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»Polska koniecznie potrzebuje 
dostępu do morza«

Autorstwo słów powyższych możnaby 

śmiało przypisać Wicepremierowi Kwiat

kowskiemu, jako temu przedstawicielowi 

Rządu, który najbardziej oddany jest spra

wom polskiej polityki morskiej. Możnaby

— z wielkim również prawdopodobień

stwem — uznać je za oświadczenie które

gokolwiek z innych naszych polityków 

czy pisarzy.

Ale wszystkie te domysły są mylne. Sło

wa, podane w tytule, nie wyszły bowiem z 

ust Polaka. Wypowiedział je kanclerzy’ 

Trzeciej Rzeszy Adolf Hitler. Nie jedyny 

to zresztą wypadek uznania przez kancle

rza słusznych praw Polski do własnego 

wybrzeża morskiego.*) Kilkakrotnie, w 

różnych czasach, występował A d o l f  H i 

t l e r  publicznie, przed megafonem, w o- 

b r o n i e  d o s t ę p u  P o l s k i  d o  m o 

r za ,  co wolno chyba podnieść jako jesz-

*) Wszystkie podane tutaj w cudzysłowach ustę

py zaczerpnięte zostały z mów i oświadczeń kan

clerza Hitlera z 14.10.1933 r., 30.1.1934 r., 7.3.1936 

r., 17.3.1938 r„ 23.9.1938 r. oraz 28.4.1939 r.

cze jeden dowód słuszności poglądów pol

skich w tej sprawie.

Rozumowanie kanclerza Hitlera było 

zresztą najzupełniej logiczne. Skoro bo

wiem nie myślał „kontynuować błędów 

popełnionych w ubiegłych stuleciach", 

głosił zaś konieczność „poprawek histo

rycznych", zasadę „szanowania sąsiadują

cych narodów" oraz walkę z „dziedziczną 

nienawiścią między narodami", to w kon

sekwencji, jako polityk realny, musiał 

dojść do wniosku, że „Niemcy i Polacy 

będą musieli pogodzić się z faktem, że 

istnieją obok siebie", a „żadne historycz

nie wyobrażalne wydarzenie nie mogłoby 

zmienić tej rzeczywistości", iż Polacy i 

Niemcy są sąsiadami, wreszcie zaś, że 

„Naród Polski i Państwo Polskie stały się 

rzeczywistością" i „Polski nie można zgła

dzić z powierzchni świata". Słusznie też 

podkreślił Hitler, że problem polsko- 

niemiecki „nie będzie za sześć lat inny, 

niż obecnie". To też aczkolwiek było to 

dla kanclerza „bardzo bolesne, że dostęp 

33 - milionowego narodu (tj. Polaków) do
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morza prowadzi przez należące niegdyś 

do Rzeszy terytorium", uznał, iż jest „n i e- 

m o ż l i w e  proste o d m a w i a n i e  t a k  

w i e l k i e m u  (jak Polska) p a ń s t w u  

d o s t ę p u  d o  m o r z  a“, bo państwo

o takiej ludności „będzie doń zawsze dą- 

żyło‘‘, W innym, tejże kwestii poświęco

nym, urywku wywiadu prasowego jeszcze 

silniej podkreślił Hitler: „Całkowicie go

tów jestem przyznać, że Polska, kraj li

czący 33 miliony mieszkańców, koniecznie 

potrzebuje dostępu do morza". Do słów 

tych zaś dodał: „Zdajemy sobie sprawę z 

tego, co to dla Polski oznacza".

Jak z powyższego wynika, dotychcza

sowy pięcioletni nasz ,,przyjaciel" mógł

by być uważany za sprawiedliwego 

obrońcę polskich praw na Bałtyku. 

Mógłby, gdyby nie jedno małe ale. Miano

wicie po smutnych doświadczeniach ze

szłego i obecnego roku słowa Hitlera 

mają dziś w świecie kredyt nie wielki. 

Wszyscy pamiętają solenne jego oświad

czenie, iż Sudety są ostatnim jego żąda

niem terytorialnym w Europie, wszyscy

„Musimy przyznać sami, że wolna, sil
na Polska siłą rzeczy zmuszona będzie 
zdobywać z powrotem bieg Wisły wraz 
z je j ujściem. Będzie ona parła z wewnę
trznej konieczności do zdobycia wybrze
ża morskiego i portów. Portem polskim 
jest wszelako Gdańsk

Płk. Greisheim—  „Uber den Krieg 

mit Russland" (1848)

,,Bez ujścia Wisły, bez Gdańska —  od
budowana Polska nie zechce żyć...“

Schweinitz  —  poseł niemiecki w Petersburgu 

(Schw. do Bismarcka 23.X I.1869)

„Polacy zawsze będą uważali Prusy Za
chodnie za kraj, który musi do nich nale
żeć; pragnąc stworzyć organizm, zdolny 
do życia, muszą zmierzać do usadowienia 
się u ujścia Wisły".

Mjr. Voigt-Rhets —  „Die strategische 

Bedeutung des Grossherzogtums 

Poseri' (1848)

mają też w pamięci jego mowę, w której 

powiedział, iż „nie chce żadnych Cze

chów". Pół roku później nastąpiło zajęcie 

Czech przez wojska niemieckie, a w tym 

samym okresie wystąpił Hitler do Rządu 

Polskiego z „propozycjami" w sprawie 

Gdańska i niemieckiego „korytarza" przez 

Pomorze. Ale nawet w ostatnim przemó

wieniu w Reichstagu z 28 kwietnia rb., w 

którym omówił wspomniane „propozycje’1 

i zerwał pakt o nieagresji, zawarty z 

Polską w r. 1934 na lat dziesięć, znalazło 

się zdanie, że „nie można przeczyć konie

czności wolnego dostępu Polski do mo- 
rza «

Jak pogodzić te słowa z „propozycjami" 

Hitlera, z jego planami włączenia Gdańska 

do Rzeszy oraz odcięcia Polski od wybrze

ża niemieckim pasem ziemi, to już jego ta

jemnica.

W  każdym razie jedno jest faktem: na 

„wolny" dostęp do Bałtyku pod opieką 

niemiecką Polska nigdy się nie zgodzi.

Henryk Wernióski

„Zmartwychwstałej Polsce należałyby 
się kraje nadbałtyckie bez względu na za
mieszkałych tam Niemców".

E. M. Arndt —  „Germanien und Europa“

„Państwo Polskie musi zmierzać do wy
brzeży Bałtyku'.

Feldmarszałek H. v. Boyen

„Niegdyś Polska posiadała kraje aż po 
Bałtyk, dotąd zachował się tam po części 
język polski, tam znajduje ona naturalny 
zbyt dla swych surowców, nawet niemiec
kie Prusy były niegdyś je j lennem. Nic 
nie będzie naturalniejsze od dążenia Pol
ski do stopniowego zajęcia całego łożyska 
słowiańskiej fali ludów, która sięgała po 
Łabą..."

Clausewitz —  Cytowane według ,,Politische

Schriften und Briefe", wydanych w r. 1922
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Sl. Zyglicz

O czym zapomniał Kanclerz Hitler
W  wygłoszonej w dniu 3 czerwca b. r. 

w Toruniu na zjeździe Pomorskiej Rady 
Gospodarczej mowie P. Wicepremier 
Kwiatkowski ustalił szereg prawd niezwy
kle istotnych w stosunkach polsko-nie
mieckich.

Jako zasada wyjściowa dla tych sto
sunków ważne było w przemówieniu Pa
na Wicepremiera stwierdzenie, że Polska 
gotowa jest zawsze układać wzajemne sto
sunki między obu państwami w sposób po
kojowy, lojalny i pełen zrozumienia dla in
teresów strony drugiej. Zasada ta była 
zawsze przestrzegana przez Polskę w sto
sunku do III Rzeszy. I dlatego min. Beck 
mógł szczerze oświadczyć w 1933 r., gdy 
do władzy w Niemczech dochodził Adolf 
Hitler, że „...polityka polska w stosunku 
do Niemiec będzie zawsze taka, jak Nie
miec w stosunku do Polski". Tego rodzaju 
postawa umożliwiła w decydującym stop
niu Wielkiemu Marszałkowi powzięcie de
cyzji wystąpienia z inicjatywą paktu z 1934 
r. Jeżeli konsolidujące się wówczas Niem
cy narodowo-socjalistyczne potrafiły isto
tnie stać się państwem, niemieckim, a nie 
spadkobiercą tylko państwa pruskiego, o ile 
zdobyły się „na wielkie ofiary — jak to 
określał następnie wielokrotnie Hitler — 
dla dobra pokoju", a, w rzeczywistości,
o ile potrafiłyby zrezygnować z rewindy
kacji, zatruwających atmosferę stosunków 
polsko - niemieckich (rewindykacji w swej 
istocie małowartościowych z szeroko po
jętego niemieckiego punktu widzenia, 
choć ściśle związanych z lokalnymi kon
cepcjami pruskimi) —  to Polska decydo
wała się ze swej strony na jeszcze wię
ksze ofiary w tej mierze, przyczyniając się 
do tak pożytecznej normalizacji stosun
ków sąsiedzkich z Niemcami.

Polska mogła to w owym momencie uczy
nić dlatego, że polskich mężów stanu, 
zgodnych w tym całkowicie z najszerszą 
opinią polską, obchodził i obchodzi pro
blem niemiecki przede wszystkim i jedy
nie z punktu widzenia wzajemnych sto
sunków polsko-niemieckich. Najzupeł
niej obojętna była i jest dla Polski stro
na wewnętrzno - ideologiczna problemu. 
Nie jest dla Polski ważne, czy w Niem
czech rządzi Hitler, cesarz, czy koalicja 
katolicko-socjalistyczna, a natomiast wa
żne jest, jak ustosunkowywuje się panu
jący reżim do interesów polskich. Da

liśmy tego dowód, kategorycznie odrzuca
jąc podsuwane nam przez szereg lat pro
pozycje przyczynienia się do podziału 
Europy na bloki ideologiczne i zmierzając 
wytrwale do utrzymania równowagi po
między tymi blokami, a w bezpośrednim 
naszym sąsiedztwie do utrzymania równo
wagi między Niemcami i Rosją Sowiecką.

W  1934 r. tę wartość, płynącą dla III 
Rzeszy z porozumienia z Polską, zrozumiał 
Hitler, ponieważ zdawał sobie sprawę, że 
ruch narodowo-socjalistyczny zwalczany 
jest przez rozliczne siły międzynarodowe 
oraz niektóre państwa właśnie z racji re
prezentowanego przez siebie światopoglą
du.

Dalsze losy paktu z 1934 r. zależne były
—  jak losy każdego układu międzynaro
dowego —  od dobrej woli układających 
się stron i ich lojalności w wypełnianiu 
przyjętych zobowiązań.

W  Polsce układ z 1934 r. przyjęty zo
stał z pewną niewiarą, z dużymi zastrze
żeniami, jakkolwiek realnie oceniano jego 
wartość zwłaszcza w odniesieniu do spra
wy trwałego unormowania stosunków są
siedzkich. I choć wiele tu o układzie nie 
deklamowano i bacznie obserwowano po
dejście do niego strony niemieckiej, to je
dnak nolskie czynniki miarodajne stara
ły się zawsze o jak najlojalniejsze wyko
nywanie wziętych na siebie zobowiązań.

Inaczej III Rzesza. Tam z układu zro
biono stały argument propagandy wewnę
trznej i zewnętrznej. Pozornie układ został 
przyjęty w Niemczech bardziej entuzjasty
cznie, niż w Polsce. Jeszcze tak niedawno, 
bo 30 stycznia b. r., Hitler podnosił war
tość i trwałość układu w swej wielkiej do
rocznej mowie w Reichstagu. Ale równo
cześnie lojalność w zakresie jego wyko
nywania stała stale pod znakiem zapyta
nia. W  dziedzinie wewnętrznej ujawniło 
się to od pierwszej chwili w niezmienio
nym stosunku do ludności polskiej, wy
naradawianej konsekwentnie i bezwzględ
nie, mimo pięknych słów i wbrew naro- 
dowo-socjalistycznemu światopoglądowi.

W  miarę sukcesów polityki zagranicz
nej III Rzeszy i wzrostu jej potęgi zaczęły 
te same nielojalne tendencje w stosunku 
do Polski ujawniać się i w tej dziedzinie.

Pierwszym wyraźnym objawem tego był 
stosunek Rzeszy do rewindykacyj polskich 
na Śląsku Zaolziańskim, gdy Niemcy celo



wo zmierzały do odrębnego załatwienia 
swych roszczeń sudeckich, nie dopuszcza
jąc Polski do monachijskich rozmów mię
dzy mocarstwami, aby wykazać, jak róż
ny jest jej ciężar gatunkowy i Niemiec w 
skali światowej. Niemcy nie zdały sobie 
sprawy, iż Polska bynajmniej nie popiera 
koncepcji paktu czterech czy pięciu, oraz 
że wcale nie pali się do równorzędnego, 
równoczesnego traktowania jej pretensyj 
do Czechów z pretensjami Rzeszy. Samo
dzielne i dwustronne załatwienie z Czecho
słowacją sprawy Zaolzia powitane zostało 
przez Niemcy wybuchem złego humoru. 
Uniemożliwiło im ono spodziewane zyska
nie wzamian^ za dobre usługi pośrednika 
niezwykle ważnego dla planów ekspansyj
nych węzła kolejowego w Boguminie.

Zupełnie już sprzeczny z lojalną inter
pretacją paktu 1934 r. był stosunek Rze
szy do zagadnienia granicy polsko-węgier
skiej oraz do sprawy Rusi Podkarpackiej 
i całości zagadnienia ukraińskiego. Kon
cepcje pruskie zwyciężały wyraźnie kon
cepcje niemieckie. Zagadnienie to, jak wia
domo, spowodowało duże naprężenie w 
stosunkach Rzeszy i Polski i trzeba było 
szeregu zapewnień ze strony Hitlera w cza
sie wizyty min. Becka w Berchtesgaden 
i podczas pobytu min. Ribbentropa w W ar
szawie, spowodowanych przejawami zbli
żenia Polski z Sowietami i wyraźnym nie
powodzeniem imprezy „Ukrainy Karpac
kiej", aby to naprężenie, przynajmniej po
zornie, usunąć.

Ostatecznym przekreśleniem zaufania 
Polski do lojalności Niemiec przy wykony
waniu paktu z 1934 r. stało się stanowisko 
Rzeszy wobec spraw wschodniej i połu
dniowo - wschodniej Europy, wynikające 
z zajęcia Czech i Moraw oraz z opieki nad 
„niepodległą" Słowacją. Zajęcie Czech 
i Moraw przekreśliło ideologiczną koncep
cję narodową sukcesów niemieckich, sta
wiając na jej miejscu zwykły imperializm. 
Powstała koncepcja t. zw. Lebensraumu, 
obszaru życiowego Niemiec. I na tę kon
cepcję mogła Polska zgodzić się, ale pod 
jednym zasadniczym warunkiem, t. zn. aby 
obowiązywała ona równorzędnie w stosun
ku do wszystkich państw, a więc i do Pol
ski. Polska ma też swe wymagania i inte
resy życiowe i polski Lebensraum nie mo
że być kwestionowany, a niemiecki Le
bensraum nie może sięgać po obszary pol
skie. Tymczasem sprawa Słowacji i usado
wienie się na jej ziemiach „opiekuńczych" 
wojsk niemieckich zaprzeczało tej zasadzie, 
pomniejszając nawet wartość powstania w
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końcu wspólnej granicy z Węgrami. Z 
punktu widzenia geopolitycznego, a wszak 
pojęcie przestrzeni życiowej jest w pierw
szym rzędzie tworem tej nauki, Słowacja 
w żadnym razie nie należy do Lebensrau
mu niemieckiego. Chyba że ujmowanoby 
to zagadnienie po prusku — że mianowicie 
tylko Rzesza ma prawo do Lebensraumu. 
Wówczas jednak w obrębie tego Lebens
raumu znajdą się i całe Bałkany i Polska 
i Bałtyk i Ukraina, a może i Kauka7, nie 
mówiąc już o niemieckim Lebensraum e 
zamorskim, obejmującym również i kolo
nie.

Polska musiała takie stanowisko uznać 
za niemoralne, za nielojalną interpretację 
układu z 1934 r., stwarzającą jednostronne 
korzyści dla Niemiec, i musiała przychyl
nie odnieść się do propozycji nowego przy
mierza, zaofiarowanego jej przez W. Bry
tanię, która odwróciła się w międzyczasie 
od ideologicznego traktowania problemu 
niemieckiego i, zbliżając się w swym u;ęciu 
do stanowiska polskiego, zaczęła intereso
wać się przede wszystkim dążeniem Nie
miec do hegemonii. Tym więcej, że w lym 
samym czasie Rzesza, dufna w swą potę
gę i przekonana o bezsile państw zachod
nich, wysunęła już ubrane w formę „przy
jacielskich sugestyj” żądania bezpośre
dnie w stosunku do Polski w sprawie 
Gdamka i Pomorza, zmierzające do odsu
nięcia Polski od morza, poprzedzając je 
odebraniem Litwie Kłajpedy.

I tu zaszedł fakt dla Niemiec niespo
dziewany, a dla zachodu początkowo nie
zrozumiały. Polska najspokojniej w świe- 
cie odpowiedziała „nie" i przygotowała 
się do orężnego odparcia ewentualnego 
ataku niemieckiego. W  dalszym rozwoju 
sprawy, trwającym dotychczas, okazało 
się, jak wielką rolę w poprzednich sukce
sach niemieckich odgrywał bluff, gra na 
zastraszenie wojną. Gdy niebezpieczeń
stwo wojny zaistniało naprawdę, bo zna
lazła się Polska, „nieuznająca pokoju za 
wszelkę cenę" —  jak wyraził się min. 
Beck —  Niemcy zatrzymały się i cofnęły.

Sytuacja międzynarodowa, w jakiej 
Niemcy znalazły się, impas w który weszły, 
mobilizując przeciw sobie cały świat —  są 
dla nich niezwykle ciężkie i trudne do wy
brnięcia.

A  jednak taki właśnie przebieg wypad
ków był normalny i był do przewidzenia 
z chwilą nastąpienia starcia interesów nie
mieckich i polskich. Układ z 1934 r. miał 
więc dla Niemiec swą wartość.

Ex-kaizer Wilhelm II lubił przeciwsta

Z a c h o d n i  -----------------  Nr. 6
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wiać Prusaków, których słusznie nie uwa
żał za czystych Niemców, ale których wy
soko cenił, Niemcom południowym, Bawa
rom (Goering!) i Austriakom (Hitler!), któ
rych krótko nazywał „poczciwymi, głupi
mi Niemcami". Zdaje się, że miał on rację
o tyle, iż historia polityczna III Rzeszy w 
ostatnim roku dowodzi, że ci istotni Niem
cy, nawet gdy posiądą pełnię władzy, gdy 
stworzą wielkie i słuszne koncepcje, w koń
cu ustąpią jednak wobec krótkowzrocz
nych, ale brutalnych i popieranych nieod
partym argumentem siły koncepcyj i pla
nów pruskich.

W  nadawaniu biegu stosunkom polsko- 
niemieckim Hitler przeoczył poprostu hi
storię, o której — zdawało się —  pamię
tał, podpisując układ w 1934 r.

Hitler przeoczył, że w historii stosun
ków imperium narodu niemieckiego i Pol
ski bywały długie okresy dobro-sąsiedzkie, 
ale że takich okresów nie było nigdy w 
stosunkach polsko-pruskich, że więc, aby 
możliwa była zmiana obecnych stosunków 
polsko - niemieckich, należało sięgnąć 
wstecz do idei z przed powstania państwa 
pruskiego.

Hitler przeoczył, że w historii zdarzały 
się przegrane przez Polaków bitwv z Niem
cami, ale że nie ma w niej przegranej woj
ny, że więc lepiej żyć z Polską w pokoju, 
niż w wojnie.

Hitler przeoczył historię 7 hołdów prus
kich, będących zawsze konsekwencją nie
lojalności Prus wobec Polski.

Hitler zapomniał o polskiej sile odpor
nej, która umożliwiła tyle powstań pol
skich, a uniemożliwiła Prusakom germa
nizację ziem polskich.

Hitler zapomniał o tak niedawnej histo
rii polsko-niemieckiej wojny gospodarczej 
z 1924 r., którą Wicepremier Kwiatkow
ski określił jako „błogosławioną dla nas 
w skutkach".

Wysuwając sugestie gdańskie i pomor
skie, Hitler zapomniał o tym, że sam wie
lokrotnie mówił, jako o fakcie, który 
Niemcy muszą zrozumieć, że „bez swobo
dnego wolnego dostępu —  użyjemy tu 
znów słów Pana Wicepremiera — Polski 
do morza przez własny, etnograficznie 
polski, od wieków polski teren Pomorza 
nie ma podstawowych warunków ku te
mu, by dla kilkudziesięciu milionów ludzi 
w centrum Europy zapewnić możność roz
woju, postępu cywilizacji, swobodnej pracy 
gospodarczej i wolności politycznej".

Hitler, co najważniejsze, nie zdał sobie 
widać sprawy, że Polska jest jedynym pań

stwem, które w odpowiedzi na żądania nie
mieckie może natychmiast wysunąć swoje, 
dużo słuszniejsze i dużo dalej "idące żąda
nia. Wołając: „Co niemieckie, musi wrócić 
do Niemiec", zapomniał on o tym, co gło
sił zajmując Czechy i Morawy. Co więcej
—  Hitler snać nie zdawał sobie sprawy, że 
operując takim argumentem, daje mimo- 
woli Polakom możność wysunięcia włas
nych opartych na prawdzie dziejowej i 
sprawiedliwości postulatów: „Co polskie, 
musi wrócić do Polski". Jeśli Polska decy< 
dowala się na ofiary na rzecz dobro-są- 
siedzkich stosunków z Niemcami, to nie 
znaczy to, że zapomniała ona o Mazurach 
wschodnio - pruskich, o wiernych miesz
kańcach Warmii czy Powiśla, o całym od
wiecznie słowiańskim Pomorzu, a piastow
skim Śląsku Opolskim, czy o Polakach za
mieszkujących t. zw. pogranicze.

Jakżeż więc niebezpieczne i ryzykowne 
było z natury rzeczy zwrócenie się Rzeszy 
przeciw interesom Polski! Czyż mogłaby 
nie być w Polsce popularną wojna o oswo
bodzenie tych odwiecznie polskich ziem
i milionów współbraci?

To też jeszcze jedną słuszną prawdę 
stwierdził w swej mowie P. Wicepremier 
Kwiatkowski, gdy oświadczył:

„Chcecie wojny —  to spróbujcie jej. 
Dzień i miejsce jej zaczęcia są inicjato
rom wojny zawsze wiadome, ale nie zna
cie ani dnia ani miejsca, gdzie ją ukoń
czycie".

Ta ocena zgodna jest z oceną istniejącą 
w świecie, którą tak ujął 7.VI lord Ha- 
lifax:

„Gdyby kiedykolwiek doszło do star
cia, to nie może być żadnej wątpliwości 
co do ostatecznego wyniku, niezależnie 
®d tego, jakimi byłyby zmienne koleje 
wojny lub czas trwania walki".

POLSKA ZW RÓCONA NA ZACHÓD

Polski Związek Zachodni zanoczątkował wy
dawnictwo popularnych prac, naświetłającvch pe
wne fragmenty wzajemnego stosunku Polski i Nie
miec w przeszłości i w chwili obecnej. Wydaw
nictwo nosi nazwę: „Polska zwrócona na Zachód" 
i jest nastawione przede wszystkim na zwięzłe
i popularne ujmowanie będących przedmiotem wy
dawnictwa tematów.

Świeżo ukazał się zeszyt 1-szy tego wydawnic
twa, poświęcony Gdańskowi, p. t. „Nie ma Gdań
ska bez Polski", a omawiający zagadnienie biolo
gicznych związków Gdańska z Polską zarówno 
w przeszłości, jak i w chwili obecnej.

Cena egzemplarza wynosi 20 groszy i jest do na
bycia we wszystkich Okręgach i Obwodach PZZ.
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B. S.

Prusy Wschodnie a Polska
Trudno o lepszy symbol dziejowego sto

sunku Polski do Prus Wschodnich, aniżeli 
ten, który daje niezapomniana pierwsza 
scena Żeromskiego „Powieści o Walgierzu 
Udałym". Oto jeden z tych bezimiennych 
jeszcze królów polskich, pierwszych pia
stowskich władaczy, zespalających w wy
siłku siły i woli ziemie polskie w jedną 
„rzecz wiekuistą, rzecz pospolitą", odnosi 
zwycięstwo nad niemieckiemi hufcami.

W  pierwszym uniesieniu zwycięstwa, w 
głuchym zapamiętaniu pomsty, ślubuje wy
niszczenie wroga. Wystarcza jednak zja
wienie się pierwszego wstawiennika na 
rzecz pokonanych, „płaczka bożego'1, 
chrześcijańskiego biskupa, by zmiękło i 
wzruszyło się serce królewskie. Odwra
cają się zamysły bitnego władyki. W  go
ścinnej pokorze prosi on do swego namio
tu rycerzy niemieckich, przybyłych po 
ciała ległych w boju współbraci, biorąc 
ich w mocną opiekę swej dłoni przed gnie
wem własnej drużyny bojowej.

W  czasie siedmiuset lat panowania nie
mieckiego na ziemiach wschodnio-pru- 
skich scena ta powtarzała się nieraz. W  
ciągu pięciu stuleci zagadnienie Prus 
Wschodnich niejednokrotnie powracało i 
z uporem przypominało o siebie mężom 
stanu dawnej Polski. Kilkakrotnie było 
ono rozstrzygane z bronią w ręku, a wów
czas wynik orężny narzucał niejako ko
nieczność zasadniczej likwidacji tego za
gadnienia. Jednakże w każdym wypadku 
rozstrzygnięcie było odkładane. To też 
żaden bodajże odcinek naszej historii nie 
jest tak pełen zasadniczych błędów, rażą
cej krótkowzroczności, gnuśnej niechęci 
do rzeczy dokonanych. Chwiejność, sła
bość, niezdecydowanie —  oto są stałe ce
chy polityki naszej w stosunku do Prus 
Wschodnich. Smutną, a niekiedy hanieb
ną wprost nicią wiją się one przez pięćset 
lat naszej historii, od pierwszej decyzji 
Konrada Mazowieckiego, po przez niewy- 
zyskiwanie zwycięstw orężnych i politycz
nych możliwości, aż po łatwość pierw
szego rozbioru.

Łańcuch błędów przeszłości musi być 
ostrzeżeniem dla Polski dzisiejszej.

Zagadnienie Prus Wschodnich stanęło u 
kolebki nowej Polski w nieco odmiennej 
postaci, aniżeli ta, w jakiej stało ono przed 
kilku wiekami przed mężami stanu i poli

tykami dawnej Polski. Skomplikowało 
się ono w ciągu wieków i utrudniło. Z 
niewielkiego względnie zagadnienia tery
torialnego i ludnościowego stało się ono 
podstawowym zagadnieniem we wzajem
nym stosunku Państwa Polskiego i Rzeszy 
Niemieckiej.

Zmiana ta w ni cza m oczywiście nie 
umniejsza obowiązku posiadania progra
mowego, jasnego stanowiska wobe tego 
zagadnienia. Przede wszystkim nie wolno 
nam zapomnieć, że Prusy Wschodnie nig
dy, wbrew nawet naszej woli i chęci, nie 
mogą być nam obojętne. Nie możemy 
lekko godzić się z myślą, że kraj ten —  
tak bliski nam całością naszej historii, po
chodzeniem, a nawet narodowością zna
cznej części mieszkańców —  będzie od
grywał w naszej historii obecnej tę samą 
rolę bastionu wypadowego przeciwko Pol
sce, siedliska nieustannych spisków, jaką 
odgrywał w przeszłości.

Nie może być zadaniem publicystyki po
litycznej odwodzenie trzeźwej myśli na
rodu w dziedzinę fantazji i proroctw. Stąd 
też w rozpatrywaniu sprawy wzajemnego 
stosunku Prus Wschodnich i Polski musi
my unikać wszystkiego, co nie jest realną 
oceną istniejącego stanu i warunków, 
względnie obserwacją przebiegu natural
nych i stałych procesów.

Do podstawowych natomiast obowiąz
ków każdego obywatela i członka Narodu 
Polskiego winna należeć gruntowna, do
skonała znajomość tego zagadnienia w je
go stosunku do Prus Wschodnich, aby uni
kać błędów przeszłości. Winniśmy znać 
liczby ogólne dzisiejszego stanu, by nie 
dać się sugestionować rzekomą wagą te
go najrozmaitszych przejawach. A  więc 
powinniśmy znać przebieg dziejów nasze- 
zagadnienia z punktu widzenia interesów 
niemieckich. Winniśmy znać sprawę pol
skiej ludności w Prusach Wschodnich, by 
nie ubożyć swego narodu o tę zwartą i sil
ną grupę jego członków, która dziś tak 
często wychowywana jest w najsprzecz
niejszych z rzeczywistością pojęciach o 
Polsce i polskości.

Czas już, by Prusy Wschodnie przestały 
być dla Polski „ziemią nieznaną". Oto 
jest jedno z najpilniejszych zadań naszej 
myśli politycznej i narodowej.
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WSCHÓD RZESZY NIEMIECKIEJ JEST POLSKI

Reprodukowany wyżej wycinek z berlińskiej „Tagliche Rundschau” z 25.5.1902 r., przedstawiający sto

sunki narodowościowe na wschodnich terenach Niemiec cesarskich, wskazuje na bezwzględnie polski 

charakter tych terenów, z których Śląsk Opolski i południowa część Prus Wschodnich znalazły się po woj

nie światowej poza granicami państwowymi Rzeczypospolitej Polskiej.



Dr J. Kulikowski

Gdańsk
Polska niepodległa znalazła się niemal 

od pierwszych lat swego istnienia w sy
tuacji gospodarczej i politycznej, nakazu
jącej powrót do dawnych, tradycyyjnych 
dróg handlu zagranicznego, wzdłuż linii 
południkowych, głównie przez porty Bał
tyku, w mniejszym stopniu przez porty 
mórz południowych. Taki stan rzeczy 
spowodowany był faktycznym zamknię
ciem granicy wschodniej i wojną celną, 
wydaną nam przez Niemcy. Nadto Pol
ska, w interesie prawidłowego rozwoju 
swych stosunków handlowych z zagranicą, 
musiała dążyć do bezpośrednich kontak
tów z odbiorcami i dostawcami, zmniejsza
jąc rolę Niemiec jako pośrednika i jako 
dominującego w pierwszych latach impor
tera towarów polskich,

Gdańsk jako jedyny port polski

W  tych warunkach dla jedynego w pol
skim obszarze celnym dużego portu, jakim 
był wówczas Gdańsk, otwierało się szero
kie pole do pracy. Z drugorzędnego przed 
wojną portu, w zasadzie obsługującego nie
dużą prowincję i tylko dzięki dawnym hi
storycznym stosunkom mającego kontakty 
z dalszym zapleczem polskim, z którego 
płynęło doń zboże i cukier, stał się Gdańsk 
po wojnie jedynym portem dużego Pań
stwa. To też gdy przedwojenne obroty 
Gdańska wynosiły nieco ponad 2 miliony 
ton rocznie, to w okresie gdy Polska za
częła zdecydowanie przestawiać swój han
del zagraniczny na drogę morską, a więc 
w latach 1927— 1929, obroty portu gdań
skiego przekroczyły 8 milionów ton. Prócz 
tego Gdańsk jako miasto portowe kraju 
rolniczego miał duże możliwości w zakre
sie budowy przemysłu, w szczególności 
opartego na surowcach importowanych, 
oraz wyrabiającego artykuły w Polsce nie 
produkowane.

Czy Gdańsk wykorzystał tę świetną 
koniunkturę?

Musimy stwierdzić, że Gdańsk postępo
wał tak, jakby chciał tylko wyciągnąć ma
ksimum korzyści, nic w zamian Polsce nie 
daiąc; nie dostosował się więc do polskiej 
polityki gospodarczej i unikał posunięć, 
które mogłyby w Niemczech być uważane 
za szkodliwe dla portów lub polityki nie
mieckiej. Gdańsk rozszerzył swe urządze
nia przeładunkowe, lecz nie zajął się czyn
nie eksportem wyrobów polskich, idących
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i Gdynia
w świat częstokroć za pośredircfwam 
agentów hamburskich. W  imporcie Gdańsk 
trzymał się utartych dróg, rozszerzając je
dynie dział importu kolonialnego. Dążenie 
polityki gospodarczej polskiej do bezpo
średniego importu przez porty polskiego 
obszaru celnego surowców zamorskich, po
trzebnych dla naszego przemysłu, pozosta
ło w Gdańsku bez echa, gdyż, naruszałoby 
interesy Bremy i Hamburga,

W  późniejszych czasach, po wprowadze
niu systemu kontyngentowania importu, 
Gdańsk trzymał się jedynie przyznanych 
mu wysokich kontyngentów procentowych, 
znów nie zważając na dążenia polskie, aby 
import związać z eksportem i wzamian za 
nowy eksport dopuszczać dodatkowy 
przywóz,

W  zakresie budowy przemysłu począt
kowe prace, w najlepszej dla rozwoju prze
mysłu w obrębie polskiego obszaru celnego 
koniunkturze, skierowane były raczej ku 
udogodnieniu wwozu artykułów niemiec
kich: powstawały w Gdańsku ekspozytu
ry niemieckich zakładów przemysłowych, 
pomyślane jako wykończalnie produkcji 
niemieckiej i wykorzystujące jedynie ni
skie stawki celne dla półproduktów, pod 
które to pojęcie starano się podciągnąć 
produkt nie wykończony lub jego części 
składowe.

Dla siebie maksimum korzyści, dla Polski 
nic

Z przemysłu, opartego na przerobie su
rowców morskich, rozwija się jedynie prze
mysł bursztynowy; przemysł rybny, jakby 
w obawie, aby nie stworzyć konkurencji 
rybołówstwu niemieckiemu, nie uzyskał 
poparcia czynników gospodarczych gdań
skich, a utworzenie Centrali Rybnej (zmo
nopolizowanie handlu rybnego) pogorszyło 
jeszcze bardziej sytuację rybołówstwa 
gdańskiego.

Wreszcie Gdańsk nie zdobył się przez 
długie lata nawet na normalne dla akwizy
cji kupieckiej posunięcie — obsługiwania 
sler gospodarczych polskich w języku pol
skim. Dopiero w ostatnich czasach niektó
re firmy gdańskie rozumieją, że ich klient 
w Polsce, o ile nie jest nastawiony na ob
roty z zagranicą, nie może być zmuszany 
do koserpondowania po niemiecku, że nie 
może mu to stwarzać dodatkowych kosz
tów i niedogodności, gdyż będzie on dążył



do nawiązania kontaktu z takim środowi
skiem, gdzie tych trudności nie odczuje.

Zamiast dostosowania swej polityki do 
kierunku gospodarczej polityki polskiej, za
miast stosowania metod normalnej akwizy
cji kupieckiej, sfery decydujące gdańskie 
wolały wybrać drogę żądań i skarg na kon
kurencję Gdyni,

W  tych warunkach koniecznym było 
powstanie Gdyni

Podstawą rozwoju Gdyni, rozwoju isto
tnie świetnego, prowadzącego do prze
ścignięcia obrotów gdańskich, już w 1933 
roku, nie było odbieranie obrotów Gdań
skowi, lecz portom zagranicznym. Jeżeli 
w 1927 roku, kiedy Gdynia rozpoczęła 
swą ^racę, przez Gdańsk przechodziło 
30% tonażu zagranicznych obrotów Pol
ski, to ten stosunek procentowy został 
utrzymany również i w latach ostatnich, 
z pewną nawet nadwyżką na korzyść 
Gdańska, natomiast udział Gdyni docho
dzi obecnie do połowy obrotu polskiego 
z zagranicą.

Gdynia ściągnęła do siebie z portów ob
cych, obsługujących przemysł polski, ba
wełnę, skóry surowe, kauczuk, wytworzy
ła handel owocowy, śledziowo-rybny, po
mimo dużych trudności kontyngentowych
— handel kolonialny. Gdynia nie zanie
dbuje żadnych możliwości w zakresie 
usług tranzytowych. Pomimo niesprzyja
jących warunków w latach ostatnich po
wstały jednak w Gdyni firmy eksportowe 
(ziemiopłody, zioła lecznicze, skóry, eks
port przemysłowy). Wreszcie, w tak nie
długim okresie pracy portu, powstał już 
w Gdyni przemvsł nortowv, jak stocznie 
wytwórnie lin, lakierów okrętowych, prze
mysł oparty na przerobie surowców im
portowanych, połowy dalekomorskie, prze
mysł rybny.

Jeżeli zestawimy tendencje i linie roz
wojowe Gdańska i Gdyni, to możemy je 
określić w ten sposób: Gdańsk od począt
ku miał tendencje monopolisty, a wskutek 
utraty stanowiska monopolistycznego nie 
mógł utrzymać zdobytych przejściowo ko
rzyści; Gdynia w bardzo krótkim okresie 
czasu weszła na drogę przede wszystkim 
inicjatywy i akwizycji kupieckiej, w inicja
tywie tej nie słabnie i przez to ma widcki 
stałego rozwoju.

Czas najwyższy, aby i Gdańsk zrozumiał, 
że rozwijać się może tylko jako port w słu
żbie Rzeczypospolitej Polskiej, aby dosto
sował swą pracę do polityki gospodarczej 
polskiej, gdyż jest to dlań jedyna droga roz
woju.
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P am iąta j, ze...
...położenie ludności polskiej w Niem

czech ulega stałemu i systematycznemu po
gorszeniu.

*

...datą przełomową jest tutaj 28.4. br., 
dzień wygłoszenia przez kanclerza Hitlera 
wielkiej mowy w Reichstagu, przynoszącej 
ze sobą podeptanie przez Niemcy zobowią
zań i zapewnień traktatowych w stosunku 
do Polski.

*

...przez zabieranie domów, w których 
skupia się życie polskie, Niemcy utrudniają 
wzgl. uniemożliwiają prowadzenie normal
nej pracy organizacyjnej w organizacjach
i stowarzyszeniach polskich w Niemczech.

*

...Niemcy wysiedlają nie tylko ludzi, za
angażowanych czynnie w polskim życiu or
ganizacyjnym w Rzeszy, lecz również spo
kojnie i zdała od życia publicznego stoją
cych Polaków.

*

...studenci niemieccy przeprowadzają 
planowy bojkot studentów-Polaków, odby
wających studia na wyższych uczelniach 
niemieckich, bojkot, oparty na dyrekty
wach kierowników partii. Studentom tym 
uniemożliwia się przeprowadzenie normal
nego toku studiów, co przyczynia się do 
powstawania strat indywidualnych i naro
dowych.

*

...masowo mnożą się napaści i czynne 
znieważania Polaków.

*

...zamyka się szkoły polskie, utrudnia po
bieranie nauki języka polskiego, uniemożli
wia pracę nauczycieli polskich przez prze
siedlanie ich i wydalanie poza granice 
Rzeszy.

*

...twardy lud polski w Niemczech nie za
łamie się jednak pod jarzmem i terrorem 
reżimu hitlerowskiego: potrzebuje on auto
rytetu i powagi Państwa Polskiego, które 
czuwa i nie pozwoli się sprowadzić z włas
nej drogi wielkości przez wojnę nerwów, 
w Polsce tak silnych i zdolnych do długiego 
wytrwania.
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Szkolnictwo niemieckie w Polsce 
i polskie w Niemczech

Zagadnienie szkolnictwa polskiego w Niemczech 

i niemieckiego w Polsce od dawna już interesuje 

nie tylko węższe kręgi ludzi zajmujących się spe

cjalnie problemem stosunków polsko-niemieckich, 

lecz również szersze masy naszego społeczeństwa. 

Nic w tym dziwnego —  z porównania stanu jedne

go i drugiego szkolnictwa najjaskrawiej widzimy, 

jak nieuzasadnione są skargi Niemców na upo

śledzenie ich pod tym względem w Polsce, jak uza

sadnione twierdzenie, że Polacy w Niemczech są 

w daleko gorszym położeniu.

U NAS SW OBODA

Przed zobrazowaniem obecnego stanu rzeczy 

trzeba przede wszystkim podkreślić, że Niemcy od 

pierwszej chwili odrodzenia Państwa Polskiego 

mogli korzystać z nauczania w swym ojczystym ję

zyku: zarówno bowiem na terenie b. zaboru pru

skiego, jak też w byłych dzielnicach austriackiej

i rosyjskiej niemieckie szkoły powszechne i śred

nie istniały nadal lub też powstawały bez prze

szkód z tą jedną naturalną z naszej strony ten

dencją, że na terenach, na których istniały po

przednio szkoły wyłącznie niemieckie, musiały 

powstać szkoły polskie, by nie dopuścić do upra

wianego przez długie lata przez władze zaborcze 

germanizowania ludności polskiej.

W  NIEMCZECH SZYKANY

Zupełnie inaczej ukształtowały się stosunki na 

terenie Rzeszy Niemieckiej. Przedwojenna polity

ka nie zezwalająca na nauczanie w języku polskim 

została nadal zachowana; do roku 1928 jedynie 

tylko na Śląsku Opolskim, podlegającym działaniu 

konwencji genewskiej, możliwe było powstawanie 

szkół z polskim językiem wykładowym, na innych 

terenach pogranicznych dopuszczalne było jedy

nie nauczanie języka polskiego jako przedmiotu, 

a na pozostałych obszarach Niemiec w ogóle ję

zyk polski nie mógł zajmować jakiegokolwiek miej

sca w nauce szkolnej i mógł być nauczany tyl

ko na prywatnych pozaszkolnych kursach. Dopiero 

tzw. „ordynacja szkolna" z 31 grudnia 1028 r, do

puściła możność powstawania szkół polskich po

wszechnych i średnich ogólnokształcących z pol

skim językiem nauczania. Nie wyrzeczono się na

tomiast innych środków przeciwdziałających roz

wojowi polskiego szkolnictwa, przede wszystkim 

pod postacią nacisku ekonomicznego na. rodziców, 

pragnących, aby ich dzieci pobierały nauką w  ję

zyku ojczystym.

STAN FAKTYCZNY

Jeśli chodzi o stan faktyczny, mamy ogłoszone 

odpowiednie wyczerpujące dane, ostatnio za rok 

1936/37 —  co się tyczy szkolnictwa niemieckiego

w Polsce, w wydawnictwie Głównego Urzędu Sta

tystycznego „Statystyka szkolnictwa —  1936/37", 

co się tyczy szkolnictwa polskiego w Niemczech—  

w nr 6 z 1937 r. „Spraw Narodowościowych".

W  zakresie szkolnictwa niemieckiego w Polsce 

istniało 54 przedszkoli z niemieckim językiem nau

czania, o 1826 dzieciach, i 5 przedszkoli z języ

kiem niemieckim i polskim o 304 dzieciach, razem 

59 przedszkoli o 2130 dzieciach. Szkół powszech

nych z niemieckim językiem nauczania było 428 

(183 publicznych i 243 prywatne) o 40.663 ucz

niach, z niemieckim i polskim językiem nauczania—  

159 o 33.938 uczniach oraz z polskim językiem 

nauczania, lecz z nauką języka niemieckiego jako 

przedmiotu —  68 i 5623 uczniach, razem było szkół 

powszechnych 655 (409 publicznych i 246 prywat

nych) o 80.224 uczniach. Niemieckie szkolnictwo 

średnie w Polsce liczyło 18 zakładów (2 państwo

we i 16 prywatnych) o 3118 uczniach. Szkół za

wodowych niemieckich było 7 o 284 uczniach. 

Razem szkolnictwo niemieckie w Polsce liczyło 

739 zakładów o 85.756 uczniach.

Temu stanowi rzeczy odpowiadają następujące 

cyfry odnoszące się do szkolnictwa polskiego 

w Niemczech w roku 1936/37: przedszkoli 29 o 462 

dzieciach, szkół powszechnych z polskim językiem 

nauczania —  65 (6 publicznych i 59 prywatnych)

o 1605 uczniach oraz z językiem polskim tylko 

jako przedmiotem —  5 o 68 uczniach; gimnazjum 1

o 280 uczniach (drugie gimnazjum polskie w Niem

czech powstało dopiero w roku szkolnym 1937/38) 

razem 100 zakładów o 2415 uczniach. Do tych cyfr 

nie doliczamy prywatnych kursów języka polskie

go w liczbie 142 o 3053 uczniach, gdyż są to insty

tucje pozaszkolne, gdy tymczasem porównywamy 

odpowiednie szkoły niemieckie w Polsce i polskie 

w Niemczech.

W YM O W A  ZESTAW IONYCH CYFR

Zestawmy teraz te dane obok siebie i wskażmy, 

ile razy więcej jest szkół niemieckich w Polsce 

niż polskich w Niemczech:

S z k o ł y

Niemieckich 
w Polsce

Polskich 
w Niemczech

Szkół Ucz. Szkół Ucz.

Przedszkol i . . . . 59 2.130 29 462

Szkół powszechnych 655 80,224 70 1,673

Szkół średnich , . 18 3,118 1 280

Szkól zawodowych . 7 284 — —

739 85,756 100 2,415

Jest więc niemieckich przedszkoli w Polsce dwa 

razy tyle, co polskich w Niemczech, a dzieci w nich 

5 razy tyle, szkól powszechnych 9 razy tylej,
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a uczniów w nich 48 razy tyle, szkól średnich 18 

razy tyle, a uczniów w nich 11 razy tyle; w ogóle 

wszystkich zakładów niemieckich w Polsce jest 7 

razy tyle, a uczniów w nich 36 razy tyle co pol

skich w Niemczech. Rozpiętość ta zwiększa się 

jeszcze bardziej, jeśli zwrócimy uwagę na lakt, 

że więcej jest Polaków w Niemczech (nawet we

dług statystyki niemieckiej było ich w r. 1925 —  

984.000, licząc Polaków obywateli niemieckich i in

nych), aniżeli Niemców w Polsce (741.000).

POKRZYW DZENI SĄ POLACY W  NIEMCZECH

Powyższe dane liczbowe już wyraźnie wskazu

ją, jak i o ile lepszą jest sytuacja Niemców w Pol

sce od sytuacji Polaków w Niemczech. Trzeba pa

miętać jednak, że różnice sięgają jeszcze głębiej.

Lud polski w Niemczech, to przede wszystkim dro

bny rolnik i robotnik, uzależniony od pracodaw

ców i władz niemieckich, starających się o to, aby 

przeszkodzić różnymi sposobami nacisku w uczęsz

czaniu dzieci polskich do szkół polskich. Tragedią 

ludności polskiej w Rzeszy jest jednak to, że do 

tych szkół nie można posyłać swych dzieci pod 

grozą utraty pracy lub uprawnienia wykonywania 

pracy. Trzeba sobie jasno uświadomić, że ze stro

ny niemieckiej jest wywierana coraż silniejsza 

presja w kierunku wyrzeczenia się swej narodo

wości przez Polaków w Niemczech, podczas gdy 

w Polsce Niemcy bez trudności rozwijają wszech

stronną działalność oświatową.

Zdawszy sobie sprawę z takiego stanu rzeczy, 

trzeba też umieć znaleźć środki zaradcze.

Tragedia ludu polskiego 
w Niemczech narodowo-socjalistycznych

Prasa polska w Niemczech przyniosła w dniu 8 czerwca br. jednobrzmiący artykuł, 

omawiający sytuację ludności polskiej w Rzeszy hitlerowskiej po spisie ludności z dnia 

17.5 1939 r. Artykuł ten zamieszczamy niżej w całości.

Dnia 17 maja przeżywaliśmy w Rzeszy spis 

ludności. O spisie tym głośno było w Niemczech 

już rok przedtem. Prasa polska w Niemczech 

rozpisywała się obszernie o nim, gdyż spis ten, 

wprowadzający rubrykę, wymagającą jawnego 

przyznawania się do narodowości, stawiał Lud 

Polski w Niemczech w bardzo drażliwym poło

żeniu. Związek Polaków podjął natychmiast sta

rania, by uchronić Lud Polski przed przykrymi 

następstwami tego spisu. Mimo licznych inter

wencji rubryki narodowościowej nie usunięto.

Tragedia się zaczęła.

Ciężkie dla Ludu Polskiego były tygodnie, po

przedzające spis ludności. Zaczęła działać pro

paganda antypolska. Wezbrały fale nienawiści 

tak już wzburzone faktem likwidacji porozumie

nia polsko-niemieckiego i wprowadzały zamęt w 

szeregi polskie. Liczne wykroczenia przeciwpol- 

skie, o których donosiły nasze gazety, napady i 

wysiedlenia dotknęły bardzo boleśnie cały Lud 

Polski w Rzeszy. Tworzymy bowiem jedną 

wspólną rodzinę, zespoloną pod jednym berłem, 

jednym sztandarem, więc krzywda, wyrządzona 

jednemu z członków rodziny, boli nas wszystkich. 

Mimo wszystko Lud Polski w Niemczech, zahar

towany w wiekowej walce o swą narodowość, za

chował się godnie, zyskując sobie uznanie swej 

naczelnej organizacji. Wynik spisu nie jest jesz

cze znany, a choć zostanie ogłoszony, nie zmieni 

on zasadniczo sprawy polskiej w Niemczech, bo 

Lud Polski jak był tak będzie, choćby statystyki 

mówiły odwrotnie. Statystyki to martwe litery, a 

Lud Polski, to żywa cząstka wielkiego Narodu 

Polskiego.

Bez względu więc na to, jaki będzie wynik tego 

spisu, podkreślić należy, że został on okupiony 

cierpieniami i istnymi tragediami, jakie się roz

grywały często w rodzinach polskich.

Formularze spisowe znajdowały się przez kilka 

dni w rodzinach. Gdy zaczęto w rodzinie mówić

o wypełnieniu tego spisu, rodziły się spory, jak 

wypełnić rubrykę narodowościową. Oczywiście 

nie we wszystkich rodzinach, ale były rodziny ta

kie, gdzie ojciec, inwalida górniczy, bez wahania 

przyznał się w spisie do narodowości polskiej. 

Lecz syn, który zajmował stanowisko niższego 

urzędnika lub funkcjonariusza lub pracownika biu

rowego, nie tylko sam nie chciał w spisie zade

klarować swej polskości, lecz zaklinał ojca, mat

kę i braci na wszelkie świętości, by nie przyzna

wali się do narodowości polskiej, bo mógłby on 

stracić swą posadę, której się z trudem dorobił. 

A  i ojciec łożył dużo pieniędzy na wykształcenie 

syna, zanim tenże otrzymał posadę. Narazić go 

na utratę tej posady, albo zaprzeć się swej 

narodowości? Spór ten toczył się każdego wie

czora. Znikła z domu zgoda i zakłócony został 

spokój domowy. Syn opuścił dom rodzicielski, 

matka rozpacza, ojciec chodzi ponury a w formu

larzach spisowych widnieje narodowość ojca i 

matki —  polska a dzieci —  niemiecka (deutsch).

Członkowie jednej i tej samej rodziny, dzieci 

jednej i tej samej matki —  jedne narodowości pol

skiej, inne narodowości niemieckiej.

K tóż więc ośmiela się twierdzić, że w naszym 

stuleciu cuda się nie dzieją?

Bez żartów, tragedia to. A  takich i podobnych 

tragedii rozgrywało się więcej w rodzinach. Któż
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policzy wylane łzy matki-Polki, któż zrozumie 

bó l ojca, który się przekonywał, że dzieci rubry

kę przynależności narodowej wypełniają niby ro

dzeni Niemcy?

A  konsekwencje spisu?

Czy więc wszyscy ci, którzy się przyznali do 

narodowości niemieckiej, stali się Niemcami? Czy 

oświadczenie złożone w warunkach jak powyżej, 

posiada jakąkolwiek zasadniczą wartość pod 

względem narodowym?

Pamiętamy oświadczenie kanclerza, że element, 

który się wynaradawia, to element małowartościo- 

wy. Czemu więc propaganda niemiecka czyniła 

takie starania, by element, mówiący po polsku,

skusić do przyznawania się do narodowości nie

mieckiej^. tłumacząc mu, że popełni zdradę stanu, 

gdy inaczej postąpi?

Zaiste jest to tragedia Ludu Polskiego, że szar

pie się go na wszystkie strony, różnymi sposoba

mi rozrywa się jego jedność, nawet i wspólność

i zgodę rodzinną. Lecz Lud Polski w Niemczech 

przeżył już niejedną tragedię i wyszedł zaharto

wany jak stal z ognia oczyszczającego. I ten wy

łom w życiu społecznym, spowodowany ostatnim 

spisem, wypełni się nowymi rycerzami o polskość 

której nie zabiją żadne cyfry, bo jest nieśmier

telna,

M EM ORIAŁ ZW, POLAK ÓW  W  NIEMCZECH  

DO MIN. FRICKA

Rada Naczelna Związku Polaków w Niemczech 

wystosowała do ministra spraw wewnętrznych 

Rzeszy, Fricka, memoriał, zawierający uchwałę 

Rady, powziętą na posiedzeniu w dniu 1 czer

wca b.r.

Uchwała mówi m. in.:

„Położenie ludności polskiej w Niemczech zno

wu pogorszyło się znacznie.

Dziś do władz zwracamy się jednak ze 

szczególną prośbą w obronie dzieci naszych.

Dziatwa i młodzież polska w Nimczech narażo

ne są ostatnio na trudności i prześladowania, mi

mo częstokroć nieletniego wieka, J

Coraz szersze obejmowanie przez walkę z pol

skością w Rzeszy także dzieci polskich budzi 

u wszystkich zrozumiały niepokój, a u rodziców 

obawę o los dzieci swoich.

W  oparciu o moralną zasadę, iż  każdemu dzie

cku należy się szczególna opieka, Rada Naczelna 

Związku Polaków w Niemczech zwraca się do mia

rodajnych władz Rzeszy z wołaniem, by poczynio

ne zostały kroki, któreby przynajmniej dziatwę 

polską w Niemczech ochroniły od tego naporu 

trudności, jaki wobec całego ludu polskiego w 

Niemczech stale się wzmaga".

N IEMIECCY STUDENCI Z R Y W A JĄ  STOSUNKI 

Z POLAKAM I

W  instytucie anatomii Uniwersytetu Wrocław

skiego wywieszone zostało ogłoszenie, datowane 

dnia 9 b. m., które w tłomaczeniu brzmi, jak na

stępuje: I -[

„Studenci niemieccy w Polsce, którzy przyznają 

się do swej narodowości, są w najpodlejszy sposób 

szykanowani i maltretowani. Wszelkie uczęszcza

nie na wykłady uniemożliwia im się. Profesorowie 

polscy odmawiają im tekstów i zaświadczeń po

trzebnych do studiów. Usuwa się ich przemocą 

z sal wykładowych. Oczekujemy od każdego po

rządnego studenta naszej wszechnciy, iż natych

miast zerwie stosunki koleżeńskie i  styczność na 

polu pracy z przedstawicielami narodu polskiego 

w naszej wszechnicy i odrzuci wszelką korespon

dencję z tymi panami,

Heil Hitler!

Twierdzenie, że Niemcom wf Polsce dzieje się 

krzywda, jest nieprawdziwe. W  odpowiedzi na 

powyższe wyzwanie studenci polscy we wszyst

kich uniwersyteckich miastach Polski winni zor

ganizować bezwzlędny bojkot studentów-Niemców, 

Kto na tym lepiej wyjdzie, zobaczymy...

RABUNEK „STRZECHY" W  RACIBORZU

Dnia 9 czerwca b.r. w godzinach popołudnio

wych przybył przed gmach domu polskiego „Strze

cha" w Raciborzu, w którym mieści się m. in. se

kretariat Związku Polaków w Niemczech, oddział 

50 ludzi, składający się umundurowanej policji 

oraz wyższych przewódców Hitlerjugend. Po wkro

czeniu oddziału do wnętrza gmachu, komisarz po

licji wezwał obecnych w .domu polskim sekreta

rzy Związku Polaków, którym przeczytał telegram 

otrzymany z Berlina, nakazujący raciborskim w ła

dzom policyjnym rekwizycję domu polskiego 

„Strzecha" na rzecz Hitlerjugend. Następnie poli

cja przystąpiła do rekwizycji akt sekretariatu 

Związku Polaków, Prócz tego zabrano polską b i

bliotekę powiatową, liczącą 700 tomów, czasopi

sma oraz urządzenia świetlicy polskiej.

Dom Polski „Strzecha" w Raciborzu był własno

ścią tamtejszego polskiego Banku Ludowego, Od 

35 lat był on centrum życia polskiego z całego po

wiatu. Mieści się w nim sekretariat Związku Po

laków, biuro budowy liceum żeńskiego w Racibo

rzu, polska biblioteka powiatowa, ochronka pol

ska, kurs języka polskiego, lokale zebrań dla to

warzystw polskich, wielka sala, w której odbywa

ły się sejmiki powiatowe oraz sejmiki polskie 

z całego Śląska Opolskiego, ponadto obok domu 

znajdowało się boisko sportowe, z którego korzy

stała młodzież polska.



Co piszg inni?
W ŁOSI DEM ASKU JĄ  PLANY NIEMIEC  

W OBEC POLSKI

„Min. Beckowi nie pozostaje nic innego, jak po
szukać polityki zgody z mocarstwami „osi" i przy
stąpić bez wahań i bez ociągań do rozwiązania 
sprawy polskiej oraz ściśle związanego z nią pro
blemu korytarza.

Istniefe ścisła zależność między problemem 
Kłajpedy i Gdańska. Zajęcie Kłajpedy przez Rze
szę i odepchnięcie Litwy od Bałtyku wprowadza 
w grę^ problem polskiego wylotu do morza, gdyż 
wysunięta przez Niemcy kwestia Gdańska przy
niesie w skutkach rozwiązanie problemu tzw. 
korytarza. Problem ten zaś wcześniej czy późnie) 
wyłoni kwestię kolei strategicznej Gdynia —  
Śląsk i całej polskiej granicy południowo-zachod
niej. Powyższa kolej, znajdująca się obecnie w rę
kach Polski, czyni Jedynie możliwą eksploatację 
bogatych złóż węgla, czy nafty w prowincjach po
łudniowych oraz wyzyskania przemysłu ciężkiego
i wojennego, znajdującego się w t. zw. trójkącie 
bezpieczeństwa. Niemcy wprawdzie oddawna już 
dążyły do opanowania tej niezwykle ważnej linii 
kolejowej i dlatego posunęły się ku Morawom 
(Zagłębie Cieszyńskie z Boguminem), kraju, który 
znajduje się na skrzyżowaniu granicy Śląska 
niemieckiego, Polski i Moraw, a stanowi klucz 
między Europą Środkową i Północną. Jednakże 
min. Beck nie zwlekając zgłosił się po swoją 
część przy rozbiorze Czechosłowacji i Niemcy 
wówczas ustąpiły. Polska ledwie opanowawszy 
Zaolzie, wzniosła tam potężne linie obronne prze
ciwko ewentualnym atakom, które by uniemożli
wiły wejście z niemieckiego Śląska lub z opano
wanej przez Niemcy Czechosłowacji.

Dziś, gdy wraz z ogólną sytuacją polityczną doj
rzały problemy Gdańska i korytarza, jest rzeczą 
naturalną, że Niemcy powtarzają dawną próbę. 
Zbytnio interesuje ich sprawa kontroli nad wę
złem komunikacyjnym tak pierwszorzędnego zna
czenia, jak Zaolzie. Jeśli Niemcy dojdą do zawła
dnięcia tym krajem, Berlinowi przyjdzie z nad-
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»Taki jest Hiiler«
Wydana pod powyższym tytułem —  przez ty

godnik „Przekrój” — książka daje wyczerpującą 
analizę zasadniczych myśli i programu politycznego 
Hitlera, zawartego w „Mein Kampf", Zapoznanie 
się z tą książką czyni zbyteczną lekturę orygina
łu „Mein K am pfu", pisanego —  jak wiadomo — 
bardzo kiepskim językiem, utrudniającym nierzad
ko —  przede wszvstkim ze względu na niesłycha
nie zawiły styl —  zrozumienie właściwych myśli 
Hitlera. Brakowi temu zaradził całkowicie J. Gie- 
ryński, analizując w swej książce w sposób jasny
i zwięzły cele i nrogram narodowego socjalizmu, 
przedstawiony przez Hitlera w „Mein Kampf". 
Wywody swoje popiera autor dosłownymi cytata
mi i enuncjacjami Hitlera.

Książkę powyższą (cena egzemplarza wynosi 
3,00 zł, przy większych zamówieniach odpowied
ni rabat) ekspediuje również Centrala Pol
skiego Związku Zachodniego (Warszawa, Al. Uja
zdowskie 30 m. 7) po uprzednim otrzymaniu na
leżności.

zwyczajną łatwością wyzyskanie bramy moraw
skiej jako dostępu do Ukrainy i tzw. Galicji".

(II Telegraio —  29.5.1939)

LATO, KTÓRE IDZIE
r

„Bliski termin wojny jest nieprawdopodobny, a
o bezpośrednim jej wybuchu nie może być mowy.

Opieramy się w swej argumentacji na przesłan
kach rzeczowych:

1) Siły frontu antywojenego od września 1938 r. 
wzrosły, i to bardzo znacznie. Pakt polsko-an
gielski był zwrotnym punktem w tym kierunku. 
Rozwiały się mgły dyplomatyczne i ukazała się 
z poza nich zupełna solidarność Stanów Zjedno
czonych z Anglią i Francją. Stało się jasne, że, 
w razie wojny, w znacznej części odrodzi się front 
dawnej Ententy z dodatkiem nowych sił.

2) Siły Niemiec od jesieni ubiegłego roku stop
niały pod każdym względem. Politycznie Niemcy 
straciły bardzo wiele ze swego prestiżu i atrak
cyjności. Gospodarcze wyczerpanie ich z dnia 
na dzień staje się widoczniejsze. Społecznie, po
mimo wszelkich pozorów, nie są przygotowani do 
wojny. Totalizm nie zdusił w Niemczech niezado
wolenia i opozycji —  przemalował tylko szyldy, 
ale w razie potrzeby wojennej działałyby w Niem
czech silne ruchy odśrodkowe i tamowałyby roz
pęd armii narodowo-socjalistycznej.

3) Moment psychiczny w sprawie wojny i po
koju odgrywa bardzo ważną rolę. Na jesieni 
Europa robiła takie wrażenie, jak gdyby państwo 
niemieckie, upojone zwycięstwami, gotowe było 
do wszelkich na)karkołomniejszych posunięć. Po 
drugiej strony frontu panował natomiast rozpacz
liwy defetyzm. Zimą wszystko się zmieniło. 
Wśród społeczeństw frontu antywojennego widzi
my zimną krew i zdecydowanie, natomiast po 
stronie niemieckiej rośnie wyraźnie lęk przed 
wojną. Cała polityka niemiecka nastawiona jest 
od kilku tygodni na uspokojenie społeczeństwa 
niemieckiego.

Bezzasadne roszczenia pod adresem Polski, zer
wanie paktu z 1934, likwidacja umowy morskiej 
z W. Brytanią —  były to ostatnie próby Hitlera, 
utrzymane w dawnym stylu. Skoro otrzymał od
powiednią odprawę — Niemcy musiały się uspo
koić, i to na czas dłuższy. Teraz zarówno pod
pisanie układu włosko-niemieckiego jak i inspek
cje Hitlera na linii Zygfryda —  to nic innego, jak 
chęć przekonania Niemców, że są bezpieczni w 
ramach istniejącego porządku i że w razie wojny 
,obronnej" (tylko o takiej wojnie w Niemczech się 
mówi) Rzesza da sobie radę...

:ł

W  rezultacie można stwierdzić, że perspektywy 
pokojowe są obecnie lepsze, aniżeli dotychczas, i 
poprawiają się nadal. Nie mniej jednak wydaje 
się, że nie będziemy mieli spokojnego lata. Niem
cy, a częściowo i Italia, znajdują się w ślepym 
lau łk u  i będą próbowały w sposób rozpaczliwy 
wydostać się z tej sytuacji. Kto wie, jakie wpad
ną tym panom nowe pomysły, gdzie spodziewać 
się można prowokacji...

Jedynym śrocikiem zaradczym jest zachowanie 
nadal spokoju i pogotowia. Z bronią u nogi, przy 
tym nastroju społeczeństwa, jaki panuje w Pols
ce, możemy być spokojni, jeśli chodzi o nasz 
front. Pragnęlibyśmy, aby taki sam duch panował 
na Zachodzie i tak samo gruntownie był tam wy
tępiony wszelki kompromis".

(Republika — 20.5.1939)

Z a c h o d n i  ------------------  Sir. 13
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M. K. Dziewanowski

U źródeł ustroju państwowego Polski piastowskiej
Wiedza niemiecka nie próżnuje. Wprzęgnięta 

do roboty politycznej, pragnie dać rzekomo obiek
tywną podbudowę naukową pod teorię o germań
skim Lebensraumie, należnym jakoby narodowi 
niemieckiemu nie tylko ze względu na jego .obec
ne aspiracje, ale też i na przeszłość. Stąd wywo
dzą się więc takie tezy, jak germańska przeszłość 
Europy środkowej i wschodniej, wyolbrzymianie 
wpływu cywilizacyjnego na Polskę, niezdolność 
rasy słowiańskiej do tworzenia własnego państwa 
łub też teoria o normańskich początkach polskiej 
państwowości.

Tej ofensywie pseudo-naukowych teorii, płyną
cych z warsztatów uniwersyteckich Berlina, Gdań
ska, Wrocławia czy Królewca, dzielnie i godnie 
przeciwstawiają się instytuty polskie, powołane do 
dawania świadectwa naprawdę obiektywnej i nie- 
sfałszowanej prawdzie. Ostatnio np. ukazała się 
nakładem jednego z najruchliwszych polskich insty
tutów —  Instytutu Śląskiego książka prof. Zygmun
ta Wojciechowskiego p. t.: „Polska nad W isłą i Od
rą w X wieku. Studium nad genezą państwa Pia
stów i jego cywilizacji".

Książka ta jest dalszym cennym przyczynkiem 
wybitnego historyka do początku dziejów naszej 
państwowości i próbą wyświetlenia zagadnień, ma
jących dla genealogii państwowej i cywilizacyjnej 
kapitalne znaczenie. A  więc przede wszystkim 
sprawa rzekomej normańskiej genezy naństwa pol
skiego, mającej świadczyć o braku zdolności pań- 
stwowotwórczych u ludów słowiańskich wogóle. 
Opierając się na wynikach nrac wykopaliskowych 
w Gnieźnie, przeprowadzonych przez profesora 
Kostrzewskiego, a sformułowanych w studium: 
„Gniezno "oćańskie i wczesnohistorvczne w świe
tle ostatnich wykopalisk", prof. Wojciechowski zbi
ja to nieuzasadnione twierdzenie.

Gdyby teza niemiecka odpowiadała prawdzie, 
to w Gnieźnie, jako siedzibie księcia i jego dru
żyny, musiałoby się znajdować wiele śladów cywi
lizacji Wikingów. Tymczasem, jak stwierdza kie
rownik prac wykopaliskowych w Gnieźnie, prof. 
Kostrzewski, śladów tych brak w zupełności. Poza 
tym wszyscy prehistorycy Polski są zgodni ze so
bą, że na całym terytorium Polski zachodniej, na 
której miało sit> rozciągać rzekomo państwo na
jeźdźców, znajdujemy tylko jeden ćrób (Ciepłe ko
ło Gniewa). Wszelkie pozostałe ślady normańskie 
są zabytkami, świadczącymi jedynie, że utrzymy
wali oni z terytorium "olskim stosunki handlowe 
lub prowadzili wojny, nie świadczą zaś w żadnym 
wypadku o ich osiedlaniu się (w przeciwieństwie 
do Rusi lub Bułgarii).

Argument drugiego, rzekomo normańskiego, imie
nia Mieszka „Dagome", jaki jedynie pozostaje 
w tych warunkach na placu celem poparcia tezy 
niemieckiej, jest za słaby dla jej przeforsowania. 
Zresztą prof. Wojciechowski słusznie uważa, że 
chodzi tu raczej o przekręcenie imienia Mieszka, 
n iż o jego drugie imię.

Po szczegółowym zanalizowaniu teorii normań
skiej i wykazaniu jej bezpodstawności autor ma
luje przekonywującą hipotezę o przebiegu tworze
nia się fundamentów polskiej państwowości w 
wieku X.

Podczas gdy ludy żyjące na zachodnich kresach 
dawnej rdzennej Polski —  pisze autor —  od Sło- 
waczyzny po ujście Odry do Bałtyku, żyły w związ
kach plemiennych, bardziej ku wschodowi, zaró

wno w późniejszej Polsce północnej, jak też po
łudniowej, poczełv się tworzyć większe organizmy 
państwowe. Może najrychlej w Kruszwicy, i to już 
gdzieś w wieku VI po Chrystusie. W  drugiej jednak 
połowie IX w. biorą tfórę dwa inne ośrodki: Polan 
w Gnieźnie i Wiślan w Wiślicy. Polanie rozwinęli 
swoje państwo, pokonując ośrodek kruszwicki, W i
ślanie tyniecki. W  obu tych państwach kształtowa
ła si» władza książęcą o typie rodowo-słowiańskim, 
będąc wynikiem opanowania czynnika społeczne
go przez czynnik władzy książęcej. Państwo W i
ślan zostało podbite przez W ielkie Morawy, które 
sięgnęły też po późniejszy Śląsk po Odrę. Po kata
strofie tego państwa w roku 906 część jego wscho
dnia została zajęta prawdopodobnie przez Piastów. 
Z tego wynikałoby, że po owładnięciu ośrodka 
kruszwickiego, po opanowaniu ziemi sieradzkiej. 
łęczvckiej i Mazowsza, Piastowie w osobach ojca 
lub dziada Mieszka skierowali swą ekspansję ku 
południowemu wschodowi, wykorzystując katastro
fę Wielkich Moraw. Wynika też z tego, że gdyby 
do katastrofy tej nie doszło, późniejsze dzieje Pol
ski potoczyłyby się innym torem. U progu doby 
historycznej Piastowie zwrócili sie ku Pomorzu. 
Walnym narzędziem w politvce tworzenia młode
go państwa była dla Piastów ich drużyna. Trudno 
byłoby bowiem wyobrazić sobie podboje Mieszka, 
jak i późniejsze podboje Bolesława Chrobrego, bez 
istnienia stałej, dobrze zorganizowanej i uzbrojo
nej drużyny.

Drugi kapitalnej doniosłości problem: skąd Pol
ska otrzymała światło wiar- chrześcijańskiej —  
a więc z jakich źródeł czerpaliśmy naszą cywiliza
cję, rozstrzyga prof. Wojciechowski w sensie przy
znania głównej roli Czechom, przy silnym współ
udziale misjonarzy niemieckich, uprzednio przeby
wających i nauczających w Czechach i na Mora
wach. Na dominującą rol» wpływów czeskich 
w procesie chrystianizacji Polski, obok faktu m ał
żeństwa Mieszka z Dąbrówką, wskazują również 
najdawniejsze formy naszego budownictwa kościel
nego oraz szczegół, że na 70 terminów kościelnych 
54 są bez wątpienia pochodzenia czeskiego (77°/o). 
Chrześcijaństwo przeszło do Czech z Niemiec po
łudniowych, będących pod oezpośrednim wpływem 
Italii i Francji, stąd więc elementy cywilizacji ka
rolińskiej wywarły tak przemożny wpływ na m ło
de, formujące się państwo polskie, na jego organi- 
zacie polityczną, kościelną oraz stosunek kościo
ła do państwa.

Równocześnie z tymi wpływami obcymi można 
stwierdzić w Polsce wiele instytucji pochodzenia 
czysto słowiańskiego. Od czasów Mieszka I insty
tucje te splataj* się elementami obcymi, z a c z e r p 

niętymi czy to z Czech, czy to z Niemiec południo
wo-zachodnich. W  pierwszej połowie X I wieku 
ukazują się wpływy krajów reńskich, ale pod ko
niec tego wieku oraz w wieku X II i X III coraz sil
niej akcentują się wpływy francuskie. T ik  wię^. 
Polska przejmuje dobrodziejstwa cywilizacji 
z pierwszej ręki, i to z krajów, które niegdyś wcho
dziły w skład Imperium Rzymskiego.

Książka prof. Wojciechowskiego dzi<jki wszech
stronnemu zużytkowaniu wyników ostatnich ba
dań zarówno ściśle historycznych, jak też archeo
logicznych i językowych oraz dzięki wnikliwemu 
rozpatrzeniu zasadniczych problemów, leżących 
u kolebki naszego bytu państwowego i naszej cy
wilizacji, jest cenną zdobyczą nauki polskiej.
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Po lsk i  Związek Zachodn i

Str. 15

„TYDZIEŃ PZZ 1939“

Wynik tegorocznej akcji zbiórkowej „Tygodnia 

PZZ" wyrażał się dzień 17 czerwca kwotą 

114.174,73 zł.

Wszystkim ofiarodawcom, którzy nie szczędzili 

grosza na cele i prace Polskiego Związku Zachod

niego, Komitet Wykonawczy Tygodnia PZZ skła

da serdeczne „Bóg zapłać".

Komitet Wykonawczy składa również gorące 

podziękowanie wszystkim ogniwom organizacyj

nym, współdziałającym organizacjom społecznym, 

jak i wszystkim członkom i sympatykom Związku, 

którzy pracą swą i trudem przyczynili się do po

wodzenia akcji propagandowej i zbiórkowej Ty

godnia.

ZJAZD  OBW ODU ŁÓDZKIEGO PZZ

W  dniu 19 maja 1939 r. odbył się w Łodzi, przy 

bardzo licznym udziale delegatów i zaproszonych 

gości, Zjazd Obwodu Łódzkiego Polskiego Związ

ku Zachodniego.

Przedłożone przez Zarząd Obwodu sprawozda

nie z rocznej działalności wykazało bardzo po

ważny i wszechstronny rozwój prac Polskiego 

Związku Zachodniego na terenie województwa 

łódzkiego; o rozwoju tym świadczy wymownie 

szybki i silny rozrost organizacyjny. Liczba Kół 

w Obwodzie, która w dniu 1 kwietnia 1938 wyno

siła 12, wzrosła na dzień 1 kwietnia 1939 do 27, 

a na dzień 15 maja 1939 do 45.

W  referacie programowym mgr Karol Przesmy

cki, mówiąc o kolonizacji niemieckiej na terenie 

Łodzi i okręgu przemysłowego łódzkiego, wyka

zał bezpodstawność wytwarzanego celowo przez 

agitatorów niemieckich mitu o jakiejś zasiedzia

łości na tym terenie elementu niemieckiego, któ

ry — przeciwnie — pochodzi z kolonizacji bardzo 

młodej.

Najważniejsze problemy znalazły ujęcie w u- 

chwalonych przez Zjazd rezolucjach. W' pierwszej 

podkreślono brutalny ucisk, stosowany w Rzeszy 

Niemieckiej wobec 1.800.000 Polaków, zamieszka

łych na odwiecznie polskich ziemiach, śląc im sło

wa otuchy. Druga rezolucja zwraca uwagę na wro

gą polskim interesom narodowym i państwowym 

politykę personalną, prowadzoną przez właścicieli

i dyrektorów niektórych zakładów przemysłowych, 

którzy na najlepszych stanowiskach zatrudniają 

wyłącznie personel niemiecki, i apeluje do władz 

o usunięcie tego anormalnego stanu rzeczy. Wresz

cie trzecia rezolucja zwrócona jest przeciwko ak

cji germanizacyinej, prowadzonej przez czynniki 

hakatystyczne niemieckie wśród polskiej ludności 

ewangelickiej.

ZJAZD OBW ODU DZIAŁDOW SKIEGO PZZ

W  dniu 4 czerwca odbył się w Działdowie pier

wszy walny zjazd delegatów Obwodu Działdow

skiego przy udziale przedstawicieli władz, delega

tów Kół pow. działdowskiego i b. licznego grona 

gości.

Po krótkim sprawozdaniu, złożonym przez przed

stawiciela Zarządu Koła PZZ w Działdowie, który 

pełnił dotychczas obowiązki Zarządu Obwodowe

go, kierownik Okręgu Warszawskiego mgr Jerzy 

Jankowski wygłosił przemówienie programowe; 

prelegent omówił rolę Polskiego Związku Zacho

dniego w dobie obecnej, a specjalnie szeroko po

traktował ważne dla pow. działdowskiego zagad

nienie mazurskie, wobec którego PZZ zajmuje 

wyraźną postawę; PZZ ocenia pracę ludzi, dzia

łających na rzecz oczyszczenia tego polskiego 

szczepu z kilkusetletnich naleciałości niemiec

kich, przeciwstawia się zaś mocno elementowi 

renegackiemu lub też „ubezpieczającemu" się na 

dwie strony.

Zjazd Obwodowy wybrał nowe władze, w skład 

których m. in. weszli: pp. dyr. J. Kaliciński, (pre

zes), insp. Konkol (v.-prezes), Skąpski, Leyding, 

burmistrz Parzybok, not. Dunajski.

I ZJAZD DELEGATÓW  OKRĘGU W A RSZA W 
SKIEGO

Dnia 11 czerwca rb. odbył się w Warszawie 
pierwszy Zjazd Delegatów Okręgu Warszawskiego 
Polskiego Związku Zachodniego.

W  zjeździe wzięli udział przedstawiciele władz, 
delegaci Kół i Obwodów PZZ z terenu wojewódz
twa i m. st. Warszawy, przedstawiciele prasy oraz 
goście i sympatycy Polskiego Związku Zachodnie
go. Zjazd zagaił prezes dr Ludwik Ręgorowicz, 
przewodniczył —  dyr. Henryk Drozdowski.

Referat programowy wygłosił kierownik Okrę
gu Warszawskiego PZZ — mgr Jerzy Jankowski. 
Referat swój, analizujący wszechstronnie najkapi- 
talniejsze zagadnienia z zakresu wzajemnego sto
sunku Polski i Niemiec — antagonizm polsko-nie
miecki, problem dostępu Polski do morza, zagad
nienie Prus Wschodnich, zagadnienie niemieckie 
w województwach centralnych, ciężką sytuację 
Polaków w Niemczech — mówca zakończył wez
waniem; „Misją naszego pokolenia jest kordony 
graniczne zniszczyć, braci wyzwolić, a Polskę u- 
czynić mocarstwem".

W  dyskucji, jaka się po tym przemówieniu wy
wiązała, zwrócono m. in. uwagę na konieczność 
podjęcia w społeczeństwie szerokiejl propagandy 
na rzecz Związku oraz zmobilizowania opinii pu
blicznej na rzecz zagadnień zachodnich. Społe
czeństwo bowiem musi dostarczyć Rządowi dowo
dów swego zdecydowanego stanowiska, jeżeli chce, 
by polityka Rządu wobec Rzeszy Niemieckiej była 
skuteczna.

Po wysłaniu depesz do Pana Prezydenta Rzeczy
pospolitej, Marszałka Śmigłego-Rydza, Premiera 
gen. Składkowskiego i Min. Becka Zjazd uchwalił 
następujące rezolucje:
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I

W alny Zjazd Delegatów Okręgu Warszaw
skiego Polskiego Związku Zachodniego, odbyty
11 czerwca br. w Warszawie, stwierdza, że Na
ród Polski nigdy nie pogodzi się ze zbrodnią, 
jaką na jego części, mieszkającej w dzisiejszych 
granicach politycznych Rzeszy Niemieckiej, do
konał spis ludności, przeprowadzony 17 maja 
1939 r.

W alny Zjazd Delegatów Okręgu Warszaw
skiego PZZ zwraca się do swych braci z za 
sztucznego, tymczasowego kordonu graniczne
go z wyrazami czci i hołdu za ich bohaterską 
walkę o swe prawa narodowe. Wierzymy, że 
Polacy w Niemczech, mimo pogarszającego się 
się z dnia na dzień ich położenia, na co wska
zuje choćby dokonany w dniu 10 czerwca br, 
rabunek domu „Strzechy" w Raciborzu, wy
trwają i wygrają,

n
W alny Zjazd Delegatów Okręgu Warszaw

skiego PZZ na podstawie posiadanego mate
riału stwierdza, że obecne położenie Polaków 
w Niemczech, elementu zamieszkałego tam na 
swoich ziemiach od wieków, jest nie do znie
sienia, Natomiast sytuacja Niemców w Polsce 
elementu sztucznie przeszczepionego hakaty- 
styczną akcją kolonizacyjną, jest więcej niż u- 
przywilejowana.

Taki stan rzeczy nie może być nadal tolero
wany i winien znaleźć radykalne rozwiązanie.

W  związku z powyższym Walny Zjazd:
a) poleca wszystkim Obwodom i Kołom  

wzmocnić akcję, zmierzającą do zlikwidowania 
przerostów politycznych i gospodarczych mniej- 
szości_niemieckiej w Polsce;

b) zwraca się do władz i społeczeństwa o zli
kwidowanie antypolskich żywiołów niemiec
kich na terenie przygranicza i o podjęcie akcji 
w kierunku wprowadzenia do warsztatów pra
cy Polaków, wysiedlanych ostatnio masowo z 
Niemiec, na miejsca, zajmowane dotychczas 
przez Niemców.

III

W alny Zjazd Delegatów Okręgu Warszaw
skiego PZZ stwierdza, iż obecna sytuacja po
lityczna, wysuwając PZZ na jedno z czoło
wych miejsc w życiu społecznym Rzeczypospo
litej, nakłada na wszystkie ogniwa organizacyj
ne oraz na wszystkich członków Związku spe
cjalne zadania i obowiązki,

W  poczuciu tej odpowiedzialności Zjazd O- 
kręgowy wzywa wszystkich członków do po
mnożenie swych wysiłków w kierunku zwielo
krotnienia szeregów organizacji i wpojenia za

sad ideowych, ożywiających Związek, w całe 
społeczeństwo polskie,

W  wyniku przeprowadzonych z kolei wyborów 
do Zarządu Okręgu weszli: dyr. Kucharski, dyr. 
dr Szromba, prezes Huebner, dyr. Srocki. dr Rę- 
gorowicz, sędzia Małkowski, poseł ks. dr Padacz, 
inż. Kamieński, dyr. Kohlman i inż. Grabowski —  
wszyscy z Warszawy, oraz dyr. Kaliciński z Dział
dowa, prok. Kozanecki z Płocka, insp. Kochański 
z Ostrołęki, inż. Leszczyński z Milanówka i przed
stawiciele wojska oraz szkolnictwa. Z tytułu człon
kostwa w Radzie Naczelnej weszli do Zarządu: 
prezes K. Stamirowski, sen. J. Dębski, inż. Fr. Bą- 
kowski oraz pro!, dr Zawadzki —  wszyscy z W ar
szawy.

Odpowiedzi redakcji

W Pan Z. Tr. w Działdowie, —  Podzielamy w zu

pełności zdanie WPana o zupełnie fałszywym ujmo

waniu przez jeden z polskich tygodników demo

kratycznych zagadnienia postawy naszej wobec 

Niemiect. Hitler i naród niemiecki —  to nieko

niecznie muszą być dwa różne czynniki w życiu 

Niemiec, które się jakoby wzajemnie wykluczają. 

Przeciwnie —  istnieje jak najbardziej ścisła łącz

ność między imperialistycznymi koncepcjami H i

tlera z jednej, a nacjonalistycznym imperializmem 

narodu niemieckiego z drugiej strony. Niemcy nie 

są narodem baranków: nie obcy jest im wybujały 

szowinizm narodowy, pycha, chęć panowania nad 

innymi i niesłychanie silne poczucie swej rzeko

mej wyższości. Tak było za cesarskich Niemiec, 

tak było w republice weimarskiej i tak jest w Re- 

szy narodowo-socjalistycznej.

W Pan H. K. w Ciciborze Wielkim, —  W ier

sza —  mimo jego szlachetnych tendencji —  nie 

zamieścimy ze względu na brak miejsca. Dzięku

jemy za pamięć.
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