowania — czytaj: 

„grosspolnische Gefahr". Stanowisko to jest tym 

bardziej zdumiewające, że równocześnie władze 

diecezjalne zarządziły publiczne modły o po

wołanie kapłańskie, bo wskutek wychowania neo- 

pogańskiego coraz mniej maturzystów zgłasza się 

na wydziały teologiczne niemieckich uniwersy

tetów...

Przypominamy tu starania ludności polskiej 

w Niemczech z r. 1931 o stworzenie biskupstwa 

i polskiego seminarium w Opolu. Żądania te 

zignorowano. Wobec nienależytego przygotowa

nia kleru śląskiego z innych diecezyj do pracy 

duszpasterskiej wśród Polaków postulat powoła

nia do życia specjalnego seminarium polskiego 

w Niemczech, w którym by półtoramilionowa rze

sza Polaków mogła kształcić swych przyszłych 

księży, analogicznie do zbiorowego seminarium 

polskiego w St. Z. A. P., jest zupełnie na miejscu. 

Bo same niemieckie władze kościelne muszą chy

ba przyznać, jak wysoce nieetyczne jest ich po

stępowanie, mianowicie pobieranie od półtora- 

miliona Polaków podatku kościelnego i obracanie 

go na wychowanie i utrzymanie takich księży, 

którzy potem ten lud pozbawiają najdroższych 

skarbów jego, narodowości a w konsekwencji 

i wiary. Odpowiednim czynnikom we Wrocławiu 

nie trudno będzie o wzór, jak takie seminarium 

urządzić. W czechosłowackiej części archidiece

zji wrocławskiej, w Widnawie na Śląsku Opaw

skim, istnieje seminarium duchowne, do którego 

uczęszczają Czesi, Polacy i Niemcy. Przypuścili

byśmy, że się tam wykłada, o ile już nie w pań

stwowym języku czeskim, to przynajmniej w 

urzędowym języku kościelnym — łacinie. Ale 

daleko od tego! Klerycy Słowianie i tam w pań

stwie słowiańskim narażeni są na wpływy germa- 

nizacyjne, bo zakład ten prowadzony jest zupełnie 

w duchu niemieckim.

W  ostatnich tygodniach prasa polska bardzo 

dużo pisała w obronie naszych braci w Niemczech. 

Zadziwiającą solidarność wywołał wybryk Arbeits- 

manna. Bardzo silnych zwrotów użył ks. Bp. Ku

bina. Lecz nie powinniśmy na słowach poprze

stać. Jak my w Polsce dajemy na odcinku ko

ścielnym mniejszościom narodowym wszelką swo

bodę (por. cztery diecezje ukraińskie w Mało- 

polsce z własnymi seminariami, „Seminarium Pa

pieskie" w Dubnie, naprawdę za daleko posunię

tą tolerancją wobec Niemców na naszych kresach 

zachodnich), tak musimy się też domagać tego sa

mego traktowania naszych braci przede wszystkim 

w Niemczech.

Honor nasz narodowy nie powinien pozwolić, 

żeby za miedzą wyzwolonej Ojczyzny wynarada

wiano setki tysięcy Polaków za pomocą religii!
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Si. P.

Ofensywa mniejszości niemieckiej 
na odcinku szkolnym

W drugiej połowie września Jungdeutsche 

Partei przystąpiła do organizowania niemieckiej 

akcji szkolnej.
W myśl planu ogłoszonego w prasie czasokres 

tej akcji zamknięty został datami 23 września 

i 16 października. W tym okresie artykuły w pra

sie, zgromadzenia publiczne i zebrania partyjne 

poświęcone były sprawom szkolnym.

Organ partyjny Deutsche Nachrichten streścił 

obszerny program żądań mniejszości niemieckiej 

na odcinku szkolnym w następujących punktach:

1. Niemieckie dziecko należy do niemieckiej 

szkoły.
2. Niemieckie dziecko musi być wychowane 

przez nauczyciela narodowości niemieckiej.

3. Z drogi pracy wychowawczej niemieckiej 

prywatnej szkoły winny być usunięte wszel

kie przeszkody.

4. Za uczęszczanie do niemieckiej szkoły nikt 

nie może być prześladowany, kto należy do 

mniejszości niemieckiej.

5. W ramach istniejącej ustawy szkolnej i wy

chowania obywatelskiego winny dzieci nie

mieckie mieć możność zapoznania się z hi

storią i kulturą narodu niemieckiego.

6. Mniejszość niemiecka domaga się zrozumie

nia dla nowych form kulturalnych, które po

stępują z duchem czasu, i liczenia się z no

wymi formami niemieckiego życia duchowego.

Z wyżej przytoczonych tez na specjalną uwagę 

zasługuje ostatnia. Zgodnie z nomenklaturą 

narodowo-socjalistyczną należy ją rozumieć jako 

żądanie wprowadzenia i tolerowania w szkole 

niemieckiej — zarówno prywatnej, jak i państwo

wej — wychowania w duchu narodowo-socjali- 

stycznym.

Ponieważ kamieniem węgielnym, na którym 

opiera się szkolnictwo polskie, jest wyeliminowa

nie ze szkoły polityki, należy stwierdzić, że JDP 

tę zasadę usiłuje przełamać, żądając wprowadze

nia do szkoły, do której uczęszcza młodzież nie

miecka, polityki. Szerzej tę sprawę wyłuszczył 

senator Wiesner na wiecu, przeznaczonym omó

wieniu spraw szkolnych, który odbył się w Po

znaniu.

W obszernych wywodach senatora znajdujemy 

takie zdanie: „Pod słowem niemiecka szkoła ro

zumiemy taką szkołę, w której dzieci uczą się wy

łącznie po niemiecku, która przez niemieckich 

nauczycieli jest kierowaną i w której niemieccy 

nauczyciele nauczają dzieci w niemieckich duchu".

Pod słowem „niemiecki duch" każdy Niemiec

rozumie narodowo-socjalistyczny światopogląd. 

Jest to więc wyraźnie postawione żądanie wpro

wadzenia wychowywania dzieci niemieckich, 

w szkołach na terenie Polski, w duchu świato

poglądu związanego w nierozerwalną całość 

z III-cią Rzeszą.

Zważywszy, że w Polsce władze szkolne nada

ją kierunek pracy szkołom wszelkich typów tak 

państwowych, jak i prywatnych, należy rozumieć 

żądanie sen. Wiesnera w ten sposób, że w reali

zowaniu pracy wychowawczej szkoły niemieckiej 

nie mają być czynione utrudnienia. Jest rzeczą 

oczywistą, że utrudnienia w tych pięknych za

mierzeniach szkoły niemieckiej mogą czynić tylko 

polskie władze szkolne, a więc całe to żądanie 

skierowane jest pod ich adresem.

Wyraźnie to wskazuje teza 3-cda żądań JDP: 

„Z drogi pracy wychowawczej niemieckiej pry

watnej szkoły winny być usunięte wszelkie prze
szkody".

W myśl tych żądań polskie władze szkolne ma

ją zezwolić na realizowanie w szkole wychowa

nia politycznego w duchu niemieckiego narodo

wego socjalizmu.

Pomijając celowość tego systemu wychowaw

czego z punktu widzenia interesów Państwa Pol

skiego, należy podkreślić w tym żądaniu ukryte 

dwie myśli:

a) myśl usankcjonowania podporządkowania kie

runku wychowawczego młodzieży niemiec

kiej, kształcącej się w szkołach polskich, 

czynnikom, zależnym bezpośrednio czy po

średnio od obcego państwa,

b) myśl wyjednania zgody władz szkolnych na 

przełamanie na terenie szkolnym tych ele

mentów niemieckich, które dotychczas stoją 

zdała od narodowego socjalizmu.

Pchnięcie szkolnictwa niemieckiego w Polsce 

na drogę planowego „ujednostajnienia" — to do

piero zapowiedź wielkiego planu zamachu woju

jącego narodowego socjalizmu niemieckiego, dzia

łającego od wewnątrz Państwa Polskiego na sze

reg dziedzin życia wychowawczego przez Państwo.

Mówi o tym wyraźnie senator Wiesner w na

stępujących słowach: „Musimy również niemiecką 

szkołę więcej, niż dotychczas, uważać jako punkt 

wyjścia naszej kulturalnej i politycznej walki".

Wskazuje to, że senator Wiesner nie uważa za

gadnienia szkolnego jako całość zamkniętą, będą

cą celem w samym sobie. Zagadnienie to jest dla 

niego tylko punktem wyjścia walki o cele, której 

bliżej nie zostały określone. Z innego zdania sen.
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Wiesnera dowiadujemy się, że „szkoła dla Niem

ców zagranicznych jest punktem centralnym wal

ki politycznej".

Jednak istotą pozostaje walka polityczna. 

Szkoła czy zagadnienie szkolne według słów se

natora jest punktem czy odcinkiem tej walki, czyli 

jej fragmentem.

Jest to bardzo ważne stwierdzenie.

Dla porównania można przytoczyć, że szkoła 

polska w Niemczech, na rzecz której piopaganda, 

podobna do tej, jaką JDP uprawia w Polsce, nie 

jest dopuszczalną, w pojęciu Polaków pozosta

łych w granicach Niemiec jest celem zamkniętym 

bez jakiejś reszty i nie stanowi bynajmniej od

skoczni do dalszej politycznej walki w imię praw 

ludności polskiej w Niemczech, np. do ziemi.

Ale porównując położenie szkoły polskiej 

w Niemczech z niemiecką w Polsce, zwrócić na

leży uwagę na ustosunkowanie się sen. Wiesnera 

do głosów w tej sprawie prasy polskiej. Senator, 

•mawiając głosy polskie, żądające traktowania 

szkoły niemieckiej w Polsce ściśle tak, jak trak

towana jest w Niemczech szkoła polska, co —

wyraźniej mówiąc — należy wyrazić jako spro

wadzenie szkoły niemieckiej w Polsce do ram, 

w których mieści się szkolnictwo polskie w Niem

czech — oświadczył: „Takie rozumowanie jest — 

naszym zdaniem — całkowicie błędne. Nie cho

dzi bowiem o to, która narodowość więcej 

szkół posiada, ale tylko i wyłącznie o to, czy wy

magania co do szkoły narodowej jednej grupy na

rodowościowej (Volksgruppe) są tak samo wiel
kie, jak i drugiej11.

Znaczy to tyle, że wymagania mniejszości nie

mieckiej w Polsce są większe, wobec czego mu

szą mieć szersze ramy dla swego szkolnictwa, niż 

ludność polska w Niemczech!

JDP chce tu wyraźnie obwarować się przed 

możliwością ograniczenia szkolnictwa niemieckie

go w Polsce do tych swobód, z jakich korzysta 

polskie szkolnictwo w Niemczech.

Stwierdzenie tego stanowiska ma swoją wymo

wę, zwłaszcza jeżeli się zważy czas, w którym 

JDP podjęła akcję szkolną, a co nastąpiło bez

pośrednio po powrocie sen. Wiesnera z Norym- 

bergi, gdzie bawił na zjeździe partyjnym NSDAP,

Drugie gimnazjum polskie w Niemczech

Po 5 latach wysiłków i starań nadeszła wreszcie 

radosna chwila poświęcenia i otwarcia w Kwi

dzynie drugiego gimnazjum polskiego w Niem

czech. Stało się to dnia 10 listopada 1937 r.

Już poprzedniego dnia do bursy przy gimnazjum 

kwidzyńskim przyjechało 80 chłopców, którzy do

tąd w 4 najniższych klasach gimnazjalnych czekali 

w Bytomiu na otwarcie Kwidzynia. Ciepło, jasno 

i radośnie było tego dnia w budynku, który od lat 

czekał na tę młodzież.

Dnia 10 listopada rano ks. patron dr Bolesław 

Domański, prezes Związku Polaków w Niemczech, 

celebrował w asyście ks. Wacława Osińskiego i ks. 

Józefa Styp-Rekowskiego uroczystą Mszę św. 

w kościele parafialnym, Z chóru spłynęła majesta

tyczna melodia „Bogurodzicy ', a na zakończenie 

odśpiewano wspólnie pieśń „Serdeczna Matko".

Żarliwą modlitwą Polaków w Niemczech i ośrod

ków ich pracy, szczególnie nowootwartego gimna

zjum w Kwidzynie, rozpoczęto uroczystość.

Skolei nastąpił akt poświęcenia. Zagajenie wy

głosił Franciszek Lemańczyk, dyrektor Banku Sło

wiańskiego, stwierdzając m. in., że szkoła ta ma 

kształcić dzielnych młodych Polaków, którzyby 

jak równi z równymi stanęli wśród ludu polskie

go w Niemczech, oświecali go i pogłębiali w nim 
przekonanie o wielkości Narodu Polskiego.

Po życzeniach, złożonych przez dyrektora Gim

nazjum Polskiego w Bytomiu i przedstawiciela mło

dzieży bytomskiej, przemówił di Bronisław Heł- 

czyński, prezes Funduszu Szkolnictwa Polskiego 

Zagranicą.

Składając życzenia jak najlepszego rozwoju, 

podkreślił dr Hełczyński fakt, że społeczeństwo 

polskie w kraju odnosi się do gimnazjum polskie

go w Kwidzynie z tym większą serdecznością, że 

przecież przyczyniło się swym groszem do jego bu

dowy, gmach ten bowiem powsta* z funduszów, na 

które złożyły się ofiary całego ludu polskiego w 

Niemczech i społeczeństwa polskiego w kraju, 

świadczącego corocznie na rzecz Funduszu Szkol

nictwa Polskiego Zagranicą.

W  imieniu ludu polskiego w Prusach Wschodnich 

przemawiał następnie ks. prezes Wacław Osiński, 

a w imieniu Śląska Opolskiego Franciszek Myśli

wiec, prezes Dzielnicy I. Związku Polaków w Niem

czech. Jako rolnik użył bardzo charakterystycz
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nego porównania, prosząc wychowawców gimna

zjum kwidzyńskiego, aby jak ogrodnicy pielęgno

wali powierzone im młode rośliny, aby te młode 

sadzonki wydały w przyszłości jak najlepszy plon.

W imieniu Towarzystwa Pomocy Dzieciom 

i Młodzieży Polskiej w Niemczech dr Cezary Szul- 

czewski życzył gimnazjum kwidzyńskiemu, aby 

wychowało dzielnych Polaków o silnych charak

terach, 'którzyby godnie reprezentowali imię pol

skie poza granicami kraju. Przemówienie swe za

kończył zaproszeniem wychowanków gimnazjum 

kwidzyńskiego na kolonie letnie do kraju.

W imieniu rodziców przemawiał prezes Kazi

mierz Donimirski, po czym zabrał głos prezes 

Związku Polaków W Niemczech, ks. patron dr Bo

lesław Domański. W przemówieniu swym oddał 

hołd wytrwałości i dzielności ludu polskiego w 

Niemczech i wezwał go do dalszej intensywnej 

pracy nad rozbudową życia polskiego. Fakt, że 

budynek gimnazjum polskiego w Kwidzynie zbu

dowany został wspólnym wysiłkiem Polaków w 

Niemczech i społeczeństwa polskiego w kraju, po

zwolił ks. dr Domańskiemu nazwać go „pomnikiem 

wzajemnej miłości".

Po przemówieniu, które przyjęte zostało burzą 

oklasków, dokonał ks. prezes dr Domański poświę

cenia szkoły i bursy.

O godz. 12.30 nastąpiło uroczyste otwarcie dru

giego polskiego gimnazjum w Kwidzynie.

Przemówienie powitalne wygłosił prezes Związ

ku Polskich Towarzystw Szkolnych, Stefan Szcze
paniak.

„W imieniu Związku Polskich Towarzystw 

Szkolnych — mówił on — pragnę wyrazić życze

nie, ażeby gimnazjum w Kwidzynie, którego otwar

cia lud polski w Rzeszy oczekiwał od szeregu mie

sięcy, stało się kuźnicą serc młodych Polaków, 

wychowało ich na dobrych synów Narodu, a pra

wych obywateli j stało się szkołą mocnych, a szla

chetnych charakterów".

Następne przemówienie wygłosił dyrektor nowe

go gimnazjum, dr inż. Władysław Gębik, dokony- 

wując tym samym otwarcia szkoły, W zakończeniu 

zaprosił wszystkich obecnych do zwiedzenia 

gmachu.

W uroczystości otwarcia gimnazjum brali rów

nież udział Konsul Rzeczypospolitej i przedstawi

ciel prezydenta rejencji w Kwidzynie oraz przed

stawiciel niemieckich władz szkolnych.

Mówiąc o nowootwartej szkole w Kwidzynie 

używaliśmy nazwy .gimnazjum", trzeba jednak 

zwrócić uwagę na to, że w tej chwili nosi ona naz

wę „Prywatnej szkoły z planem wyższej uczelni 

i polskim językiem nauczania". W Kwidzynie ucz

niowie kształcą się w pierwszych 4 klasach. Z roku 

na rok szkoła będzie naristać i z tym wiąże się 

sprawa nadania jej w przyszłości praw publicz

nych. Pragniemy wierzyć, że uzyskanie ich nie bę

dzie połączone z takimi trudnościami, jakie mu

siało przezwyciężyć Gimnazjum Polskie w By

tomiu,

Nowa uczelnia stanie się bezwątpienia przybyt

kiem, w którym młodzież polska pielęgnować bę

dzie wielki skarb mowy ojczystej, obyczaj ojców 

i świadomość duchowej łączności z całym Narodem 

Polskim. Młodzież ta, kształcąc umysł, serce i du

szę, wysoko trzymać będzie sztandar godności na

rodowej, budząc szacunek dla siebie i swego na

rodu.

Otwarcie drugiego gimnazjum polskiego w Kwi

dzynie jest częściowym zaspokojeniem potrzeb 

szkolnictwa polskiego w Niemczech. Dalsze postu

laty idą w pierwszym rzędzie w kierunku uzyska

nia zezwolenia na otwarcie szkoły średniej dla 

dziewcząt, trzeba bowiem pamiętać, że do tej 

chwili Polacy w Niemczech nie posiadają ani jed

nego tego rodzaju zakładu. Ostatnie deklaracje 

Rządów polskiego i niemieckiego winny przyczynić 

się do zmiany tego stanu rzeczy już w najbliższej 

przyszłości.

Mgr Danuta Szulczewska

»Wolność jest słoneczna«
Przed kilkoma tygodniami ukazała się na pół

kach księgarskich książka młodego poety polskie
go, żyjącego w Niemczech. *) Publikacje tego ro
dzaju spotykają się odrazu z zainteresowaniem 
ogółu głównie dla tego, że stanowią ciekawy do
kument polskości wśród rodaków poza granicami 
naszego kraju. Książka Osmańczyka, autora Hym
nu Polaków w Niemczech, zasługuje na bliższe po
znanie z kilku względów. Pomijając sprawę bardzo 
estetycznej formy wydania, książka stoi na nie
przeciętnym poziomie zarówno pod względem tre
ści, jak i formy wierszów. Przedstawienie się

Edmund Osmańczyk: „Wolność jest słone
czna". Opole 1937. Okładka Janiny Kłopockiej— 
Berlin.

autora czytelnikowi we wstępie, zatytułowanym 
„Proza”, naświetla odrazu linię myślową i tema
tową, którą wskazuje Osmańczyk w swej twórczo
ści. Niezwykle charakterystyczne oświadczenie au
tora podaję w dosłownym brzmieniu:

„Dla jasności stwierdzam: jestem rocznik 
1913. Urodziłem się w powiecie strzelińskim na 
Śląsku Dolnym. Żyją stale w państwie niemiec
kim. Paszport mam niemiecki, serce polskie.

Ani nacjonalistą, ani komunistą, ani faszystą, 
ani socjalistą, ani narodowcem, ani państwow- 
cem, ani też żadnym innym „,..istą" czy „...ow- 
cem" nie jestem.

Jestem Polakiem'.
Na naczelne mie:sce w krótkim przeglądze my

śli poety wysuwa się jego stosunek do państwa.
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w którym żyje. Autor poświęcił temu cykl wier
szy p. t. „Złe miasto" i „ Walka".

„Złe miasto" robi przygnębiające wrażenie na 
autorze. Obcość miasta i ludzi dusi przechodnia, 
bo to jest

„Miasto ulic kamiennych —
Ludzki bezduszny kamień".
,,Tu nie chodzą już ludzie,
Tu kamienie się toczą."2)
„Tłum w reklamą wpatrzony podeptał czło

wieka".*).
W  złym mieście ów tłum wpatrzony w reklamę 

jest bezwzględny, przyziemny, materialistyczny, nie 
czujący potrzeby widzenia nieba, ani wnikania 
w zagadnienia duszy.

„Pocóż im w górę patrzeć trzeba,
Gdy w dole mają barwę nieba,
Reklam przeniebieskie neony,"*).
„1 tak nikt nieba nie dotyka".6).

Dlatego też są sfery myśli niedostępnych dla 
tego rodzaju ludzi,

„Więc powiem, choć nie zrozumiecie 
(W  materii powiem duch Wasz biegły),
Serc nam w paragraf nie zamkniecie, 
Myśmy z narodu niepodległych". °).

Z słów młodego poety wyczuwa się przekonania
0 polskiej wyższości umysłowej i uczuciowej. Dzię
ki tym własnościom Narodu Polskiego możemy za 
granicami Państwa utrzymywać naszą godność na
rodową i — ciągle zabijani w inicjatywie—odra
dzać się w nowych formach.

„Cóż stąd, że obcy dźwięk litery po tobie
pisze,

„Ciągle jesteśmy przy tobie i nasz dźwięk
słyszysz". 7)

Zarządzenia, mające na celu zniszczenie polsko
ści, wywołują w Osmańczyku artystycznie wypraco
waną reakcję. Autor przeżywa głęboko zmianę 
rdzennie polskich nazw miejscowości, widok niem
czonego Opola, ale nie poddaje się próżnym ubo
lewaniom, nie -uznaje cierpiętnictwa, jęków bez
bronnych męczenników w swej poezji. Jest w niej 
wiara w zwycięstwo ducha narodowego, jest nie
zachwiane przekonanie o słuszności polskiej spra
wy, mocna wola wytrwania, jest duma narodowa
1 młodzieńcza chęć czynu, walki w imię słuszności 
i pokazania światu prawdy.

„Choć z pod bruku wydrapię me opole kopce".

„A ziemię tę roztworzę, by wszyscy widzieli 
Czyje w tobie tkwi ziarno,
A co pustym kłosem".6).

W  poezjach Osmańczyka są myśli znane nam 
z utworów Mickiewicza o wyższości nacji polskiej 
nad innymi narodami, polegającej na wartościach 
duchowych, jest w zmienionej formie nawoływanie 
Mickiewicza: „O ile polepszycie dusze wasze, o tyle 
powiększycie granice wasze", gdy Osmańczyk mówi
o „ojczyźnie serc nie z mapy". Nowe warunki 
życia i młodociany zapał autora dodały tym samym 
myślom nieznaną dawniej radość twórczą i real
nie umotywowane przekonanie o naszj słuszności. 
To poczucie stwarza świadomość istnienia własne
go wolnego państwa.

Tak samo, jak bohaterstwo orląt, sprawia, że

2) „Tu..." str. 9.
3) „...Ulica.." str. 12.
4) „Berlin", str. 11.
B) „Berlin", str. 10.
®) „Walka", str. 50.
7) „O ziemio nasza", str. 45
8) „W Opolu", str. 47.

„blisko jest nagle z Toledo do Lwowa", tak ana
logiczne warunki bytu Polaków w Niemczech wy
wołują w poecie sympatie słowianofilskie dla Łu
życzan i Serbów, którym daje wyraz w swoich 
utworach.

W cyklu „Polska wieczna, mocna i bogata" domi
nuje ton radości, że wolna Polska istnieje. Autor, 
żyjąc stale poza granicami kraju, przekraczając 
granicę naszego Państwa, doznaje uczuć znanych 
tylko tym, którzy — nie mieszkając w nim — 
tęsknotą wytworzyli sobie jego wizję. Dla Osmań
czyka Wisła ma siłę cudowną, polskie zboże, las, 
wicher, ziemia, niebo, chaty są inne niż wszędzie 
na świecie, bo wszystko co polskie jest dla niego 
wielkie, dobre i piękne. Na widok -dla nas oczy
wistych zjawisk Osmańczyk, Polak z Niemiec, do
znaje wzruszenia:

„Teraz codziennie w Polsce w słońcu zboża
rosną!

1 znów wśród pól szumiących zbożem roz
maitym,

Tak jak ongi dziś rośnie Rzecz znów Po
spolita" ?).

Młodzieńczy entuzjazm autora jest źródłem cy
klu „Młodość" i przejawia się pięknie w wierszach 
z grupy „Włóczęgi". Osmańczyk czuje szczęście 
młodości, ma pełną świadomość jej siły i uroku". 

„Piękne jest młode życie 
Słoneczne i szczęśliwe 
Radością otulone,
Jak góry jasnym szkliwem". i0).

Osmańczyk ciesizy się młodcścią, zdaje sobie 
sprawę, że nie on sam jest jej twórcą, to też kil
kakrotnie znajdujemy w jego wierszach podzięko
wania do Boga za młodość.

,.0 jakże radośnie Tyś dobry o Boże,
Że dajesz nam młodość jak morze!

I że nam młodością strzelistą jak raca, 
Zwolisz dary Twe Tobie zwracać". 11).

Ten element twórczości Osmańczyka dodaje jej 
głębi moralnej. Wiersze z tej grupy są pełne słoór 
ca. przestrzeni, powietrza.

W  kilku wierszach z motywem miłości szczegól
na uwagę zwraca piękno języka d przekonanie au
tora, że mowa nasza jest najpięknie)sza, wiośniana:

,.Biedni są ludzie niemi, biedni cudzoziemce, 
Co słów wiosny nie mają dla piersi dziew

częcej".'2).

W końcu trzeba podkreślić wartość artystyczną 
i formalną poezyj. Technika wierszów zbliżona 
jest do tej, którą wyrobiła szkoła Skamandra. 
Uznanie dla Osmańczyka budzi jego doskonałe 
opanowanie języka, różnorodność miar metrycz
nych, bogactwo form wierszowych. Nie wszystko 
może jest jeszcze zupełnie d.ibre, ale stwierdze
nie: ,, Jestem rocznik 1913" pozwala patrzeć w przy
szłość autora z dużym optymizmem.

Reasumując przegląd zbiorku, trzeba z radością 
przyjąć próbę literacką tak młodego poety. Wier
sze jego mają przede wszystkim dużą wartość jako 
artystyczny zbiór myśli wzniosłych, czystych i sło
necznych, stanowiących bardzo dodatni dowód, 
jak polska myśl rozwija się poza granicami Pań
stwa. Twórczość Osmańczyka dowodzi siły moral
nej naszych rodaków i ilustruje ich oblicze du
chowe.

*) „Wiosną", str. 56.
l0) „W górach", str. 25.
l ł ) ,,Młodość jak morze", str. 35.
n ) „Miłowanie", str. 39.
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NOTATKI

GIMNAZJUM POLSKIE W KWIDZYNIE

Prezydent Rejencji w Kwidzynie von Keudell 
pismem z dnia 31.10. b. r. (1. dz. II. 1352 Po. 21.5) 
zawiadomił Związek Polskich Towarzystw Szkol
nych w Niemczech o udzieleniu zezwolenia na 
otwarcie Gimnazjum Polskiego w Kwidzynie, któ
re nosić będzie nazwę: „Prywatna szkoła z 
planem wyższej uczelni z polskim językiem nau
czania". (0 uroczystości otwarcia szkoły dajemy 
na innym miejscu obszerne sprawozdanie).

15-LECIE ZWIĄZKU POLAKÓW W NIEMCZECH

Od dłuższego czasu towarzystwa i organizacje 
polskie w Niemczech prowadzą prace przygoto
wawcze dla uroczystego uczczenia 15-tej roczni
cy powstania Związku Polaków w Niemczech, 
przypadającej na 3.12.

Akcja jubileuszowa rozpocznie się uroczystym 
posiedzeniem Rady Naczelnej Związku Polaków 
w Zakrzewie w dniu 3.12. Akcję zakończy w dniu 
27.2.1938 kongres Polaków w Niemczech.

RED. PIENIĘŻNY SKAZANY

W pierwszych dniach listopada b. r. odbył się 
w Królewcu, przed sądem dla spraw prasowych, 
proces przeciwko redaktorowi Pieniężnemu z .„Ga
zety Olsztyńskiej" za rzekome przestępstwa pra
sowe, polegające na spokojnym i rzeczowym oma
wianiu na łamach wspomnianego pisma spraw lud
ności polskiej w Niemczech. Red. Pieniężny został 
skazany na 400 Rm grzywny.

Akt oskarżenia domagał się początkowo pozba
wienia red. Pieniężnego prawa wykonywania za
wodu dziennikarskiego i skreślenia go z listy re
daktorów. Na kilka dni przed rozprawą wniosek 
prokuratora został zmieniony na żądanie ukara
nia red. Pieniężego karą porządkową.

Przy sposobności należy przypomnieć, że w wy
niku dotychczasowego stosowania niemieckiej 
ustawy prasowej wobec Polaków pozbawieni zo
stali prawa wykonywania zawodu dziennikarskie
go: redaktor „Gazety Olsztyńskiej" W. Jankow
ski, redaktor „Dziennika Berlińskiego" St. Dziam- 
ski, redaktor „Zjednoczenia" A. Aulich, redaktor 
„Katolika 3-razawego" Pawletta oraz redaktor 
„Kulturwehr" — Jan Skala.

EW. KOŚCIÓŁ UNIJNY NA ŚLĄSKU

Wobec bojkotowania przez prezydenta Ewan
gelickiego Kościoła Unijnego na Śląsku, D. Vossa, 
ustawy, wydanej w lipcu b. r. przez sejm śląski 
w sprawie tymczasowej organizacji tego Kościoła, 
i niewypełniania przez okres dłuższy, niż 3 mie
siące, wynikających z ustawy obowiązków prze
wodniczącego tymczasowej Rady Kościelnej, Wo
jewoda Śląski dr M. Grażyński widział się zmu
szony — zgodnie z postanowieniami arti 18 tej 
ustawy — powierzyć tymczasowo agendy prze
wodniczącego tej Rady jednemu z jej dotychcza
sowych członków — dr Władysławowi Michejdzie.

ZJAZD MŁODZIEŻY NIEMIECKIEJ W ŁODZI

W dniach 30.10. do 1.11. odbył się w Łodzi wiel
ki zjazd młodzieży niemieckiej, zorganizowany pod 
auspicjami politycznej organizacji t. zw. starych 
Niemców — Deutscher Volksverbandu. Zjazd

zgromadził ponad 1.000 delegatów. Na program 
zjazdu złożyły się sprawozdania delegatów oraz 
referaty, wygłoszone przez najaktywniejszych nie
mieckich działaczy młodzieżowych: Nippego, 
Boltza i Brauera z Łodzi oraz Gersdorffa z Po
znania i Zellera z Katowic. Charakterystyczną ce
chą tych wystąpień były mocne akcenty antykoś
cielne i antysemickie. Jeżeli chodzi o stronę zew

nętrzną Zjazdu, trzeba podkreślić, że cechowały 
ją analogiczne formy wrzaskliwego tam — tamu 
organizacyjnego (fanfary, werble itp.), z jakimi 
spotykamy się przy analogicznych imprezach mło
dzieżowych w III Rzeszy.

ARESZTOWANIA W „KATTOWITZER 
ZEITUNG"

W dniu 20.10. śląskie władze policyjne osadziły 
w areszcie — po przeprowadzeniu gruntownej re
wizji w wydawnictwie i redakcji „Kattowitzer 
Zeitung" — generalnego dyrektora wydawnictwa, 
dra Horsta Kriedtego, kierownika ekspedycji Ery
ka Sowodlischa, naczelnego redaktora Heinza 
Webera oraz redaktora odpowiedzialnego „Katto
witzer Zeitung" Heinza Kostkę. Aresztowania na
stąpiły ze względu na wydawanie przez „Katto
witzer Zeitung" nielegalnego, antypaństwowego 
czasopisma, w sposób niezgodny z prawdą przed
stawiającego sytuację mniejszości niemieckiej w 
Polsce. Czasopismo to było kolportowane w Niem
czech. Wyżej wymienieni Niemcy zostali zwolnieni 
z aresztu w dniu 15.11. i poddani pod dozór poli- 
cyjny.

POSTĘPY HITLERYZACJI GDAŃSKA

W dniu 8.11. Senat w. m. Gdańska wydał dwa 
dekrety, z których pierwszy dotyczy t. zw. mło
dzieży państwowej, t. zn. podporządkowania ca
łości życia organizacyjnego młodzieży władzom 
(na wzór upaństwowionej w III Rzeszy Hitlerju
gend), drugi — zabrania tworzenia na terenie Wol
nego Miasta ugrupowań partyjno-politycznych.

Oba dekrety nie mają mieć zastosowania wobec 
ludności polskiej w Gdańsku.
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Polski Zw iązek Zachodn i

Z prac i zamierzeń PZZ
1. Krótki przegląd urac dokonanych

Poszczególne komórki organizacyjne Polskiego 

Związku Zachodniego organizowały w ostatnim 

czasie liczne zebrania, poświęcone sprawom 

Gdańska. Podejmowane rezolucje wskazywały na 

konieczność walki o prawa Polski w Gdańsku 

i o najwszechstronniejsze wykorzystywanie wszel

kich naszych uprawnień w Gdańsku.

*

Dnia 11.10 odbyło się w Katowicach posiedzenie 

Głównego Komitetu Popierania Polskiego Ku- 

piectwa i Rzemiosła na Śląsku przy Polskim Związ

ku Zachodnim. Z przedłożonego sprawozdania wy

nikało, że propaganda, przeprowadzona w marcu 

bież. roku, spotkała się z dużym oddźwiękiem 

w społeczeństwie. Urządzono w tym czasie 235 

wieców, zebrań, odczytów itp. z udziałem około 

60.000 słuchaczów. Sprawozdanie wykazało, jak 

doniosłą rolę odegrał Polski Związek Zachodni 

w akcji jednoczenia wysiłków całego społeczeń

stw polskiego na Śląsku wokół rozbudowy pol

skiego stanu posiadania na odcinku stanu śred

niego. W wyniku zebrania postanowiono ponownie 

zorganizować wzmożoną propagandę na rzecz ku- 

piectwa i rzemiosła polskiego bezpośrednio przed 

świętami Bożego Narodzenia.

*

Realizacja wysuniętego w ostatnich latach po

stulatu nadania Polskiemu Związkowi Zachodnie

mu charakteru organizacji ogólno-polskiej, posia

dającej określone znaczenie w całości życia pol

skiego, posuwa się systematycznie naprzód.

Dnia 28.10 odbyła się w Łomży konferencja 

przedstawicieli władz szkolnych i Polskiego 

Związku Zachodniego celem ustalenia zakresu 

współdziałania na odcinku oświaty pozaszkolnej 

na terenie przygranicza. W wyniku konferencji 

ustalono, że PZZ zorganizuje w powiatach, sąsia

dujących z Prusami Wschodnimi, akcję Uniwersy

tetów Powszechnych, rozbuduje się sieć świetlico

wą i biblioteczną oraz przeprowadzi przeszkolenie 

pracowników dla tego terenu. Analogiczna kon

ferencja odbyła się 29.10 w Ostrołęce.

*

Dnia 2,11 odbyła się w Łodzi konferencja pro

gramowa, poświęcona ustaleniu wytycznych pracy 

na terenie przygranicznego powiatu wieluńskiego. 

Prace pójdą zarówno w kierunku kulturalno- 

oświatowym, jak i gospodarczym. Obwód Łódzki 

PZZ zamierza do współdziałania na tym odcinku 

powołać specjalny Komitet Międzyorganizacyjny.

*

W związku z mającym się odbyć na początku

roku 1938 Zjazdem Delegatów przyspieszono w ro

ku bieżącym terminy Zjazdów Obwodowych 

i Okręgowych.

31.10 odbył się w Bydgoszczy Zjazd Okręgu 

Pomorskiego PZZ, w którym wzięło udział około 

200 osób, w tym przeszło 100 delegatów Kół.

Zjazd zagaił sędzia Glemma, prezes Okręgu Po

morskiego PZZ, na przewodniczącego powołano 

dyr. Mieczysława Zaleskiego z Warszawy, referat 

na temat Gdańska wygłosił redaktor Bolesław 

Srocki, a wytyczne programowe pracy PZZ na 

obszarze Wielkiego Pomorza zreferował mgr Ma
rian Wojnowski.

W  wyniku bardzo rzeczowej i ożywionej dys

kusji uchwalono szereg rezolucyj z dziedziny 

obronności Państwa, stosunku do Gdańska, poli

tyki mniejszościowej oraz spraw gospodarczych 

i oświatowych.

Skjlei udzielono absolutorium ustępującym 

władzom oraz dokonano wyboru nowych władz.

Do Zarządu Okręgu wybrano; dra Władysława 

Typrowicza z Bydgoszczy, Tadeusza Jabłońskiego 

z Solca Kujawskiego, oraz naczelnika Edmunda 

Jonasa, naczelnika dra Władysława Sperczyńskie- 

go, dra Pawła Ossowskiego, prof. Franciszka Sta

niszewskiego i mgr. Franciszka Matejskiego z To

runia.

Do Rady Naczelnej weszli: inż. Bogusław Do- 

brzycki, prezes D.O.K.P,. starosta krajowy Win

centy Łącki, sędzia Aloizy Glemma, naczelnik 

Florian Kozanecki, poseł Stanisław Michałowski 

i prezydent Leon Raszeja. Ponadto wybrano Ko

misję Rewizyjną w składzie: naczelnik Michał 

Zdrójkowski (przewodniczący), Klemens Pisarczyk 

i mgr Kazimierz Chróścielewski, oraz Sąd Organi

zacyjny w składzie: sędzia Leon Gayda (przewod

niczący), Feliks Sugajski i mgr Czesław Śmietana.

W dniu 7.11. odbył się Zjazd Delegatów 

Obwodu Lubelskiego PZZ. Zebranie zagaił prezes 

Obwodu Lubelskiego, wojewoda Władysław Dłu- 

gockt, po czym przewodnictwo powierzono sena

torowi Czerwińskiemu. Referat na temat Niemców 

w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Woły

nia, wygłosił dr Ludwik Ręgorowicz z Warszawy. 

Po udzieleniu absolutorium ustępującym władzom 

dr Cezary Szulczewski złożył P, Wojewodzie Dłu- 

gockiemu w imieniu wałdz naczelnych PZZ ser

deczne podziękowanie za niezwykle ofiarną i owo

cną 6-letnią pracę na stapowisku Prezesa Obwo

du. Skolei wybrano nowe władze Obwodu z prot 

Ignacym Czumą na czele.
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14.11 odbył się w Warszawie Zjazd Obwodu 

Warszawskiego PZZ, poświęcony zagadnieniu pro

gramu prac na pograniczu wschodnio-pruskim. Na 

Zjeździe dokonano m. in, również wyboru nowych 

władz z dr. Ludwikiem Ręgorowiczem na czele.

W  tym samym dniu odbył się Zjazd Okręgu 

Środkowego PZZ, w którym wzięli udział delegaci 

z województwa białostockiego, lubelskiego, łódz

kiego, warszawskiego i m. st. Warszawy. Zjazd 

poświęcony był omówieniu programu pracy. Refe

rat programowy wygłosił dr Cezary Szulczewski, 

nawiązując w nim do zagajenia, w którym inż Fran

ciszek Bąkowski przedstawił dzisiejszą sytuację 

polityczną. Ogólną dyskusję zakończono rezolucja

mi, dot. zarówno sprawy Gdańska jak i ostatnio 

ogłoszonych deklaracyj. M. in. Zjazd podkreślił, 

że praktyczne stosowanie deklaracyj powinno iść 

ze strony polskiej po linii jak najściślejszej wza- 

jemnoścji, przed tym jednak liczba instytucyf 

oświatowych, kulturalnych i gospodarczych ludno

ści polskiej w Niemczech powiną być doprowadzo

na do liczby analogicznych instytucji, jaką posiada 

mniejszość niemiecka w Polsce,

Po udzieleniu absolutorium ustępującym wła

dzom wybrano inż. Bąkowskiego z Warszawy, wi

cewojewodę Długockiego z Lublina, not, Gąsiorow- 

skiego z Białegostoku, i mgr. Podrygalskiego z Ło

dzi do Rady Naczelnej, a prof. dr. Czumę i naczel

nika Szaynowskiego z Lublina, naczelnika Gołę

biowskiego z Białegostoku, mgr. Szuberta z Łodzi 

oraz prokuratora Małkowskiego, dr. Ręgorowicza 

i sędziego Olewskiego z Warszawy do Zarządu 
Okręgu Środkowego.

14.11, odbył się w Poznaniu Zjazd Okręgu Poz

nańskiego PZZ, Referat o położeniu ludności pol

skiej w Niemczech na marginesie ostatnich dekla

racyj wygłosił dyr. Zaleski z Warszawy, zaś dyr. 

Preibisz omówił zagadnienie spółdzielczości na 

ziemiach zachodnich, dając w przekroju historycz

nym, organizacyjnym i ilościowym pogląd na spół

dzielczość niemiecką w województwie poznańskim 
i pomorskim.

W wyniku obszernej dyskusji Zjazd uchwalił na
stępującą rezolucję:

Zjazd Delegatów Okręgu Poznańskiego PZZ, 
obradujący w Poznaniu w dniu 14 listopada 
1937 r., stwierdza co następuje:

Ogłoszone w dniu 5.11, deklaracje rządów 
polskiego i niemieckiego w sprawach mniejszo
ściowych wytrzymają próbę życia jedynie wte
dy, jeśli w oparciu o nie zaspokojone będą po
trzeby kulturalne i gospodarcze Polaków w 
Niemczech, których położenie odbiega rażąco 
od sytuacji Niemców w Polsce, korzystających 
z wszelkich uprawnień w ramach liberalnego 
ustawodawstwa polskiego.

W  szczególności Zjazd zwraca uwagę na nie
możność pogodzenia z duchem deklaracji z dnia
5.11. dotychczasowego stanu podporządkowy
wania społeczeństwa polskiego w Niemczech

wewnętrznemu ustawodawstwu narodowo-so- 
cjalistycznemu narzucającemu ludności polskiej 
w Niemczech konieczność wyrzekania się lub 
osłabiania istotnych cech i elementów własnej 
narodowości.

Obok zagadnień natury prawnej, wynikają
cych z ustroju Ill-ciej Rzeszy, winny znaleźć w 
duchu deklaracji z dnia 5.11. rozwiązanie real
ne postulaty ludności polskiej w Niemczech, 
szczególnie w dziedzinie szkolnej, kościelnej 
i gospodarczej.

Zjazd stwierdza, że wytworzona przez dekla
rację z dnia 5.11. sytuacja w niczym nie może 
zmniejszyć dotychczasowego obowiązku czujnej 
i troskliwej pomocy społeczeństwa polskiego 
w kraju dla ludności polskiej w Niemczech, jak 
również nie może wpłynąć na osłabienie stopnia 
zainteresowania kraju wszystkimi dziedzinami 
życia i potrzeb tej ludności.

Zjazd podkreśla konieczność wzmożenia prac 
państwowych, społecznych i jednostkowych na 
ziemiach zachodnich w dziedzinie gospodarczej
i kulturalnej. W szczególności Zjazd zwraca 
uwagę na pewne dziedziny życia gospodarcze
go, jak polski przemysł, polski handel, polskie 
rzemiosło, które winny całkowicie opanować 
rynek ziem zachodnich. Zjazd wita z uznaniem 
ekspansję kupiectwa i rzemiosła wielkopolskie
go na ziemie b. królestwa kongresowego i na 
ziemie wschodnie, jednak podkreśla silnie po
trzebę planowego rozszerzania polskich warszta
tów, przede wszystkim w powiatach przygra
nicznych województw zachodnich,

Zjazd wzywa społeczeństwo polskie i wła
dze państwowe do stałego otaczania troskliwą 
opieką tych dziedzin życia gospodarczego, w 
szczególności kładzie nacisk na zorganizowanie 
dogodnych, tanich kredytów w celu uniezależ
nienia polskiego handlu i rzemiosła od niepol
skich instytucyj kredytowych.

Zjazd stwierdza, że spółdzielczość polska, ma- 
jąsa na ziemiach zachodnich wielkie gospodar
cze i narodowe tradycje, powinna być otoczo
na największą troską czynników społecznych
i państwowych.

Zjazd zwraca uwagę, że w obecnym stanie 
rzeczy spółdzielczość niemiecka w woj. poznań
skim nie ogranicza się w swej działalności do 
ludności niemieckiej, ale dość często dąży do 
rozszerzenia swych wpływów na ludność pol
ską, c# jest niezgodne z polskimi interesami na
rodowymi i politycznymi. Zjazd wzywa społe
czeństwo polskie, a przede wszystkim polskie 
rolnictwo, do popierania i rozbudowy życia 
spółdzielczego na ziemiach zachodnich.

Zjazd wyraża przekonanie, że zmiana struk
tury rolnej w Wielkopolsce jest koniecznością 
narodowo-państwową i będzie zdecydowanie
i konkretnie realizowana.

Zjazd stwierdza, że władze W. M. Gdańska 
stwarzają w ostatnich czasach liczne fakty pro
wokujące uczucia Narodu Polskiego, godzące w 
stan posiadania Polaków w Gdańsku i podwa
żające uprawnienia Państwa Polskiego w tym 
mieście.

Opierając się na zwartej i jednolitej postawie 
społeczeństwa polskiego w stosunku do zagad
nień W. M. Gdańska, Zjazd apeluje do władz 
państwowych o podjęcie kroków, które w przy
szłości uniemożliwiłyby władzom W. M. Gdań
ska podobne wystąpienia.

Stwierdzając, tz społeczeństwo polskie goto
we jest do poniesienia jak największych ofiar
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dla nierozerwalnego związania Gdańska z Pol
ską.

Zjazd wyraża najgłębszą pewność, że wszel
ki zamach na prawa Polski w Gdańslku, jako za
mach na całość Rzeczypospolitej, będzie odpar
ty przy użyciu wszystkich sił Narodu i Państwa 
Polskiego.

Zjazd przypomina coroczne apele Polskiego 
Związku Zachodniego o wytworzenie wspólnej 
dla organizacyj polskich platformy dla rozbudo
wania wszystkich dziedzin życia polskiego ziem 
zachodnich. Zjazd stwierdza, że apel ten po
woli, lecz stale znajduje zrozumienie u szero
kich warstw społeczeństwa polskiego i licznych 
organizacyj społecznych. Zjazd wyraża przeko
nanie, że najbliższy okres czasu przyniesie cał
kowite uzgodnienie współpracy nad zagadnie
niem niemieckim na ziemiach zachodnich. Zjazd 
jeszcze raz apeluje do wszystkich Polaków 
o poparcie tej inicjatywy Polskiego Związku 
Zachodniego.

Po udzieleniu absolutorium ustępującym wła

dzom, wybrano dr Konkiewicza i senatora dr Jesz- 

kego z Poznania oraz dr Olejniczaka z Kościana 

do Rady Naczelnej, a dr. Durka, mec. Trzcińskie

go, dyr. Andrzejewskiego, mec. Brossa, insp. Lu
bińskiego, ks. prob. Samulskiego i insp. Kocota do 

Zarządu Okręgu Poznańskiego.

2. Wytyczne pracy w najbliższym czasie

Najbliższe prace pójdą w kierunku realizacji na

kreślonego ostatnio programu, w którym na czoło
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prac terenowych wysuwa się opieka nad przy- 

graniczem.

Fakt ten przyczyni się niewątpliwie do coraz 

większego zainteresowania najszerszego ogółu pra

cami Związku, co m, in. powinno znaleźć wyraz 

we wzroście liczby członków, niewspółmiernej do

tąd z zadaniami i pracami Polskiego Związku Za

chodniego na poszczególnych terenach.

Werbunek członków winien być w najbliższym 

czasie przeprowadzony jak najintensywniej.

3. Materiały referatowe

Jako materiał na zebrania rozesłane zostaną re

feraty na temat: „Trzecia Rzesza wobec kościo

łów" i „Postępy unarodowienia przemysłu ślą

skiego".

Z zebrania Rady Naczelnej PZZ
Dnia 17.10 odbyło się w Poznaniu zebranie Ra

dy Naczelnej Polskiego Związku Zachodniego, po

przedzone posiedzeniem Zarządu Głównego.

Zebranie Rady Naczelnej — poza sprawami na

tury organizacyjnej — poświęcone było sprawie 

Gdańska, Dyskusję nad wyczerpującym referatem 

zakończono ustaleniem wytycznych dalszego po

stępowania.

Skolei Rada Naczelna przyjęła sprawozdanie 

z działalności Związku za czas od 1.10.1936 do 

30.9.1937 oraz sprawozdanie finansowe za rok 

1936/37 i bilans zamknięcia na 31 marca 1937 r.

Na wniosek Zarządu Głównego powzięto nastę

pującą uchwałę:

„Rada Naczelna PZZ przyjmując do wiado
mości rezygnację p, Stanisława Kudlickiego ze 
stanowiska Dyrektora Polskiego Związku Za
chodniego, wy-aża Mu gorące podziękowanie 
za wieloletnią, wydajną pracę na różnych 
szczeblach organizacyjnych dawnego Związku

Obrony Kresów Zachodnich, a następnie na 
stanowisku Dyrektora Polskiego Związku Za
chodniego. Jednocześnie Rada Naczelna prosi 
p. dyr. Kudlickiego o dalsze współdziałanie 
w pracach PZZ".

Zgodnie z § 24, e statutu PZZ Rada Naczelna 

powołała na stanowisko Dyrektora Polskiego 

Związku Zachodniego p. Mieczysława Zaleskiego.

W  związku ze zmianą granic województwa war

szawskiego, pomorskiego, poznańskiego i łódz

kiego Rada Naczelna ustaliła, że od 1.4.1938 r. 

Okręgi Pomorski, Poznański i Środkowy będą się 

pokrywać z granicami administracyjnymi odnoś

nych województw. Rada Naczelna poleciła zainte

resowanym Zarządom Okręgów podjąć prace 

przygotowowcze do przejęcia nowych terenów. 

Nadto Rada Naczelna powzięła uchwałę o zmianie 

granic Okręgu Małopolskiego i Śląskiego przez 

przyłączenie miasta Białej wraz z okolicą do 

Okręgu Śląskiego PZZ.

Adresy biur i oddziałów: Warszawa — Al. Ujazdowskie 30; Katowice — Pocztowa 16; Kraków — 
Pomorska 2; Toruń — Mickiewicza, Dom Społeczny; Poznań — 3-go Maja 6.

Adres Redakcji i Administracji: Warszawa, — Aleje Ujazdowskie 30 m. 7, telefon 7-22-81.
Konto P. K. O.: Polski Związek Zachodni 8414.

Cena prenumeraty: rocznie 4 zł, kwartalnie 1 zł, cena egzemplarza 40 gr.
Cena ogłoszeń: 1 str, za tekstem 300 zł, % str. 160 zł, t/t str. 80 zł, Zg str, 40 zł. W tekście o 50°/o drożej. 

Wychodzi 10 razy do roku, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych — lipca i sierpnia.

Wydawca — Polski Związek Zachodni Redaktor — Antoni Cieśliczak

Zakł. Druk. F. Wyszyński i S-ka Warszawa, Warecka 15


