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Związek Spółdzielni Polskich w Niemczech T. z.
jednoczy polskie życie gospodarcze w Rzeszy. Siedzibq Zwiqzku jest Opole (Oppeln O/S., Nikolal- 
strasse 48). Telefon: 2178.
Centralnq polskq instytucjq kredytowq w Niemczech jest

Bank Słowiański — Slawische Bank A.-G.,
BANK DEWIZOWY

Berlin W 35, Potsdamerstr. 61. Telefon: 21 1706.

Polskie spółdzielnie kredytowe istniejq:

Na Śląsku Opolskim:
Bank Ludowy - Volksbank e. G. m.u.H., Bytom (Beuthen O/S., Tarnowitzerstr. 4)
Rok założenia 1895 - Telefon 4179 — Postscheckkonto Breslau 11868 
Pocztowe konto czekowe w Polsce: Katowice 303221

Bank Ludowy e. G. m.u.H., Opole (Oppeln O/S., Hafenstr. 9)
Rok założenia 1897 — Telefon 2216 — -Postscheckkonto Breslau 6164

Bank Ludowy e.G.m.u.H, Racibórz (Ratibor O/S., Jungfernstr. 16) - BANK DEWIZOWY 
Rok założenia 1900 - Telefon 2787 — Postscheckkonto Breslau 10540 
Pocztowe konto czekowe w Polsce: Katowice 301688

Bank Ludowy e.G.m.u.H., Koźle (Cosel O/S., Königstr. 19)
Rok założenia 1903 - Telefon 583 — Postscheckkonto Breslau 59658

Bank Ludowy e.G.m.u.H., Strzelce (Gross-Strehlitz O/S., Lublinitzerstr. 21)
Rok założenia 1908 — Telefon 460 — Postscheckkonto Breslau 33097

Bank Rolników e.G.m.u.H., Opole (Oppeln O/S., Nikolaistr. 3óa) - BANK DEWIZOWY 
Rok założenia 1911 - Telefon 2484 — Postscheckkonto Breslau 7567 — Filia:Gliwice 
(Gleiwitz O/S., Neue-Welt-Str. 1 a) - Telefon 4506

Bank Ludowy e. G. m. u. H., G I i w i c e (Gleiwitz O/S., Wilhelmstr. 53)
Rok założenia 1926 - Telefon 4142 - Postscheckkonto Breslau 37209

Bank Ludowy e. G. m.u.H., O I e s n o (Rosenberg O/S., Landsberger Chaussee)
Rok założenia 1929 - Telefon 223 — Postscheckkonto Breslau 19622 — filia: Dobrodzień 
(Guttentag O/S., Brauereistr.) — Telefon 364

Bank Ludowy - Volksbank e. G. m. u. H., G ł o g ó w e k (Oberglogau O/S., Wasservorstadt 14) 
Rok założenia 1931 - Telefon 401 — Postscheckkonto Breslau 67518

Na Kaszubach, Krajnie I Pograniczu Południowym:

Bank Ludowy - Volksbank e. G. m. u. H., Z ł o t ó w (Flatow/Grenzmark, Hindenburgstr. 20)
Rok założenia 1902 - Telefon 259 - Postscheckkonto Berlin 12720

Bank Ludowy - Volksbank e. G. m. u. H., Z a k r z e w o (Buschdorf, Kreis Flatow/Grenzmark)
Rok założenia 1909 - Telefon nr. 23 — Postsckeckkonto Berlin 126126

Bank Ludowy e G. m. u. H., Nowekromsko (Neukramzig, Kreis Bomst/Grenzmark)
Rok założenia 1912 - Postscheckkonto Berlin 59595 -

Kasa Polska - Polnische Kasse e. G. m.u.H, Bytów (Biitow/Pommern, Schulstr. 19) -
Rok założenia 1930 - Postscheckkonto Stettin 5750

Bank Ludowy - V,olksbank e. G. m. u. H., D q b r ó w k a (Gross-Dammer, über Neubentschen, 
Grenzmark) - Rok założenia 1931

W Prusach Wschodnich:

Bank Ludowy e. G. m. u. H., S z t u m (Stuhm/Westpr., Adolf-Hitlerstr. 23)
Rok założenia 1910 - Telefon 224 - Postscheckkonto Königsberg i. Pr. 13306

Bank Ludowy e.G.m,u.H, Olsztyn (Allenstein/Ostpr., Bohnhofstr. 87)
Rok założenia 1911 - Telefon 2971 — Postsckeckkonto Königsberg i. Pr 12600 - Pocztowe konto 
czekowe w Polsce: Poznań 205463 — Fili a: Szczytno (Ortelsburg/Ostpr., Kaiserstr. 35)
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STWIERDZAMY!
Od lat piętnastu w Państwie Niemieckim pracuje 

i walczy półtora miliona Polaków.

Zwiqzek Polaków w Niemczech stworzony został 
przez Lud Polski w Rzeszy, jako ojcowska organi
zacja naczelna i reprezentuje wolę tego Ludu. Fakt 
ten, nie podlegajqcy dyskusji, uznany został oficjal
nie również przez władze i opinię publicznq.

Polacy w Niemczech pierwsi ze wszystkich spo
łeczeństw po wojnie potrafili się zjednoczyć w bra
terskiej współpracy.

Polacy w Niemczech nie znajq partyj, ani klas, 
ani stanów, ani żadnych różnic, wypływajqcych z wy
kształcenia, zarobku czy stanowiska.

Złqczeni braterskq miłościq Polacy w Niemczech 
stanowiq bezwzględnq siłę dynamicznq, którq da
remno wyliczać cyframi czy chcieć ujqć w martwq 
formułkę.

W pierwszych latach powojennych, kiedy się do
piero jednoczyliśmy, mimo wysoko-cyfrowych sta
tystyk, prasa niemiecka i światowa milczała o nas. 
Stosowano metodę »totschweigen«.

Dziś, mimo że statystyki cyfrowe z zawrotnq 
szybkościg pragnq pomniejszyć liczbę, prasa nie
miecka i cała prasa światowa pisze codziennie o za
gadnieniu polskim w Niemczech. Im nas »mniej« - 
tern więcej piszq.

Na uniwersytetach w specjalnych seminariach 
wykłada się o Polakach w Niemczech. Na terenach 
zamieszkałych przez ludność polskq działa znany 
nam aż nadto dobrze »Bund Deutscher Osten«. Do



wiosek zamieszkałych przez Polaków przyjeżdżaj 
rok rocznie studenci niemieccy a w wielu wioskach 
urzqdza się obozy pracy, obozy wypoczynkowe 
młodzieży hitlerowskiej, buduje się ośrodki kultury 
niemieckiej. Kolonizacja trwa nadal.

Dzień w dzień zatem stwierdza się, że jesteśmy.
Nie można nas było przemilczeć. Nie uda się 

też nas umniejszyć.
Jesteśmy i będziemy.
To stwierdzenie bezsprzeczne nie opiera się na 

szkołach, gimnazjach, świetlicach, spółdzielniach, 
domach polskich, bo tego wszystkiego mamy bardzo 
mało. Ubodzy jesteśmy w materię. Zato bogaci wiarq.

Stwierdzenie nasze opieramy właśnie na tej sile 
niematerialnej, sile, która zmusiła już świat do uzna
nia nas, siła, która zmusiła prasę do przerwania 
metody »totschweigen«, siła, którq my trwamy i wy
gramy.

Siła ta, to zjednoczone braterstwem serca pol
skie, gorejqce miłościg do Boga i Narodu.

Piętnasta rocznica założenia Zwiqzku Polaków 
w Niemczech nie jest dla nas żadnym świgtecznym 
rozczulaniem się nad minionymi latami.

Spojrzenie na piętnaście lat świadomej pracy 
i walki Polaków w Niemczech ma uświadomić jeno 
każdemu Polakowi siłę, którq w sercu nosi a którq 
Idei Polskiej oddać powinien.

W ciqgu minionych lat piętnastu nic nam z nieba 
nie spadło, nikt nam nic z łaski nie dał. I dalej tak 
będzie.

Celem naszym jest złgczyć świadomg miłościg 
do Boga i Narodu wszystkich półtora miliona Pola
ków w Niemczech.



KS. DR. BOLESŁAW DOMAŃSKI
Prezes Związku Polaków w Niemczech

DZIEŁO MIŁOŚCI I WIARY

Stanisław hr. Sierakowski 
Pierwszy Prezes Zw. Polaków w Niemczech

3 grudnia roku 1922 został założony Związek Polaków w Niem
czech. W odezwie Rady Naczelnej, wydanej dnia onego do 
całego Narodu Polskiego w Niemczech, czytamy: „Aby utrzy
mać dla wspólnego pożytku łączność między rozrzu
conymi po całym Państwie Niemieckim rodakami, 

dlatego tworzymy Związek Polaków w Niemczech.“
Troska o, dolę Ludu Polskiego 

w Niemczech zniewoliła kilku mężów 
z gorącym sercem, z duchem po
święcenia, mężów o wielkiej roz
tropności do zrzeszenia wszystkich 
rodaków w Niemczech w Związek 
Polaków. Położyli podwaliny pod 
gmach, w którym wszyscy czujący 
się Polakami mieli znaleźć schro
nienie. Gmach to duchowy, ducha 
polskiego, dla polskiej duszy prze
znaczony. Gmach to z samych 
polskich dusz, z samych pol
skich serc, gorejących mi
łością do narodowości pol
skiej, do mowy polskiej, do 
zwyczajów polskich.

Byli naonczas i tacy, którzy 
podejmowanie czynności narodowęj 
zwali szaleństwem. Dusze ich prze
męczone, onieśmielone, nie miały 
już cienia otuchy do pracy i walki. 
A wtem rozległ się głos pierwszej 
Rady Naczelnej: „Nie traćmy
wiary w nasze siły i lepszą 
przyszłość dla nas.“ Głos to 
był nawołujący do wzajemnej mi
łości: „Miłość wzajemna może 
tylko świat od zagłady wy
bawić. Kochajmy się jak bra
cia i wspierajmy się wza-

': ■

Na ręce Przewielebnego Księdza Prezesa 
Zwiqzku Polaków w Niemczech i Kierownika 
Naczelnego Pana Jana Kaczmarka, pozwa
lam sobie przesłać najlepsze życzenia z po
wodu piętnastolecia założenia i trwania na
szego Zwiqzku wśród wielu walk i ciężkich 
burz. Oby tak dalej trwał i rozszerzał się 
dla dobra Rodaków naszych w Niemczech.

Wyrażam równocześnie żal, że nie będę 
mógł być obecnym na uroczystem Walnem 
Zebraniu w dniu 15-go bm. i życzę owocnych 
obrad. Z prawdziwem poważaniem

(-) STANISŁAW SIERAKOWSKI
Osiek, p. Rypin, 10. XII. 37
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je mnie.“ Miłość to zrodziła 
Związek Polaków. Miłość to 
jego rodzona matka. On tej miłości 
synem. I z tą swą gorącą miłością, 
z tym sercem rozpłomienionym, go
rejącym, rozgorzałym, rozognionym 
ogniem miłości, poszedł Związek 
Polaków między lud polski. Rzucał 
iskry płomienia miłości. Rozniecił 
tlejący ogień w sercach Polaków.
1 w tym ogniu wzajemnej miłości 
kuł i kuł i skuł serca Polaków 
w Niemczech. Dziełem, objawem 
i owocem miłości jest nasz Związek '
Polaków. Miłość wzajemna ten 
gmach Związku Polaków zbu
dowała z samych płomiennych polskich serc.

Złe były dla Polskości wtedy czasy.. Z troską w sercu i na czole 
pytali się zacni Polacy, z lękiem i obawą: Cóż się z naszą Polskością 
stanie? Czyż w tym morzu niemczyzny zdołamy zachować swym 
dzieciom polskość? A polskość żałosnym, wielkim głosem żalić się 
i wołać poczęła ku niebu: „Wejrzyj, Panie, a obacz, żem się 
stała spodlona. Obacz, Panie, żem uciśniona i gorzko- 
ści pełna.“ 1 strach pomyśleć, coby się było z naszą polskością 
stało, gdyby nie prawdziwie ojcowska organizacja Związku Polaków 
się jak ojciec dziećmi nie zajęła znękanymi, strapionymi rodakami?

Zasługą Związku Polaków jest, że ludność polską zgromadził, 
zespolił, zjednoczył, by zdobyć pełne prawa mniejszości narodowej. 
Zasługą jego jest, że ład, porządek, zaprowadził między naszym ludem. 
Podzielił na dzielnice, dzielnice na oddziały. Wszędzie ustanowił mężów 
zaufania, tak, iż wszędzie, gdzie żyją Polacy, można znaleźć pomoc 
i poradę. Ustanowił biura, załatwiające interesy naszej ludności.

Bo cel Związek sobie przeznaczył: Obrona intere
sów ludności polskiej we wszystkich dziedzinach życia 
społecznego, jak również poszczególnych praw swych 
członków.

Jako ojciec przezorny, troskliwy, troszczy się o wszystkich 
i o wszystko. Jemu zawdzięczamy To w. Szkolne i Związek 
Towarzystw Szkolnych. Jemu zawdzięczamy cały szereg szkół 
dla naszej dziatwy. Jemu zawdzięczamy dwa gimnazja. Jemu za
wdzięczamy powstanie Związku Spółdzielni Polskich i Banku 
Centralnego (Słowiańskiego). Jemu zawdzięczamy kursy nauki 
polskiej, jemu biblioteki, jemu wydawanie „Polaka w Niem-

Ks. Patron Dr. Bolesław Domański 
Proboszcz w Zakrzewie 

Prezes Zwiqzku Polaków w Niemczech



czech“, „Młodego i Małego 
Polaka w Niemczech", wielkie 
zjazdy, towarzystwa młodzieży, 
śpiewacze, sportowe, jemu wyda
wanie prasy polskiej i centralę 
prasową. Jemu zawdzięczamy 
Związek Akademików Pola
ków, bursy studenckie, jemu wy
dawanie „Kulturwehr“, pisma po
czytnego u obcych narodów, jemu 
kształcenie naszej młodzieży 
naukowe, gospodarcze, rolnicze, 
wycieczki do kraju, pielgrzymki, kolonie letnie dla dzieci. 
Wszystko, co dla dobra Polskości powstało, jemu zawdzięczamy. 
Ogrom pracy i wysiłków wykonał Związek Polaków środkami nader 
skromnymi. 1 choć mu kamienie i kłody rzucali niejedni zaślepieni 
rodacy pod nogi, nie zrażał się, nie przestał pracować dla polskości.
1 poszczególnych praw swoich członków bronił Związek. Dowodem 
one grube księgi „Kulturwehr“, na przeszło 3.000 stronnicach wyka
zujące część tylko interwencyj w obronie praw ogółu polskiego lub 
poszczególnych członków.

Doprawdy powiedziećby można o nim, że był ślepemu okiem, 
chromemu nogą, a ubogim pomocą.

I tak rosło i potężniało znaczenie Związku Polaków. Czy Liga 
Narodów, czy też państwo niemieckie uznało go jako na
czelną organizację nas Polaków w Niemczech. Posłów nie 
mamy, ale mamy Związek Polaków. On nas zastępuje.

Daleką ma drogę poza sobą, uciążliwą, mozolną, trudną. A je
szcze cięższą drogę mamy przed sobą. Ale nie traćmy otuchy. Rączo, 
ochoczo idźmy wierni Związkowi Polaków, ręka w rękę z nim jak 
żołnierze za swym wodzem.

Ale komu Związek Polaków zawdzięczamy? Otóż ten Zwią
zek Polaków to jest Twoje dzieło, Ludu Polski. Zrozu
miałeś jego znaczenie, potrzebę. Wybrałeś przedstawicieli do jego 
władz. Popierałeś go, darzyłeś go zaufaniem. Tobie i tylko Tobie 
zawdzięczamy Związek Polaków. Gdyby nie było tego zrozumienia, 
zgody, miłości wzajemnej, na nic nie zdałyby się wysiłki, choćby 
olbrzymich jednostek. Bylibyśmy wodzami bez wojsk, bez możliwości 
i nadziei zwycięstwa. W odezwie z roku 1922 czytamy: „Wypeł-' 
niamy wszystkie nasze obowiązki, a z pomocą Bożą uzy
skamy wszystko, czego pragniemy. Tak nam dopomóż 
Bóg." '

>Kongres Polaków w Niemczech 
w Berlinie w dniu 6 marca 1938 roku 
ma stać się świętem całego Polactwa 
w Rzeszy, manifestacją uczuć brater
skiej przyjaźni wszystkich Polaków, 
świadectwem woli istnienia i parcia 
Ludu Polskiego w Niemczech do wy- 

• granej, dowodem świadomej i walczą
cej mocy, wyrazem płomiennej miłości 
i oddania Sprawie naszej«.

(Z uchwały Walnego Zebrania 
Zw. Pol. w N. - 15. XII. 1937)



Szczęść Ci Boże, jubilacie nasz! Życzenia Ci nasze składamy 
najszczersze, byś sędziwego doczekał się wieku, byś wszystkim 
mam stał się ojcem i matką.

Z jakim rozrzewnieniem czytał lud polski w Niemczech w święto 
Matki Boskiej odezwę Rady Naczelnej do zbudowania kaplicy pod 
wezwaniem Matki Boskiej Radosnej, Patroniki Polaków 
w Niemczech. Kapliczka ta to pomnik naszego przywiązania do 
Najświętszej Panienki, naszej wdzięczności i hołdu. „A kto dzię
kuje, ten prosi.“

Jak Rada Naczelna w roku 1922 wezwała na pomoc Boga, tak 
po 15 latach walk i zmagań wzywamy pomocy naszej Patroniki 
i prosimy o Jej opiekę szczególnie. „Tak mam dopomóż Matko 
Najświętsza!“ Kaplica ta jakby ustawicznym błaganiem, wołaniem 
prośbą i modlitwą: „Tak mam dopomóż Matko Najświętsza 1“

Pod znakiem Rodła i z Rodłem na piersiach ufajmy, że i nam 
zabłyśnie słońce swobodnego wykonywania naszych praw.

Cześć Ludowi Polskiemu, cześć mu jako twórcy Związku 
Polaków w Niemczech t

I

Ks. Patron Dr. B. Domański święci w kościele parafialnym w Zakrzewie 
sztandar„Zwiqzku Młodzieży Polskiej^na Pograniczu
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DR. JAN KACZMAREK

IDEA POLSKA
Napróżno się zda, ślęczyć czy 
pierwej była Idea Polska, 
czy też pierwej byli Polacy. 
Jak daleko pamięć ludzkasięga 

w historii i legendach, zawsze już byli 
Polacy i zawsze już była Idea Polska.

W najwyższej formie wyrażali 
Ideę Polską Bolesław Chrobry 
i Józef Piłsudski, odczuli Mi
kołaj Rej, Mickiewicz i Sło
wacki. Twórczość Fryderyka 
Chopina z Jej ducha poczęta. Żyły 
dla Niej i Jej służyły świetlane sze
regi ludzi, w Narodzie wielkich : kró
lów, hetmanów, wieszczów, uczo
nych, kaznodziejów i męczenników, 
nie objęci liczbą bojownicy i boha
terzy Narodu, a dźwigał z dalekich 
wieków Lud Polski, by dźwigać zwy
cięsko w przyszłość daleką, bardzo 
daleką.

Olbrzymia ta więc siła, dobrze 
doświadczona i doznana, mało jest 
poznana. Jak Bóg sam, tak też 
myśl Boża,' którą jest Idea 
Polska, nie może być przez czło
wieka zgłębiona. Istota Idei Polskiej 
jest tajemnicą taką samą, jaką jest 
istota świata i wszego stworzenia.

Tylko po skutkach i pracach, do
konanych z sił, których źródło w Idei

8

Polskiej leży, dowiadujemy się i do
świadczamy Jej istnienia.

Mocą Idei Polskiej istnieje 
Naród Polski jako prawda 
i fakt. Idea Polska jest abso
lutną i wieczną w przeciwień- 
stwię naprzykład do polityki pol
skiej, która jest aktualną i mate
rialną.

Z Idei Polskiej wywodzą się siły 
Narodu, jak wiara, nadzieja, 
miłość i honor; zaprzeczeniem 
zaś lej jest wszystko, co dzieli 
zbiorową siłę Narodu, jak naprzy
kład partie, k lasowość sta
nów i egoizm jednostek.

Idea Polska, odwieczne i nie
zmienne źródło sił Narodu, każdemu 
pokoleniu właściwe cele prac i wy
siłków przeznacza. Na szczytach 
twórczości przeszłych pokoleń każde 
nowe pokolenie odnajdzie swoje za
danie dźwignięcia Narodu wyżej.

Wiemy,że Idea Polska, a przez 
to zbiorowa wola i duchowa spój
nia Narodu, stała poza rozbio
rami. Wiemy, że jest zawsze nie
podległa i nie może być zaka
zana ani zwyciężona.

Z Idei Polskiej wiem, że Naro
dowi służąc, ojcu mojemu i matce



i ich ojcom i matkom i praojcom 
i pradziadom służę po najdawniejsze 
wieki. I z Idei Polskiej wiem, że Na
rodowi służę, a wszystkim braciom 
służę i wszystkim dzieciom moim 
i ich wszystkim potomnym aż po 
kres wieków służę. A wiem, że sobie 
usługując, jednej tylko osobie służę 
i życie moje nikomu się nie przyda 
a tylko diabłu się spodoba.

Idea Polska, którą w testamen
cie od ojca swego każdy Polak 
na siebie przejmuje, promieniować 
może w każdym słowie polskim, 
w każdej kropli krwi polskiej, 
w każdym czynie dla Narodu. 
A każdy taki czyn uwieczniony 
będzie. Idea Polska, złączona z mo
cną wolą jednostki — to pewność 
zwycięstwa.

Z Idei Polskiej jesteśmy. 
W Niej żyjemy i tylko przez Nią 
dane nam jest, sięgać przez nasz 
osobisty czyn w najdalszą przy
szłość istnienia ludzkiego i tak stać 
się pomnożycielami świetności Na
rodu i kultury ludzkiej.

Idea Polska składa na
dzieję swą na każdego Po
laka bez wyjątku, tak jak w 
każdym siemieniu szarym zawarty 
jest najpiękniejszy już kwiat — ale 
tylko takie siemię kwiat wyda, które 
do żyznej gleby padnie i życiodajne

soki w ziemi znajdzie i powoli się 
rozwinie.

Taksamo przez wolę moją, wolę 
prostą, z najgłębszych głębin serca 
wydobytą, mogę służyć Idei Polskiej. 
Do tego uniwersyteckich nie 
potrzeba dyplomów, jeno trze
ba woli.

Idea Polska każdemu Po
lakowi nakazuje —

Bogu być wiernym,
Narodowi dać miłość i czyn,

Rodakowi być bratem,
Światu dać wolę i prawdę Polactwa /

Młodzież polska w Niemczech 
ślubuje wytrwać i wygrać pod sztandarem Rodła
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STEFAN SZCZEPANIAK
Wiceprezes Związku Polaków w Niemczech

15 LAT
Polacy, którzy po ustaleniu granicy 

zmartwychwstałego Państwa Polskiego 
pozostali obywatelami Rzeszy Niemieckiej, 
są małorolnikami albo robotnikami. Oprócz 
kilku samodzielnych placówek gospodar
czych — banków ludowych i spółdzielni 
rolniczo-handlowych — społeczeństwo 
polskie w Niemczech nie posiada więk
szych majątków lub warsztatów pracy. 
Liczba samodzielnych kupców i rzemie
ślników polskich iesf tak nikła, że o 
„średnim stanie“ mówić nie można. Polak 
w Niemczech musi żyć skromnie i oszczęd
nie, a niejeden twarde prowadzi życie. 
Wśród Polaclwa w Niemczech nie ma 
bogaczy a wielu natomiast jest bez
robotnych.

Mimo takich warunków Polacy w Niem
czech — pracą i niedostatkiem, trudno
ściami i przykrościami różnego rodzaju 
zahartowani — nie ustawali we walce 
o swój byt narodowy, w obronie swych 
obyczajów staropolskich, wiary i mowy 
ojczystej.

Lud Polski w Niemczech, żyjąc we 
wspólnych ciężkich warunkach społecz
nych, przeżywając wspólną niedolę na

polu narodowo-kulfuralnym i gospodar
czym, wychował się do zgodnej współ
pracy organizacyjnej, do solidarności 
i karności społecznej, tworząc jednolity 
zwarty front w myśl hasła naczelnej 
organizacji — Zw. Polaków w Niemczech.

Związek Polaków w Niemczech przez 
15 lat swego istnienia dążył do złączenia 
wszystkich Polaków pod jeden sztandar, 
dążył do wzmocnienia i rozszerzenia 
stanu posiadania narodowo-kulturalnego, 
religijnego i gospodarczego. Związek Po
laków w Niemczech skromnymi siłami 
ludzkimi i nikłymi środkami pieniężnymi 
bronił uporczywie każdej pozycji polskiej, 
wskrzeszał i budował na nowo życie 
organizacyjne, zakładał towarzystwa kul
turalne, organizacje społeczne i placówki 
gospodarcze. Wywalczył pierwsze dwa 
gimnazja polskie w Niemczech i z niczego 
iworzył szkolnictwo polskie. Stał w obro
nie robotnika i rolnika. Każdego Polaka 
bronił przed krzywdami. W chwili naj
gorszego kryzysu gospodarczego za
opiekował się bankami ludowymi i spół
dzielniami rolniczo-handlowymi, ralując 
ich egzystencję i tym samym majątek spo-

Jeżeli się przez całq Rzeszę rozlega głośne hasło: »Polacy, gdziekolwiek jesteście, 

przybywajcie na Kongres Polactwa w Niemczech«, to dla każdego Polaka w Niemczech 

istnieje tylko jeden zgodny odzew: będziemy!
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łeczny a przede wszystkim oszczędzony 
grosz małorolnika i robotnika polskiego.

To też w chwili, kiedy Związek Pola
ków w Niemczech obchodzi swoje 15-lecie, 
całe Polactwo w Niemczech z uznaniem 
i wdzięcznością spogląda na bilans 
15-letniej pracy i walki ojcowskiej swej 
organizacji i życzy jej w dalszej pracy 
jak największej sprawności i wytrwałości, 
aby praca ta uwieńczona była najlepszymi

rezultatami na pożytek całego Polactwd 
i na umocnienie frontu polskiego w Niem
czech.

Związek Polaków w Niemczech dąży 
nadal do rozwijania i koncentrowania 
wszystkich sił polskich w Niemczech.

Jednolitość i zwartość to źródło siły 
Polaćtwa w Niemczech. Praca zbio
rowa i twórcza doprowadzi Lud Polski 
w Niemczech do lepszego jutra!

O Ziemi o Ojców naszych . . I
Czym większy trud - tym bogatszy plon . . .
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WŁADYSŁAW WESOŁOWSKA
Dyrektor Banku Słowiańskiego w Berlinie

ORGANIZACJA
ZWIĄZKU POLAKÓW W NIEMCZECH
Był rok Pański 1922. Było już po 

opcji. Minęły bezpowrotnie plebiscyty, 
granice zachodnie Rzeczypospolitej Pol
skiej były również wyznaczone. Wiedziano 
dokładnie, które ziemie, zamieszkałe przez 
Lud Polski, pozostaną przy Rzeszy Nie
mieckiej. Wielu braci, a zwłaszcza za
możniejszych, nosiło się z myślą powrotu 
do kraju.

W takich okolicznościach zebrali się 
w Berlinie po raz pierwszy przedstawi
ciele ludności polskiej w Niemczech, aby 
wspólnie naradzić się nad utworzeniem 
naczelnej organizacji polskiej. Już w wstę
pnych debatach stwierdzono jednomyślność 
poglądu wszystkich przedstawicieli. To też 
nie stało nic na przeszkodzie i odrazu 
przystąpiono do układania programu.

Zdawano sobie sprawę, że chodzi 
o twór doniosły i ważny. Zawsze, gdy 
chodzi o wielkie rzeczy, muszą być po
niesione ofiary. To też obecni delegaci 
wspólnie, zgodnie i odważnie zapropono
wali likwidację Komitetu Narodowego na 
Ziemiach Połabskich, oraz Komitetu Wy
konawczego na Westfalię i Nadrenię. Prócz 
tego rozwiązanie Narodowej Partii Robot
niczej w Niemczech. Członkowie tejże 
partii przechodzić mają automatycznie na 
członków Związku Polaków w Niemczech.

Propozycje swych przedstawicieli Lud 
Polski przyjął jednomyślnie. Tym samym 
Lud utworzył na miejscu zlikwidowanych 
organizacyj Związek Polaków w Niem
czech, nadając mu charakter organizacji 
naczelnej.

Statutowo nałożono na Związek Pola
ków obowiązek wywalczenia dla ludności

polskiej pełnych praw swobodnego roz
woju kulfuralno-narodowego. Jego pieczy 
powierzono wszystkich Polaków w Rzeszy, 
obywateli niemieckich, bez różnicy wyzna
nia i bez względu na przynależność orga
nizacyjną. Stwierdzonym zostało również, 
że Polactwo w Niemczech, to lud pracy, 
co szczególnie należy uwzględnić przy 
przeprowadzeniu zadań programowych 
Związku.

W okresie tworzenia Związku Polaków 
cały świat uznawał prawo do życia i swo
bodnego rozwoju mniejszości narodowych. 
To też konstytucja Rzeszy Niemieckiej 
w artykule 115 głosiła nam swobodny 
rozwój. Artykuł ten opiewa:

„Nie wolno uszczuplać praw mniej
szościom narodowościowym Rzeszy 
przez ustawodawstwo i administrację 
w ich swobodnym rozwoju narodowym, 
a zwłaszcza w używaniu języka ojczy
stego w szkole, administracji wewnętrz
nej i sądownictwie.“

Na Śląsku Opolskim mniejszość polska 
znajdowała się pod ochroną osobnego 
traktatuigenewskiego.

Do arytykułu 115 władze rządowe nie 
wydały zarządzeń wykonawczych, to też 
artykuł pozostał literą martwą.

W takim położeniu prawnym, nałożone 
przez Lud Polski na Związek Polaków 
obowiązki nie mogły doczekać się natych
miast odpowiedniego rozwiązania. Po
mimo tej sytuacji praca naczelnej organi
zacji nie doznawała zastoju.

Przystąpiono do rozbudowy wewnę
trznej. Powołano do życia Związek Pol
skich Towarzystw Szkolnych, mający za
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cel opiekę nad szkolnictwem polskim, 
istniejącym dotychczas tylko na Śląsku 
Opolskim. Powstawały kolejno instytucje 
gospodarcze, organizacje, Towarzystwa 
kulturalno — oświatowe.

W roku 1928 doczekała się ludność 
polska, po bezustannych staraniach Związku 
Polaków, częściowego prawa, na mocy 
którego pozwolono zakładać prywatne 
szkolnictwo z polskim językiem wykła
dowym. Powstawały narazie szkoły po
wszechne, a z czasem doczekaliśmy się 
dwóch szkół średnich dla chłopców. 
Przerwana przez władze budowa liceum 
w Raciborzu dla dziewcząt, czeka na ze
zwolenie do dalszej budowy.

Związek Polaków wydaje dla swych 
członków czasopisma „Polak w Niem
czech“, dla młodzieży „Młody Polak" a 
dla dzieci „Mały Polak". We wielu miej
scowościach powstały biblioteki, świetlice, 
ochronki. Życie organizacyjne wśród nie
wiast doznaje zrozumienia i rozwoju. 
Teatry amatorskie, szczególnie wśród 
młodzićży cieszą się powodzeniem. Wśród 
dziatwy są bardzo popularne przed
stawienia kukiełkowe organizowane przez 
Związek Polaków.

Praca zewnętrzna podjęta była również 
od samego początku. Już w styczniu 1924 
powstał Związek Mniejszości Narodowych, 
który tworzą wspólnie: Duńczycy, Fry
zowie, Litwini, Serbołużyczanie i Polacy. 
Związek Mniejszości Narodowych był 
pieiwszym tworem o tym charakterze 
w Europie i oddał swą współpracą duże 
przysługi kwestii mniejszościowej, tak 
wewnątrz Rzeszy Niemieckiej, jak też na 
polu międzynarodowym, nie pomijąjac 
kongresów mniejszości narodowych w 
Genewie. Związek wydaje od początku 
r. 1925 czasopismo „Kulturwehr“, które 
ideologię Związku co do kwestii mniej
szościowej udostępnia szerszym masom. 
Na terenie genewskim w okresach kon
gresów zawiązywało się porozumienie

wszystkich mniejszości słowiańskich, do 
czego dołożył szczgólnych starań Związek 
Polaków w Niemczech. Od Związku Po
laków wyszła też inicjatywa.

Do skupienia wszystkich Polaków 
żyjących poza granicami Rzeszypospolitej 
Polskiej, przyczynił się Związek Polaków 
również w dużej mierze. To też na po
siedzeniu w Rydze powołano do życia 
biuro centralne przy Związku Polaków 
w Berlinie. Na Prezesa tejże organizacji 
wybrano dr. lana Kaczmarka.

Od dnia założenia po dziś dzień, 
gwiazdą przewodnią Związku Polaków, 
w jego wszelkich poczynaniach jest opty
mizm i mocna wiara w lepszą przyszłość.

To też niepomyślne chwile nie zdołały 
zatrzeć jasno wytkniętej linii w pracy 
społecznej. Powoli — ale zdecydowanie, 
pokonuje Związek Polaków wszelkie trud
ności stawiane mu w osiągnięciu jego 
celu. Mozolna i trudna praca, pusiiwa się 
naprzód w tym samym tempie, wytrwale 
i z niezłomną wiarą, w myśl Hasła 
„Wytrwamy i wygramy . . .“

w,.r/.mk I Berlin, dnia I -go tipco 1924 r ,

BJULETYN
ZWIĄZKU POLAKÓW W NIEMCZECH T.Z.

Redakcja.! Administracja. Zarząd Wykonawczy Zw. R. w N. T. z., Berlin O 27, Holzmarktutrasse KI"

1. Kongres mniejszości narodowych w Niemczech.

1 ■ii

; Nazwiska z lewej strony począwszy
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KS i STYP-REKOWSKI
Kierownik Zw. Pol. Tow. Szkolnych

OPIEKA RELIGIJNA 
NAD LUDEM POLSKIM W NIEMCZECH
Ludność polska w Niemczech w ol

brzymiej większości wyznaje wiarę 
rzymsko-katolicką Jedynie Mazurzy, za
mieszkali w Prusach Wschodnich, zaliczają 
się do zboru protestanckiego. Polacy- 
katolicy, rozproszeni po całej Rzeszy 
Niemieckiej, są głęboko religiini i szczerze 
przywiązani do Kościoła Chrystusowego.

Konkordat, zawarty w r. 1953 między 
Rzeszą a Stolicą Świętą, gwarantuje 
ludności polskiej pełrie prawa i całkowitą 
swobodę w kościele. Również i ostatnia 
deklaracja z 5 listopada 1955 r. zapewnia 
ludności polskiej swobodny rozwój życia 
religijnego i organizacyj kościelnych. 
Wszystkie zaś te oficjalne umowy są wła
ściwie niczym innym jak zatwierdzeniem 
praw przyrodzonych i praw boskich, po
zwalających każdemu narodowi na chwa
lenie Boga i na spełnienie obowiązków 
religijnych w języku ojczystym Obecny 
papież Pius XI chcąc stworzyć stałe pod
stawy i trwałe fundamenty dla dusz
pasterstwa nad mniejszościami narodo
wymi, powierzył opiekę nad Polakami za 
granicą Jego Eminencji Ks. Kardynałowi 
Hlondowi, Prymasowi Polski, nad Niem
cami zaś zagranicznymi J. Ekscelencji 
Ks. Biskupowi Berningowi z Osnabrück.

Kościół katolicki, ustanowiony przez 
Chrystusa w tym celu, ażeby prowadź ć 
wiernych do wiecznej Ojczyzny, nie chce 
być nigdy narzędziem do wynarodowienia; 
preciwnie dwutysiącletnia historia wyka
zuje, że kościół potrafił zawsze uszanować 
właściwości narodowe. Wszędzie jest ta 
sama wiara, lecz wszędzie też uwzględ
nia kościół zwyczaje, tradycje i właści
wości norodowe. Każdy naród ma współ 
pracować w budowaniu Królestwa Bożego 
podług swych sił i zdolności. Kościół 
katolicki nie zna żadnych przwilejów dla 
jakiegoś narodu; w Kościele Świętym jako 
w domu wspólnego ojca, są wszyscy 
równi. W kościele katolickim jest miejsce 
dla wszystkych narodów, dla wszystkich 
języków. Takie jest stanowisko kościoła 
katolickiego w sprawie przekonań naro 
dowych.

Jeżeli gdziekolwiek były powody do 
skarg i słusznych żalów z powodu kaso

' wania nabożeństw polskich, to nie należy 
posądzać kościół, jakoby zgadzał się z 
akcją, idącą w kierunku rugowania języka 
ojczystego z świątyni Pańskiej. Z tej też 
przyczyny Lud Polski w Niemczech, wy
stępując w obronie swych słusznych praw 
w kościele, nigdy nie oskarżał kościoła 
jako takiego o wynarodowienie, lecz tylko 
pewne osoby i jednostki. Stad też widzimy, 
że pobożność i religijność Ludu naszego 
nigdy nie malała, lecz przeciwnie się 
wzmacniała, bo nasz Lud wie dobrze, 
że Bóg i kościół nie życzą sobie wy- 
naradawania.

Z wszystkich dóbr doczesnych, danych 
nam przez Opatrzność Boską, najwyż
szym skarbem jest narodowość. Naród 
jest dziełem i tworem Boga. Absolutnym, 
czyli najwyższym dobrem jest Bóg, sto
jący ponad wszystkimi sprawami ziem
skimi, a więc i ponad narodem. Lud pol
ski w Niemczech nie ubóstwia swego 
narodu, jakkolwiek doń sercem całym 
jest przywiązany, lecz jako lud wierzący 
głębogo w Boga i oddany Kościołowi 
Świętymu, wybrał sobie hasło prawdziwie 
chrześcijańskie: Dla Boga i Narodu!

Bóg i Naród! Dobro ogółu stawiamy 
ponad własne, narodowość zaś i chrześci
jaństwo są ze sobą spokrewnione. 
W świetle słonecznym Prawdy Boskiej 
dojrzewają szlachetne cechy każdego 
narodu, a w ogniu słonecznym miłości 
Chrystusowej wykuwa się łańcuch złoty, 
wiążący poszczególne członki narodu 
w jedną wielką rodzinę.

Przed Bogiem nie ma żadnej różnicy 
osoby. Kościół katolicki zatym jest o- 
twarty dla każdego narodu. Dostęp do 
urzędów i godności w kościele nie ma 
być zasadniczo zamknięty dla jakiejś 
osoby tylko dlatego, że jest odrębnego 
pochodzenia narodowego. Kościół życzy 
sobie, ażeby wierni pasteryzowani byli 
przez kapłanów i biskupów tego samego 
pochodzenia i tego samego języka. Już 
na IV. Soborze Lateraneńskim w r. 1215 
orzekł Kościół, że najlepiej mogą wykony
wać obowiązki duszpasterskie ci księża, 
którzy są tego samego pochodzenia 
narodowego i lei samej krwi co wierni,
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jeżeli zaś zastanowimy się nad dusz
pasterstwem polskim w Niemczech, to 
przyznać należy, że jeszcze daleko nam 
do stanu idealnego, aż ludność polska 
w Niemczech otrzyma dostateczną ilość 
kapłanów pochodzenia polskiego. Obecnie 
zaledwie 9 księży polskich wykonywa 
duszpasterstwo nad własnymi rodakami; 
kilku zaś księży, zaliczających się do 
narodowości polskiej, pracować musi 
w parafiach niemieckich. Młody kler nie
miecki, pracujący w parafiach polskich, 
słabo tylko włada językiem polskim. 
Skutkiem tego wygłasza on kazania 
łamaną polszczyzną ku ogólnemu nie
zadowoleniu ludu naszego. W Środ
kowych i Zachodnich Niemczech odprawia 
się nabożeństwa w ten sposób, że wolno 
naszym rodakom śpiewać polskie pieśni 
religijne. W nielicznych tylko parafiach 
wygłasza się kazania polskie; w nie
których zaś parafiacn odczytują księża 
kazania, rzecz jasna, że ludność polska 
niezadowolona jest z takiego stanu rzeczy.

Katechizacja dzieci polskich odbywa się 
iedynie na terenach aulochtonnych i w 
Berlinie. Ogromne rzesze dzieci polskich 
na emigracji, jak w Saksonii, Westfalii 
i Nadrenii pozbawione są nauki przygoto
wawczej do sakramentów św. w języku 
ojczystym. I tu jest żądanie ludności 
polskiej zupełnie uzasadnione: dziecku
polskiemu należy się nauka religii świętej 
w języku polskim.

Młodzież dorastająca zorganizowana 
test w Związku Młodzieży Poisko-Kato- 
lickiej. Starsze społeczeństwo złączone 
jest w towarzystwach katolickich, Bract
wach Różańca sw. i Sodalicji Mariańskiej 
Szczególnie na wychodźtwie odegrały 
stowarzyszenia relegijne wybitną rolę, 
przyczyniając się szczególnie nad Renem 
i Ruhrą do podtrzymania ducha narodo
wego. Powstały one 50 lub 60 lat temu, 
w czasie najcięższym, kiedy ogromne 
rzesze ludu naszego osiedlić się musiały 
na zachodzie Niemec. Dzięki tym stowa
rzyszeniom dochowała ludność polska na 
emigracji wierność Bogu i Narodowi.

W ostatnim czasie pisała prasa polska 
w Niemczech o częstym rugowaniu na
bożeństw polskich. Zwłaszcza na Śląsku 
Opolskim od 15 lipca 1957, kiedy wy
gasła Konwencja Genewska, głośno było
0 różnych zabiegach i akcjach, jak zbieraniu 
podpisów, ażeby usunąć i tak już nieliczne 
nabożeństwa polskie. „Gazeta Olsztyńska“ 
pisała również alarmujące artykuły o 
kasowaniu nabożeństw polskich na Warmii
1 Pograniczu. W Środkowych Niemczech,

i

Kościółek w Wielkich Strzelcach 
Lud nasz na Ślqsku Opolskim 

wzniósł staropolskie kościoły drewniane

jak w Saksonii, Turyngii i Hanowerze 
nie ma prawie że żadnych nabożeństw 
polskich.

Duszpasterstwo polskie w Niemczech 
w obecnych ramach jest niedostateczne 
i wymaga w interesie samego kościoła 
szybkiej rewizji i stanowczej poprawy.

Położenie ludności polskiej w Niem
czech w dziedzinie kościelnej jest więc 
bardzo ciężkie. Mimo to lud polski nie 
traci nadziei i wiary w lepsze jutro, 
ufaiąc, że sprawiedliwość prędzej czy 
później zwycięży! O tym stale pamiętając, 
wierzy Lud Polski, że słuszne prawa będą 
mu w kościele znowu przywrócone.

W ciężkim swym położeniu o utrzy
manie nabożeństw polskich doznawał lud 
nasz wydatnej pomocy ze strony naczel
nej organizacji, jaką jest Związek Pola
ków w Niemczech. W piętnastolecie ist
nienia tak zasłużonej organizacji zanoszą 
wszyscy Polacy-katolicy w Niemczech 
przed ołtarze Pańskie błaganie serdeczne: 
Z wiązek Polaków w Niemczech, pobło
gosław Panie, zachowaj Go nam w długie 
i szczęśliwe lata!

W uroczystości jubileuszowe składa 
ludność polska w Niemczech mężne 
wyznanie:

Bogu i Narodowi wiernie służyć będziemyi
Ojców wiarę i Ojców mowę zachowamy 

i w przyszłościi
Tak nam dopomóż Bóg!
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DR BRUNON OPENKOWSKI
Syndyk prawny Zw. Pol. w N.

OBRONA PRAWNA
Wydział prawny Związku Polaków 

w Niemczech istnieje od chwili założenia 
Związku i posiada swe poradnie we 
wszystkich Dzielnicach i Sekretariatach 
powiatowych. Jednym z najważniejszych 
zadań Związku Polaków w Niemczech 
jest bowiem zajmowanie się położeniem 
prawnym ludności polskiej w Niemczech 
i sprawami wypływającymi z tego poło
żenia. Dlatego też stworzenie specjalnego 
Wydziału prawnego okazało się nietylko 
potrzebne ale i konieczne.

We wszystkich krajach europejskich, 
a zatem również i w Niemczech, były, są 
i będą mniejszości narodowe. Po wojnie 
jednak zagadnienie mniejszościowe na
brało właściwego znaczenia i stało się 
zagadnieniem aktualnym. W pierwszych 
latach po wojnie społeczeństwo nie
mieckie reprezentowało jednak tezę, że w 
Niemczech Polacy już nie istnieją. Tezę tę 
przekreśliła ludność polska w Rzeszy, 
wybierając mimo wielkich przeszkód 
dwóch postów do Landtagu pruskiego. 
Obecnie, jak wiadomo, ludność polska 
w Niemczech przedstawicieli swoich w 
parlamencie nie posiada, a to ze względu 
na specjalno konstrukcję prawa wybor
czego, które zakazuje ustawowo pod 
groźbą kar tworzenia politycznej listy poza 
istniejącą partią narodowo-socjalistyczną.

Wszystkie trudności, na które mniej
szość polska od pierwszych lat powojen
nych w dziedzinie gospodarczej, kultural
nej i spełecznej napotykała, zmusiły 
Związek Polaków do niezliczonych inter- 
wencyj u właściwych czynników, czy to 
za pomocą posłów w Landtagu pruskim

czy to wprost jako organizacja naczelna 
ludności polskiej w Niemczech. Zebraniem 
i przygotowaniem materiałów i opraco
waniem ich jako interwencje, memoriały 
czy publikacje zajmował się Wydział 
prawny Związku Polaków. Stwierdzić tu 
należy, że w każdym poszczególnym wy
padku Zw. Polaków z największą troską 
i w poczuciu odpowiedzialności za każde 
słowo bada sprawę i przygotowuje inter
wencje. W każdym wypadku zaraz na 
miejscu zostaje spisany protokół, poczem 
zanim protokół ten zostanie przedstawiony 
władzom wszystkie dane zostają ponow
nie sprawdzone.

W niezliczonej ilości wypadków Zwią
zek Polaków w Niemczech widział się 
zmuszony do zwrócenia się do odpowied
nich czynników z interwencjami czy to 
w formie podania listownego czy też 
rozmowy osobistej czy wreszcie w wy
padkach niecierpiących zwłoki z pomocą 
telefonu czy telegrafu. Podania te, które 
wnosił Związek Polaków w Niemczech 
dotyczyły zarówno spraw mniejszościo
wych o zasadniczym znaczeniu jak i spraw 
czysto osobistych, ograniczonych tery
torialnie czy nawet lokalnie.

W czasie działania Konwencji Genew
skiej (1922—1937) Związek Polaków w 
Niemczech robił użytek również z tego 
środka pomocy prawnej i zwracał się 
zarówno do prezydenta Komisji Miesza
nej Górnego Śląska jak i do Ligi Naro
dów w Genewie.

Związek Polaków w Niemczech wy
korzystywał każdą możliwość, aby móc 
wypełnić zadanie swoje zastępowania
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każdego Polaka, obywatela Rzeszy, 
zamieszkałego stale w Niemczech. Każdy 
bowiem Polak obywatel Rzeszy Niemieckiej, 
bez względu na to, czy jest członkiem 
Związku Polaków w Niemczech czy nie, 
posiada prawo w wypadku upośledzenia 
bronienia się za pośrednictwem Związku 
Polaków w Niemczech. Związek Polaków 
w Niemczech zastępuje każdego członka 
mniejszości polskiej w jego prawach 
wobec władz i czynników urzędowych. 
To samo dotyczy wszystkich towarzystw, 
związków i instytucyj mniejszości polskiej 
w Rzeszy. Związek Polaków w Niem
czech jest przedstawicielstwem wszystkich 
Polaków obywateli państwa niemieckiego, 
zamieszkałych w Rzeszy.

Aby dać ogólny pogląd i możność 
zorientowania się w położeniu prawnym 
ludności polskiej w Niemczech, Związek 
Polaków ogłasza od czasu do czasu 
część swoich podań wraz z orzeczeniami 
władz w czasopiśmie „Kulturwehr“, wy
dawnictwie Związku Mniejszości Narodo

wych w Niemczech. W publikacjach tych 
Związek Polaków wstrzymuje się od 
wszelkich komentarzy.

Publikacje powyższe, zebrane razem, 
zostały wręczone wraz z memoriałem 
Kanclerzowi i Wodzowi Rzeszy. 5 XI 1957 
Wódz i Kanclerz Rzeszy przyjął przed
stawicieli Związku Polaków w Niemczech 
a faktem tym zostało uznane przez naj
wyższy czynnik ustawodawczy istnienie 
oraz prawo do bytu mniejszości polskiej 
w Rzeszy Niemieckiej a zarazem prawo 
reprezentowania tej ludności przez Związek 
Polaków w Niemczech. Fakt ten należy 
uznać jako wynik nieustannych starań 
Związku Polaków w Niemczech przez 
lat 15 i upartego zastępowania interesów 
ludności polskiej w Niemczech. To też — 
mimo że problem mniejszościowy w Niem
czech nie jest jeszcze wcale rozwiązany 
— dziś już nie można, jak dawniej, prze
milczeć istnienia ludności polskiej w 
Niemczech.

Częściowy zbiór podań Zw. Pol. w N. do władz niemieckich, wydrukowanych w »Kulturwehr«, a obejmujqcy 
w ó-ciu tomach 3208 stron (in 8°) drukowanych petitem. Tomy te dotqczone były do memoriału, złożonego

Wodzowi i Kanclerzowi Rzeszy
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ARKA BOŻEK
Wiceprezes Dzielnicy I Zw. Pol. w N.

KON W ENCJA GENEWSKA NA G. ŚLĄSKU 
A ZWIĄZEK POLAKÓW W NIEMCZECH
Gdy już to wszystkie Narody i Pań

stwa nieomal nos pełny mieli łod tego 
„Mordobicia“, które to wojnom światowom 
chcieli nazwać, to już wtedy od samego 
zmęczenia, widząc wszyscy „jeszcze" 
żyjący, tom strasznom rzeczywistość 
około siebie, wtedy to słowo „wieczny 
Pokój“ i „zgoda wszystkich narodów o 
wszelką cynę" stało się hasłym. Ażeby 
do prawdy tyn pokój był trwały, prze- 
parcelowano Europam już to uwzględ
niając wymagania narodowe. Tylko nasz 
Górny Śląsk, tyn się stał terynym spor
nym. Za długo był „od swych zanied
bany od obcych wzgardzony" jak pieśń 
„Długo Śląsk nasz ukochany" tak trafnie 
powiada. Ażeby spór załagodzić uchwa
lono w Paryżu 1919 r. na Górny Śląsk 
plebiscyt. Tak jak ta myśl na zielonym 
stole ładnie i idyjalnie wyglądała, tak 
ona dla tych zainteresowanych fatalne 
skutki miała.

Straszne to czasy ta już tak całe 
wieki rożnymi okrutnościami nawiedzana 
ziema piastowska i mieszkańce jej prze
chodzili. Plebiscyt niestety tak niejasno 
wypadł, że o pokoju dla tej ziemi abso
lutnie mowy nie było. Za to Liga Narodów 
postanowiła pewne kroki, aby na 15 lat 
tych, których los chciał inaczej jak oni 
sami, wziąść w obronąm w sprawach 
narodowych.

Konwencją Genewską nazwano to
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dziecko („Verlegenheitskind“). Z dniem 
15 lipca 1922 r. rozpoczył p. prezydent 
Kalonder, który był ojcym tegoż dziecka, 
jako przewodniczący swe urzędowanie 
w Katowicach.

Komisja Mieszana, jak jom nazwano, 
miała załagodzić wszystkie spory, które 
powstawały, pomiędzy członkami mniej
szości i urzędami względnie funkcjonar
iuszami tychże.

I wtedy to, kiedy już niemcy w Woje- 
wodstwie zasypali skargami Komisję 
Mieszaną, to my Polacy, którym strasznie 
wyrządzano i gnębione, karwięczeliśmy 
w letargu nie mając najmniejszego pojęcia 
o naszych prawach i drogach do opie
kunów naszych.

Związek Polaków w Niemczech jako 
pierwszy te chodniki wydeptował z wiel
kim trudym po tym terynie pełen bagien 
niebezpiecznych, ludności polskiej poswom 
obronam do Komisji Mieszane. Trud to 
wielki był, bo przecież przestrach u ludu 
jeszcze wielki, no i groby jeszcze świe
żutkie były. Nie raz się słyszało zrezygna- 
cjom wypowiedzenie: „To już wszystko 
nic nie pomoże, cierpieliśmy i cierpimy 
dali aż do Boskiego zmiłowania.“ — 
„Chwała Bogu tymu, który przysłał nom 
Was, bo już w tym piekle u nas nie 
można wytrzymać. Ale kieście już som 
to porańczone Panu Bogu, to już tam 
jako będzie, dobrze że Pan Bóczek doł



Arka Bożek
gospodarz z Markowie na Ślqsku”Opolskim, 
wiceprezes Dzielnicy I Zw. Pol. w N. (Slqsk)

nam tela siły wytrwać, i to dali już pew
nikiem wytrwamy i wygramy“ — mówili 
ci drudzy, silniejsi na duchu.

Przyśliśmy do Komisji Mieszane po 
pomoc, które nam miarodajni odmawiali. 
Sprawy były rozmaite, no i traktowanie 
tak samo różne (o którym jeszcze szczy- 
gółowo całom książkiem można by na
pisać). Od pierwszych chwil mieliśmy 
takie jakieś wrażynie, że niebardzo dobrom 
sympatjam wyczuwaliśmy u p. Kalondra 
i jego otoczenia dla nas Polaków. Może 
dlatego, że nie byliśmy „feini“. Byliśmy 
to prości ludzie, ci Związko-Polakowcy, 
Doktorów nie mieliśmy, bo nam ich po- 
wyganiano. Tak samo karakterystyczna 
była procedura Konwencji Genewski, 
która wyraźnie „na zwłokom“ była nasta
wiona. Aniżeli tyn co potłuk gdzieś nie
winnie Polaka był ukarany, lub wogóle 
się rozprawa, względnie przesłuchy roz
poczęły, to już dawno było wszystko za
pomniane i pogojone. Ażeby p. Kalondra 
przekonać, że on do jakieś sprawy jest 
kompetyntny, to to nieras i trzy lata 
trwało (sprawa sołtysów).

Gdy zaś gdzieś niemcom jakaś 
krzywda się stała i była ona mniej jasna 
a bardziej zawikłana, to tam prędko p.

Kalonder na lokalnym terminie się zjawił. 
Nam to już trudnii go było gdzieś wy
prosić do wyjazdu. Kilkakroć razy p. K. 
był więcy na terminach lokalnych u niem- 
ców aniżeli u nas.

Jeżeli w początkach jeszcze tam i 
owdzie trochym choć dobrej woli jeszcze 
u niego było można stwirdzić, to atoli 
z tracącymi siłami się w wieku podeszłym 
(70 lat) też i już tak skompe sympatje do 
nas się traciły. Nareszcie już tak doszło, 
że trzy miesiące przed upływym Komisji 
Mieszanej byliśmy wprost zmuszeni jemu 
na posiedzeniu, gdzie szło o przemiano
wanie kilka set wiosek z polskich na nie
mieckie nazwy, dymonstratywnie oświad
czyć, że zaufania do niego i jego obiektyw
ności już absolutnie nie mamy i pość 
z posiedzenia. Okropnie tyn tak zimny, 
trzeźwy, ligowy dyplomata wyskoczył 
z skóry i nie swojskim głosym krzyczał 
na nas przedstawicieli Związku Polaków 
w Niemczech, zupełnie nie różniąc podo- 
fjcyra na Placu Kasernianym w przed
wojennych czasach.

Pomścioł się na nas, bo ani na swój 
pogrzeb — to jest Komisja Mieszana — 
nas nie zaprosił. „Sang- und klanglos“ 
się ta huczna, bo nie wielka sprawa Kon
wencji Genewskiej .na Górnym Śląsku 
skończyła.

A my Polacy, któryśmy nie z łaski 
jakiegoś Prezydenta lub jakieś Komisje 
Mieszane albo Konwencje tam jakieś są 
Polakami, tylko z woli i łaski Boga — 
na naszy ziemi od wieków przez naszych 
ojców zamieszkały wiecznie wytrwamy — 
za co nam gwarantuje nasza tak już wy
próbowana i doświaczona organizacja 
Związku Polaków w Niemczech.
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JAN ŁANGOWSK!
Redaktor Naczelny „Nowin Codziennych“ 
i „Głosu Pogranicza i Kaszub“

PRASA POLSKA W NIEMCZECH
Spośrod środków uświadamiania i o- 

brony narodowej jednym z najskutecz
niejszych jest prasa. Nic tedy dziwnego 
w tym, że przez cały okres swego istnienia 
Związek Polaków w Niemczech szczegól
nie życzliwą uwagą darzy sprawy pol
skiej prasy w Rzeszy.

Najpierw kilka danych statystycznych. 
Dzisiejsza prasa polska w Niemczech, 
sięgająca w początkach swych okresu 
sprzed pół wieku, wykazuje 6 dzienni
ków: Nowiny Codzienne, Dziennik Raci
borski, Głos Pogranicza i Kaszub, Gazeta 
Olsztyńska, Dziennik Berliński i Naród; 
2 pisma, wychodzące 5 razy w tygodniu: 
Nowiny i Katolik Trzyrazowy; dwukrot
nie w tygodniu ukazuje się drukowany 
gotyckim pismem Mazur; miesięczni
kami centralnymi, wydawanymi przez 
Związek Polaków w Niemczech są: Polak 
w Niemczech, Młody Polak w Niemczech 
i Mały Polak w Niemczech; poza wy
mienionymi pismami ukazują się mie
sięczne organy terenowych organizacyj 
„Przyjaciel Pieśni“ Związku Polskich Kół 
Śpiewaczych na Śląsku Opolskim i „Zjed
noczenie“ Polskiego Zjednoczenia Zawo
dowego na Opolszczyźnie Należy na 
tym miejscu wymienić również doskonały 
miesięcznik Kulturwehr — organ Związku 
Mniejszości Narodowych w Niemczech, 
redagowany w języku niemieckim.

Cztery ośrodki wydawniczo-drukar- 
skie wykonują nasze pisma, mianowicie: 
Wydawnictwo „Nowin“ w Opolu (No
winy Codzienne, Dziennik Raciborski, Głos 
Pogranicza i Kaszub, Nowiny, Katolik 
Młody Polak w Niemczech, Przyjaciel 
Pieśni, Zjednoczenie) Wydawnictwo „Ga

zety Olsztyńskiej“ w Olsztynie (Gazeta 
Olsztyńska, Mazur, Kulturwehr), zakłady 
Karbowskiego w Berlinie (Mały Polak 
w Niemczech) i „Sztandar Polski“ w Herne 
(Naród, Dziennik Berliński, Polak w Niem 
czech). Redakcje są ześrodkowane w wy
mienionych 4 miastach.

Prasa polska w Niemczech ma dobrą 
sławę. Doszła do niej poprzez liczne 
doświadczenia, trudy i przeszkody — 
pracą długich lat, pilnością swych pracow
ników i przede wszystkim życzliwą troską 
naczelnej organizacji. Taki „Młody Polak 
w Niemczech“ stawiany jest powszechnie 
za wzór polskiego pisma młodzieżowego 
zagranicą. Dzienniki nasze uważa się 
jako pisma, które poza stroną ogólno 
informacyjną łączą się redakcyjnie bardzo 
umiejętnie z terenem swego rozprzestrze
nienia. „Kulturwehr“ wywalczyła sobie na 
kuli ziemskiej głos autorytatywny w roz
patrywaniu zagadnień mniejszościowych. 
Z zaletami redakcyjnymi konkuruje strona 
graficzna mimo skromnych możliwości 
w naszych drukarniach.

Lud Polski w Niemczech był zawsze 
serdecznie przywiązany do polskiej prasy. 
Wszak prasa ta jest mu szczerym przy
jacielem, rozumnym doradcą, nauczycielem 
i nieustraszonym obrońcą. Bardzo żywe 
wśród dzisiejszego pokolenia dziennikarzy 
naszych są wzniosłe tradycje prototypu 
polskiego dziennikarza w Niemczech — 
żelaznej woli i pełnego hartu ducha 
Karola Miarki.

Po wojnie stosunek otoczenia do 
naszej prasy był nieprzychylny. Prasa 
polska w Niemczech w pieiwszym szeregu 
odbierała ciosy, wymierzane przeciwko
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Ludowi Polskiemu. W dziejach jej figu
rują: więzienia, grzywny, konfiskaty, zakazy 
i jednolity front cafej niemczyzny. Niem
czyzna, mimo zróżniczkowania klasowego 
i iście wschodniej mozaiki partyjnej w 
latach powojennych, w uczuciu antypol
skim była jedna.

Przewrót nar.-socjalistyczny przyniósł 
ustawę prasową z 4 października 1933 r. 
(Schriftleitergesetz vom 4. Oktober 1933). 
Ustawie tej musiała się podporządkować 
także polska prasa w Rzeszy, mimo iż 
z treści i ducha ustawy wypływa dla 
prasy wyraźny obowiązek popierania 
wyłącznie interesów narodu niemieckiego. 
Zastrzeżenia nasze nie zostały uwzględ
nione. Redaktorzy pism polskich w Niem
czech pod groźbą utraty prawa wykony
wania zawodu, a tym samym całkowitego 
zaniku naszej prasy, musieli przystąpić 
do okręgowych organ i żacy j niemieckiego 
związku prasowego (Landesverbände im 
Reichsverband der deutschen Presse).

Od r. 1934 pozbawieni zostali legity 
macji dziennikarskiej, uprawniającej do 
wykonywania zawodu, następujący redak 
lorzy polskich pism w Niemczech: Antoni 
Pawletta z Opola, Artur Aulich z Gliwic, 
Franciszek Jankowski z Olsztyna, Jan 
Skala i Stefan Dziamski z Berlina. Praca 
dziennikarzy naszych jest ciężka. Na 
karbie ich widnieją już liczne oficjalne 
ostrzeżenia i nagany oraz parę procesów 
przed trybunałem zawodowym. Jeżeli 
dołączyć do tego walkę wydawcy-redak- 
tora o utrzymania czytelników, na których 
przecież nacierają różne obce wpływy, 
jeżeli dodać ten trud, aby podołać urzę
dowym przepisom wydawniczo-administra 
cyjnym, oraz wskazać na fakt, że narazie 
polski narybek dziennikarski jest pozba
wiony wszelkich możliwości na skutek 
przepisu, że tylko redakcje z trzema pełno- 
zatrudnionymi redaktorami (Vollschrift
leiter) mogą przyjmować kandydatów

(Schriftleiter in Ausbildung) — to widać, 
że o wiele rzeczy na tym polu będziemy 
musieli walczyć. W tej chwili sytuacja jest 
taka, że w każdej naszej redakcji pracuje 
jeden tylko redaktor. A jeden od nich 
odpowiada aż za 6 pism.

Mimo to dziennikarz polski w Niem
czech patrzy z radosną dumą w przy
szłość. W całkowitym ideowym oparciu
0 naczelną organizację Ludu Polskiego 
w Rzeszy — Związek Polaków w Niem
czech — tchnie w łamy swych pism 
mocną wiarą w wytrwanie i zwycięstwo. 
Z nakazu krwi i serca oddał duszę swą 
Polskości. Za jedynego wykładnika haseł 
tej Polskości, za jedynego przewodnika 
na drogach, jakimi kroczy i kroczyć 
będzie Lud Polski w Niemczech, uznaje 
ojcowską organizację Związku Polaków.

Lud Polski w Niemczech szczycić się 
może, że posiada prasę narodową, uszla
chetnioną duchem wiary Ojców, żyjącą 
\V szczerej przyjaźni i współpracy z 
wszystkimi bez wyjątku organizacjami
1 instytucjami polskimi w Niemczech 
Dostojne, pełne powagi a przy tym czułe 
na każde drgnienie serca Ludu Polskiego 
i na każdy apel naczelnej organizacji 
jest dzisiaj pismo polskie w Niemczech. 
To spowodowało, że Związek Polaków 
w Niemczech na swym Jubileuszowym 
Walnym Zebraniu 15 grudnia 1957 r. w 
Berlinie wyraził specjalne uznanie i po
dziękowanie m. i. także naszej prasie.

Niech Związek Polaków w Niemczech 
za to wyróżnienie prasy naszej przyjmie 
szczere słowa zapewnienia od szczupłej 
gromady dziennikarskiej: Wpatrzeni w znak 
Rodła, z jeszcze większą ochotą służyć 
będziemy Polactwu w Niemczech.

21



EDMUND OSMAŃCZYK
Redaktor „Młodego Polaka w Niemczech

MŁODZIEŻ POLSKA 
SPOD ZNAKU RODŁA

„My młodzi Polacy jesteśmy dumni 
z Ojców naszych i dziś cześć Wam od
dajemy za to, że potrafiliście w czasach 
tak ciężkich stworzyć mocną organizację 
naszą — Związek Polaków w Niemczech. 
Pokazaliście całemu świalu, że Naród 
nasz to wielki Naród.

Mówiono o Polakach, że to Naród 
we swadach żyjący, a my tu po za domem 
Matki naszej potrafiliśmy jednak stworzyć 
jednolity front ludu polskiego, co dnia 
ofiarami niezliczonymi, co dnia pracą 
naszą i walką na nowo budowany i w 
sercach utwierdzany.“

Tak mówił na Zjeździć delegatów 
Dzielnicy 1 dnia 6 I 1938 r. w Raciborzu 
młody Polak ze Śląska i tak myślą 
i czują wszyscy młodzi Polacy spod 
znaku Rodła.

Związek Polaków w Niemczech stał 
się dla młodego pokolenia nietylko na
czelną organizacją całego Polactwa w 
Rzeszy ale przede wszystkim ojcowską 
organizacją, wiążącą wszystkich Polaków 
i młodych i starych, bogatych i biednych 
w gromadę rodzinną.

W tej gromadzie rodzinnej wzrastają 
młode Polki i młodzi Polacy, wycho
wywani przez Ojców w najprostszej a 
najpiękniejszej miłości do Bogu i Narodu. 
Praca młodzieżowa rozpocząła się zaraz 
po wojnie. A z początkami tej pracy 
związane jest na zawsze nazwisko Stefana 
Krokorowskiego, młodego Polaka z We
stfalii, który założył pierwsze pismo mło
dzieży polskiej w Niemczech „Wzwyż“ 
w r. 1919. On był zarazem twórcą pierw
szego polskiego Uniwersytetu Ludowego 
w Niemczech, założonego w roku 1919 
na Westfalii. Zmarł przedwcześnie, mając 
lat 27, 3 maja 1923 r.

Związek Polaków w Niemczech jako 
pierwsze swoje zadanie postawił wycho
wanie młodzieży. W roku 1925 Związek 
Polaków rozpoczyna wydawanie pisma 
dla dziatwy „Małego Polaka w Niem
czech“. W roku 1930 Związek rozpoczyna 
wydawać „Młodego Polaka w Niem
czech“. Pismo to na zwołanej z inicja
tywy Związku I Konferencji Młodzieżowej 
w marcu 1930 roku uznane zostaje przez 
całą młodzież polską w Rzeszy za wyraz 
ideowej łączności całego młodego po
kolenia.

Jednocześnie na wszystkich terenach 
Związek Polaków dopomaga do zakłada
nia towarzystw młodzieży, drużyn har
cerskich i drużyn śpiewaczych Rodła, 
klubów sportowych, kongregacyj i przy
sposobienia rolniczego. Dla młodzieży 
przede wszystkim powstawają świetlice 
Związku Polaków.

Związek Polaków stara się o szkoły, 
buduje gimnazja, dopomaga młodzieży 
akademickiej do kształcenia się, zakłada 
bursy młodzieżowe w ośrodkach akade
mickich, w Berlinie, Wrocławiu i Królewcu.

Przy takim ojcowskim nastawieniu 
Związek Polaków w Niemczech potrafił 
wytworzyć najbardziej zdrowe warunki 
społecznej pracy, usunął bowiem wszy
stko, co by dzieliło pokolenia starsze z 
młodszymi. Z dumą stwierdzić trzeba, że 
wśród Polaków w Niemczech nie ma po
działu na starych i młodych, ale wszy
stkich łączy rodzinna wprost miłość 
i braterska, koleżeńska współpraca.

I stąd na okładce „Młodego Polaka 
w Niemczech“ z grudnia 1937 r. rysunek, 
przedstawiający dwa pokolenia, wyraża 
piękną, żywą treść. Oto ojciec siwy ściska 
mocno dłoń synowi a drugą ręką podaje
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mu skarb, który młody odeń przyjmuje. 
Ten uścisk dłoni to mocna łączność 
dwóch pokoleń, a skarb to Wiara, mowa 
i ziemia Ojców. Ojciec z synem patrzą 
sobie prosto w oczy i syn wie, że ojciec 
go zawsze wspomoże a ojciec zaś wie, 
że syn napewno pójdzie tą drogą, którą 
Polakowi iść przystoi.

Piętnaście lat prac i walk Związku 
Polaków w Niemczech ukształtowało typ 
młodego Polaka spod znaku Rodła. Na 
wszystkich terenach, zamieszkałych przez 
Polaków, młodzi jednako czują i z tym 
samym zapałem walczą.

Młodzi Polacy w Niemczech mają po
czucie wielkości Narodu Polskiego. Wie
dzą, co to za honor być Polakiem i co to 
za honor móc służyć Polskości.

Młodzi Polacy w Niemczech wiedzą, 
że walka jest ciężka i nieraz bardzo 
gorzka, ale przez to, że wielkiej Idei 
Polskiej służy, jest dla nas radosną.

Młodzi Polacy nie jęczą, nie biadolą, ale 
idą uśmiechnięci w przyszłość, która 
niesie im wygraną.

Młodzież polska w Niemczech wycho
wano jest w czci do Matki swej i w 
miłości do Boga i Narodu.

1 stąd olbrzymią siłę miało przyrze
czenie, gdy młodzi Polacy na Zjeździe 
swej ojcowskiej organizacji w Raciborzu 
6 I 1938 r. mówili:

„Na Rodła zwycięski znak, wobec Was, 
Ojcowie nasi, Wiary Ojców naszych bronić 
przyrzekamy.

Mowę polską i obyczaj polski miło
wać i nienaruszone pokoleniom następ
nym przekazać przyrzekamy.

Co dzień o Sprawę Polską walczyć 
i dla Niej pracować przyrzekamy.

W Naród Polski i w Sprawy naszej 
zwycięstwo wierzyć przyrzekamy!“

Ze spokojem spoglądać mogą Ojcowie 
na pokolenia młode.

Za Rodła sztandarem idziemy . . !
(Młodzież polska na Westfalii i Nadrenii)
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STEFAN MUREK
Sekretarz Dzielnicy I Zw. Pol. w N.

NA ŚLĄSKU
Związek Polaków w Niemczech roz

począł swoją działalność na Śląsku wów
czas, kiedy z rozbudowanego przedwojen
nego ruchu polskiego pozostały tylko 
rumowiska i kiedy wielu ludziom zdawało 
się, że i resztki Polaków pod nimi zo
stały pogrzebane. Okazuje się, że tak nie 
było, bo Lud Polski na Śląsku znów twardo 
i mocno stoi przy swojej narodowości 
Ludność polska na Śląsku pozostała! 
wieki ciężkich przejść nie mogły jej 
zniszczyć, nie mogła więc tego dokonać 
krótka, choć burzliwa zawierucha. Zniwe
czyła natomiast dorobek organizacyjny 
i pozbawiła Lud Polski wszystkich jej 
przywódców i obrońców.

Wiele lat upłynęło, nim prasa niemiecka 
przyznała, że jednak istnieją Polacy na 
Śląsku. Przyznała, bo przyznać musiała. 
Związek Polaków w Niemczech nie zraził 
się przeciwnościami, choć napozór prze
rastały one siły ludzkie. Lud polski zaś 
na Śląsku pojął instynktem, w odwiecznej 
walce wyostrzonym a z głębi duszy na
rodowej płynącym, że oto znalazł nową 
możność obrony swojego bytu w łącz-- 
ności z wszystkimi braćmi z całych Nie
miec, w postawieniu jednej Sprawy Pol
skiej. Związek Polaków zespolił się z gro
madą odważnych bojowników na początku, 
a dziś z rzeszą wielką Ludu codzieri po
tężniejącą. Stał się organizacją ludową, 
z nami fu na Śląsku tak silnie związaną, 
że dziś już nikt nie myśli o tym, że pier
wsza myśl Związku Polaków w innym 
nie śląskim środowisku powstała.

Walczyliśmy od początku założenia 
Związku przede wszystkim z krzywdą, 
która działa się Polakowi albo instytucji 
czy zrzeszeniu ofiarnie przez niego utrzy
mywanym. Walczyliśmy o zagwarantowa
nie praw narodowych i przeprowadzenie 
ich w praktyce dnia codziennego. Walka
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ta prowadzona jest z pełnym zaufaniem 
ludności, która wie, że Związek Polaków 
nigdy nie pogodzi się z tym, żeby Polak 
albo ogół ludności z tytułu swej odręb
ności narodowej miał być na krzywdę 
narażony.

Franciszek Myśliwiec 
z Sprzęcie, pierwszy gospodarz na Ślgsku, 

Prezes Dzielnicy I Żw. Pol. w N.

Walczyliśmy i pracowaliśmy jak za
wsze tak i dziś o własne nasze życie 
narodowe, kulturalne i gospodarcze na 
Śląsku. Odnawialiśmy i zakładaliśmy 
nowe organizacje, instytucje gospodarcze, 
zrzeszenia młodzieżowe.

Staramy się o szkolnictwo i oświatę 
polską dla naszych dzieci i młodzieży. 
Pracujemy nad rozszerzaniem książki 
i czytelnictwa polskiego. Prowadzimy 
Polski Uniwersytet Ludowy. Organizu
jemy liczne akademie, obchody i uroczy
stości. Prowadzimy corocznie masowe 
wycieczki i pielgrzymki do Polski, zwła-
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szcza do Częstochowy i Krakowa. Sta
ramy się o liczne i dobrze zaopatrzone 
świetlice dla naszej młodzieży.

Organizujemy wielkie zjazdy, jak pa
miętny Sejmik na Górze św. Anny 
w 1936 r., który zgromadził 6.000 uczest
ników ze Śląska Opolskiego.

Opiekujemy się wszystkimi naszymi 
towarzystwami, instytucjami. Związek Po
laków obejmuje pracą swoją wszystkie 
bez wyjątku dziedziny życia narodowego, 
kulturalnego i gospodarczego. Statystyką 
tych prac trudno jest tu zestawić, widać 
ją najlepiej na osiągnięciach naszych, które 
zawdzięczamy własnej pracy i walce. Tem- 
bardziej zaś trudno ujmować w cyfry

olbrzymi wysiłek społeczeństwa polskie
go, dokonany w ciągu piętnastolecia, jego 
otiary i poświęcenia. Wszystko to doko
nane zostało w imię braterskiej łączności 
z wszystkimi Polakami w Niemczech 
a dla dobra Sprawy Polskiej i na chwałę 
Narodu Polskiego.

Lud Polski na Śląsku odrodził się.
Polak na Śląsku ma wiarę w przy

szłość swego Ludu i swojego Narodu, 
jego siły i siły własne. Wiarę w serca 
dzieci kładzie. Tu na ziemi ojczystej byli 
jego ojcowie, dziadkowie, praojcowie. 
Przyszłość buduje. Tu będą jego dzieci, 
wnuki i wnuków prawnuki.

Polskie prawnuki.

Góra św. Anny
Na Chełmskim Wierchu odbył się 18. X. 1936 sześciotysięczny Sejmik Ludu Polskiego na Slqsku Opolskim
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PAWEŁ LEDWOLORZ
Kierownik Dzielnicy II Zw. Pol. w N.

NA ZIEMIACH POŁABSKICH
Polskie życie organizacyjne w Berlinie 

zaczęło się już w roku 1818.
Od tego czasu, równolegle z coraz lo 

silniejszym przypływem rodaków z kraiu 
powstawały przeróżne kluby polskie, 
zgromadzenia, towarzystwa kościelne 
i świeckie, zakładano biblioteki. Tak działo 
się wszęd/ie, gdzie na Ziemiach Połabs- 
kich istniało większe skupisko polskie.

Celem zjednoczenia wysiłków życia 
polskiego utworzono wówczas poza 
organizacjami politycznymi i komitetami 
wyborczymi Związek Towarzystw Polskich 
w Berlinie, który od około 40 lat do dziś 
dnia obejmuje towarzystwa polskie, w 
Berlinie działające. Powstał też wówczas 
Okręg Polskich Kół Śpiewaczych na 
Brandenburgię, obecny Związek Polskich 
Kół Śpiewaczych w Berlinie. Z czasów 
przedwojennych przetrwał Okręg Towa
rzystw Gimnast. - Sportowych „Sokół“. 
Dziś młodzież polska w Berlinie skupia 
się ponadto w Hufcu Harcerskim i w 
polskim Klubie Sportowym, biorąc rów
nież bardzo liczny udział w miejscowych 
Drużynach Śpiewaczych Podia.

Przed 15-tu laty powstała 'w Berlinie 
pierwsza naczelna organizacja polska 
w Niemczech — „Związek Polaków w 
Niemczech.“ istniejący wówczas Komitet 
Narodowy odbył dnia 14 stycznia 1925 r. 
ziazd delegatów, który stworzył w ramach 
Związku Polaków w Niemczech Dzielnicę II.

W pierwszych' "początkach istnienia 
Dzielnicy II Związku Polaków w Niem
czech należał do niej również Wrocław 
i Zgorzelice oraz całe Pogranicze. Wrocław 
i Zgorzelice przydzielone zostały do 
Dzielnicy 1 (Śląsk), Pogranicze tworzy 
obecnie Dzielnicę V. Zasięg Dzielnicy II 
Związku Polaków w Niemczech obejmuje 
obecnie poza Berlinem rozległe Ziemie 
Połabskie, a ponadto Szczecin.

Praca Związku Polaków w Niemczech 
na Ziemiach Połabskich od samego po
czątku opierała się na przekonaniu, że 
nie wolno opuścić żadnego skupiska pol
skiego, że należy popierać i ratować 
każdą organizację lub towarzystwa pol
skie. Dzielnica nawiązywała kontakty z 
odciętymi po wojnie towarzystwami poza 
berlińskimi. Nie ma dziś na naszym

terenie skupiska, z którym Dzielnica by 
nie współpracowała i klóreby nie do
znało poparcia naczelnej organizacji.

W Berlinie, a za staraniem lub inicja
tywą Dzielnicy II Związku Polaków 
w Niemczech również i na pozostałych 
terenach, odbywają się liczne obchody

Andrzej Zydor
od założenia Zw. Pol. w N. jest prezesem 

Dzielnicy II (Berlin i Ziemie Połabskie)

„Wiary Ojców“, Akademię Papieskie, „Wie
czory Kolęd Polskich" organizowane przez 
drużyny śpiewacze Rodła, Wieczory Słowa 
Polskiego oraz wykłady kształceniowe.

Polacy Ziem Połabskich, szczególnie 
zaś młodzież brała zawsze liczny udział 
w przeróżnych zjazdach i manifestacjach 
polskich w Niemczech, bądź też Polactwa 
z całego świata. — W roku bieżącym 
zreorganizowano były Komitet Młodzieży 
na Wydział Młodzieży przy Dzielnicy II. 
Wydział ten uzgadnia i jednoczy wysiłki 
młodzieży naszego terenu. Dbając o na
leżytą opiekę duchowną nad rodakami 
naszymi, która zwłaszcza poza Berlinem 
nie odpowiada, chociażby w skromnej 
mierze, wymaganiom relegijnym Ludu
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Polskiego, Dzielnica powołała specjalny 
Wydział Opieki Religijnej.

Naczelnem zadaniem Dzielnicy było 
zawsze pielęgnowanie i popieranie każdej 
zdrowej myśli polskiej, opieka i niesienie 
pomocy wszystkim organizacjom pols
kim na jej terenie działającym. Szcze
gólnie w dziedzinie opieki nad młodzieżą 
czyniła największe wysiłki przeciwdziała
jące zgermanizowaniu się młodego poko 
lenia. W czasach kryzysu gospodarczego 
należyta opieka nad skupiskami polskimi 
poza Berlinem nie zawsze była możliwą. 
Przekonaliśmy się jednak, że lam, gdzie 
działają mężowie zaprawieni w robocie 
społecznej, życie polskie nie zaginęło 
i mimo wszystko Polacy na Ziemiach 
Połabskich wszędzie trwają.

Przetrwaliśmy wojnę światową i prze

trwaliśmy kryzys gospodarczy. Przetrwa
liśmy różne przeszkody i żadna nie zła
mała nas na duchu lecz wręcz przeciwnie, 
Lud Polski na Ziemiach Połabskich miesz
kający zahartował się do dalszej zwycię
skiej pracy, i choć nie żyje na własnej 
ziemi, żmudną, codzienną pracą zdobywa 
sobie swoje prawa, a tchnienie ziemi pol
skiej zawsze żyje w jegu seicu.

Na ojcach dorobku się opierając prze
laliśmy w dusze naszej młodzieży gorące 
i nieugięte przywiązanie do Polskości 
W oparciu o młodzież Polacy, gdziekol- 
wiekby na Ziemiach Połabskich zamiesz
kiwali, czy pod Hamburgiem, czy na 
Łużycach, czy w Szczecinie lub w Berlinie, 
czy wreszcie na którymkolwiek bądź 
miejscu Ziem Połabskich — wytrwają 
i wygrają.

f dWESł':**

,

—<-

% ’• JM >? ^ 4\

wmmM
a#6Ć.-v,

.

Ldf.V .JuSk*-

I

Na Łużycach
Kościół św. Michała w Budziszynie
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MICHAŁ WESOŁOWSKI
Kierownik Dzielnicy III Zw. Pol. w N

WESTFALIA I NADRENIA
Teren Dzielnicy III Związku Polaków 

w Niemczech obejmuje prowincje West
falię i Nadrenię, Badenię oraz Palatynaf 
Bawarski.

Podział ludności naszej na zachodzie 
Niemiec na zawody nie przedstawia więk
szej trudności, bo i tu mamy obraz prawie 
jednolity. 99°/0 naszych rodaków to robot
nicy przemysłowi i górnicy, a pozostały
I % stanowią samodzielni rzemieślnicy 
i drobni kupcy polscy. Inteligencji zawo
dowej brak zupełnie, i brak zupemie 
większych polskich przedsiębiorstw pry 
walnych.

Przed 1925 istniały na tutejszym terenie 
następujące organizacje: Narodowa Partia 
Robotnicza, Zjednoczenie Zawodowe Pol
skie, Wzajemna Pomoc, Związek Śpie
waków, Związek Sokołów, Związek Polek 
i Związek Młodzieży. Orgarnizacje te two
rzyły wspólnie nadbudówkę organizacyjną 
„Komitet Wykonawczy“ obejmując swoją 
działalnością cały teren po lewej stronie 
Łaby.

Chcąc stworzyć Związek Polaków 
jako naczelną organizację przeznaczoną 
na całe terytorium niemieckie było trzeba 
przeprowadzić likwidację Komitetu Wy
konawczego. Poza tym istniała Narodowa 
Partia Robotnicza, organizacja polityczna 
ludności polskiej w N emczech, obejmująca 
swym zasięgiem organizacyjnym wszyst
kie ośrodki życia polskiego w Niemczech. 
Działalność partii była bardzo ożywiona i 
zrzeszała w sobie przeszło 70000 członków.

Gdy został definitywnie uzgodniony 
program Związku Polaków w Niemczech 
zwrócono się do członków Narodowej 
Partii Robotniczej z anelem likwidacji 
Narodowej Partii Robotniczej. Odwołanie 
skierowane zostało do miejscowej filii 
N. P. R. a następnie na konferencjach Okrę
gowych przeprowadzano uchwały. Na
II okręgów, w 8 przeprowodzona została 
uchwała likwidacji partii a utworzenie 
w jej miejsce naczelnej organizacji Związku 
Polaków w Niemczech. Po przyjęciu do 
wiadomości rezultatów głosowania 5 dal
sze okręgi karnie zastosowały się do 
większości, pomimo swej poprzedniej 
uchwały za podtrzymaniem Narodowej 
Partii Robotniczej w dalszym ciągu, tak,

że z dniem 1 stycznia 1925 r. zgodnie 
całe społeczeństwo rozpoczęło twórczą 
pracę nad założeniem Związku Połaków 
w Niemczech. Wszyscy członkowie N.P.R. u 
gremialnie przystępowali na członków 
Związku Polaków w Niemczech. Karność 
organizacyjna i solidarność braterska 
zwyciężyły.

Józef Kałus
syn Ziemi Raciborskiej, prezes Dzielnicy III Zw. P. w N.

Tak się rozpoczął nowy okres pracy 
na Wesifalii i Nadrenii Dzielnicy III 
Związku Polaków w Niemczech.

W Bochum znaiduie się jedyna spół- 
dzielna polska — Bank Robotników. 
W Herne znajduje się wydawnictwo 
pisma polskiego również jedynego na 
Zachodzie Niemiec, wychodzącego co
dziennie „Narodu“.

Dzielnica zbadała dokładnie spisy 
członków, a ponadto urządziła przegląd 
prawie wszystkich oddziałów lokalnych 
i w rezultacie mogę dziś stwierdzić, że 
z wyjątkami, które na palcach można wy
liczyć, członkowie nasi przynależą do 
organizacji naszej z pobudek ideowych.

Działalność miejscowych oddziałów, 
męskich i mieszanych jest rozliczna Polego 
ona głównie na działalności kulturalno- 
oświatowej w danym osiedlu polskim.
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Oddziały żeńskie podjęły od nowa 
kiedyś prowadzoną robotę nad t. z w. 
przedszkolami dla dzieci w wieku przed
szkolnym, dzieci uczęszczających na kursy 
języka polskiego, oraz młodzieżą organi
zowaną w towarzystwach młodzieży.

W przedszkolach przedstawicielki od
działów żeńskich bezinteresownie uczą 
dzieci pacierza polskiego, śpiewu, dekla- 
macyj i teatrzyków, przygotowują je w ten 
sposób do kursów języka polskiego. 
Zważywszy, że rezultaty osiągane w przed
szkolach, inaczej zwanych „zbiórkami 
dzieci“ są bardzo dodatnie, dąży Dziel
nica do tego, by w przyszłości każdy 
oddział żeński za punkt honoru uważał 
sobie utworzenie, a potem przeprowa
dzenie przedszkola.

Dzielnica położyła szczególny nacisk 
na to, by pierwszym mężom zaufania 
nadać prawa i funkcje „sołtysa“ osiedla 
polskiego. Wezwanie Dzielnicy znalazło 
żywy oddźwięk u bratnich towarzystw 
polskich, które z całą stanowczością po
parły wszystkie zarządy czołowych orga
nizacji, i dziś w każdym skupisku polskim 
pierwszy mąż zaufania oddziału miejsco
wego spełnia funkcje „starszego“ gminy 
polskiej, zwanego popularnie sołtysem.

Funkcja „sołtysa“ osiedla polskiego 
polega nietylko na reprezentacji danego 
osiedla, lecz przede wszystkiem na kiero
waniu wspólnych prac wszystkich towa
rzystw, na uregulowaniu ewtl. sporów 
między towarzystwami oraz opiekowaniu 
się pracą młodzieży. Funkcja „sołtysa“ 
szczególnie w czasie obecnym nabrała 
na powadze, odkąd władze dopatrują się 
w pierwszym mężu zaufania miejscowego 
przywódcy osiedla polskiego i miarodaj
nego przedstawiciela tego osiedla.

Po piętnastu latach pracy i walki 
Polacy na Westfalii i Nadrenii stwier
dzają :

Umiłowanie i docenianie swej godności 
jako Polaka jest warownią przyszłości 
naszej.

Poczucie odpowiedzialności każdego 
Polaka za teraźniejszość i przyszłość 
Polactwa w Niemczech jest naszą ostoją.
Wielka miłość, wiążąca nas z matką 
Ojczyzną doda nam mocy wytrwania.
Wytrwałą pracą, wiarą i ofiarą wywal
czymy chwalebną przyszłość życiu pol
skiemu na Westfalii i Nadrenii.

»Wiara Ojców naszych jest wiarq naszych dzieci« - Na Sejmiku XV-lecia"Zw. Pol. w N. w Bochum



KAZIMIERZ PIETRZAK
Kierownik Dzielnicy IV Zw. Pol. w Niemczech

PRUSY WSCHODNIE
Przed utworzeniem Dzielnicy IV Zw. 

Polaków w Niemczech T. z. ludność polska 
zamieszkała na obszarach pruskich, poło
żonych na zachód od Wisły, zorganizo
wana była w założonym 50. 11. 1920 r. 
„Związku Polaków w Prusach Wscho
dnich". Z dniem 1 stycznia 1925 r. Zwią
zek ten zrezygnował dla dobra całości 
z samoistnego bytu i wszedł w skład 
Związku Polaków w N. jako Dzielnica IV.

Ks. prob Wacław Osiński 
jest od założenia Zw. Pol. w Niemczech 

prezesem Dzielnicy IV

Na czele stanął jako prezes X. prob. Wa
cław Osiński, dotychczasowy prezes „Zw. 
Pol. w Pr. Wsch.“ Ksiądz prezes Osiński 
przewodzi Dzielnicy naszej do dnia dzi
siejszego.

Ze względu na odrębną przeszłość 
historyczną, jak również ze względu na 
zbyt wielką odległość od siedziby Dziel
nicy — przyznano Okręgowi Ziemi Mal- 
borskiej Dzieln. IV pewną samodzielność 
administracyjną.

Jednym z najistotniejszych zadań, jakie 
spadło na Dzielnicę IV Zw. Pol. w N. od 
pierwszych początków istnienia, była

obrona Ludu Polskiego w Prusach Wscho
dnich mieszkającego.

Dalszy etap pracy, to budowa polskiej 
roboty oświatowej. Utworzono towarzy
stwa młodzieży i koła śpiewacze, połą
czone następnie w Związku Towarzystw 
Młodzieży w Prusach Wschodnich; zakła
dano towarzystwa kobiet, istniejące dziś 
przeważnie na Ziemi Malborskiej.

W roku 1926 podjęto pierwsze próby 
utworzenia klas przy szkołach niemieckich, 
początkowo uwieńczone małym sukcesem. 
Odpowiedni fundament uzyskało szkol
nictwo polskie dopiero z chwilą utworze
nia samodzielnych szkół i ochron pol
skich, którymi opiekują się Polsko-Kato- 
lickie Towarzystwa Szkolne na Warmii 
i na Powiślu z siedzibą w Olsztynie wzgl. 
w Sztumie.

Polskie życie gospodarcze mimo fatal
nych skutków inflacji nie zamarło. Bank 
Ludowy w Olsztynie tworzy w Szczytnie 
swój oddział. Na Ziemi Malborskiej pra
cują trzy banki polskie. Wznowiono dzia
łalność spółdzielni rolniczo-handlowej 
„Rolnik" w Olsztynie, jakoteż działalność 
kółek rolniczych i oddziałów przysposo
bienia rolniczego. Urządza się kursy i wy
stawy rolnicze.

W dziedzinie życia religijnego Związek 
Polaków w Niemczech zmuszony był do 
wielokrotnych interwencyj u władz ko
ścielnych Przeciwstawiał się masowemu 
kasowaniu nabożeństw polskich i próbom 
usuwania polskiego śpiewu kościelnego 
i polskich „ofiar", f. zw. na Warmii piel
grzymek polskich.

Trzeba było przeprowadzić niezliczone 
razy wybory do zarządów kościelnych 
jak i wybory do ciał ustawodawczych 
państwowych i gminnych. Urządzano roz-
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liczne wycieczki krajoznawcze, zorganizo
wano dział pomocy prawnej i socjalnej. 
Stwierdzić można, że nie było dziedziny 
życia publicznego, w którejby Dzielnica IV 
Związku Polaków — pomna swych obo
wiązków jako ojcowska i naczelna orga
nizacja, — nie starała się pomagać i po
pierać poczynania Ludu Polskiego na 
Prusach Wschodnich

Akcji Zw. Pol. w N. i pozostałych 
organizacyj i stowarzyszeń polskich oraz 
polskich placówek spółdzielczych przeciw
stawiała się jednak silna kontrakcja za
można w środki materialne. Kontrakcja 
ta przybierała na sile z roku na rok, go-» 
dząc przede wszystkim w byt materialny 
ludności polskiej. Rozumowo biorąc i opie
rając się o przesłanki materialne, kontr
akcja ta winna była dotąd dokonać dzieła 
zniszczenia. Tak jednak nie jest — i też 
w przyszłości nie będzie, jakkolwiek teraź
niejszość odczuwamy bardzo twardo.

Dnia 10. XI. 1957 otwarto na terenie

Dzielnicy naszej drugie gimnazjum polskie 
w Niemczech w Kwidzynie. Ta nowa 
kuźnia młodych serc polskich i polskiego 
ducha jest jakoby ukoronowaniem 15-Iecia 
Zw. Polaków na Ziemi Wschodniopruskiej.

Warunki pracy Dzielnicy, organizacyj, 
stowarzyszeń i spółdzielni polskich, lecz 
również warunki bytu ludności polskiej 
w Prusach Wschodnich są twarde. Długo
letnia robota Bund Deutscher Osten, po
parta wielkimi zasobami materialnymi 
i olbrzymim aparatem propagandystycz- 
nym zmierzała konsekwentnie do zniszcze
nia polskości w Prusach Wschodnich.

Lud Polski w Prusach Wschodnich 
przetrzymał jednak wszelkie burze i śmiało 
kroczy naprzód ku przyszłości. Zaharto
wany w walce nieugięcie służy Sprawie, 
broni Ojców Ideałów, o lepsze jutro pro
wadzi walkę.

Z drogi wytkniętej nie zboczy, w walce 
swej nie ustanie, aż jego będzie — wy
grana.

I
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Nasze gimnazjum w Kwidzynie
Pierwsi uczniowie wchodzą 10. XI. 1937 do naszej najmłodszej uczelni polskiej w Niemczech
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IZYDOR MAĆKOWfCZ
Kierownik Dzielnicy V Zw. Pol. w Niemczech

NA POGRANICZU
Z części byłych prowincyj Poznańskiej 

i Prus Zachodnich powstała nowa jednostka 
administracyjna, którą nazwano „Grenz
mark—Posen—Westpreußen“. I właśnie te 
ziemie, łącznie z Kaszubami (powiat By- 
towski i Lemborski), zamieszkałe w zwar
tej masie przez Lud Polski, złączono 
i utworzono Dzielnicę V Zw. Pol. w N. 
z siedzibą w Złotowie.

Pogranicze, ziemia rodzinna wielkiego 
społecznika i statysty polskiego Stani
sława Staszica, przechodziła różne kole:e 
historyczne i to nad miarę ciężkie. Polacy 
zamieszkali na tych terenach, to przeważnie 
gospodarze rolni, małorolni, robotnicy 
i rzemieślnicy. Lud nasz jest bardzo wy
soko uświadomiony narodowo, niezwykle 
bogobojny, pielęgnujący tradycję przod
ków, zwyczaje i obyczaje polskie i przy
wiązany jest gorąco do ziemi swoich ojców.

Zarząd Wykonawczy Związku Polaków 
w Niemczech, ustalony dnia L 1. 1925 r., 
przychylił się do wniosku ówczesnej Rady 
Ludowej, której prezesem był Ks. dr. Bo
lesław Domański, ażeby z Pogranicza 
stworzyć samodzielną jednostkę admini
stracyjną Związku Polaków w Niemczech 
pod nazwą Dzielnica V.

Na pierwszym zebraniu konstytucyj
nym wybrano prezesem Dzielnicy V wielce 
zasłużonego i niezmordowanego bojo
wnika narodowego na Pograniczu Ks. Dr. 
Bolesława Domańskiego z Zakrzewa. 
Sekretarzem Dzielnicy V został Izydor 
Maćkowicz ze Świętej, a skarbnikiem 
Paweł Panglisz ze Złotowa. Sekretariat 
Dzielnicy V utworzono w Złotowie przy 
Hindenburgstr. 18.

Ze względu na to, że poszczególne 
skupienia polskie przy Dzielnicy V były 
zbyt odległe, okazała się konieczność 
pewnego podziału, który też uskuteczniono

w następujący sposób: Kaszuby z powia
tami bytowskim i lemborskim nazwano 
Okręgiem Kaszubskim z oddziel
nym, ale podległym Dzielnicy V sekreta
riatem w Bytowie.

Poczet sztandaru Rodła młodzieży 
eolskiej'na Pograniczu

Powiaty międzyrzecki i babimojski 
nazwano Okręgiem Poznańskim. 
Powiat złotowski nazwano Okręgiem 
Złotowskim.

W zrozumieniu oświaty przystąpił Za
rząd Dzielnicy V do utworzenia Polsko- 
Katolickiego Towarzystwa Szkolnego na 
obwód regencyjny Piła—Koszalin. Preze- * 
sem tegoż towarzystwa został ks. Maksy
milian Grochowski z Głubczyna.

Na ten okres przypada też tworzenie 
szkół polskich. ;Był to okres najbardziej 
ożywionej pracy a praca ta była bardzo 
uciążliwa.

Specjalną opieką otacza Dzielnica V 
młodzież polską, popierając z całą ser
decznością wszystkie bez wyjątku Towa
rzystwa Młodzieży, a każdą rzecz robioną 
dla młodzieży czynimy z przekonaniem, 
że praca ta wyda w przyszłości obfite 
owoce dla Sprawy Polskiej w Niemczech. 
Założono Związek Młodzieży Polskiej,
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Zadaniem Związku jest nadawanie jed
nolitego kierunku pracy i czuwanie nad 
całokształtem pracy Towarzystw Mło
dzieży. Prezesem Związku obrała mło
dzież nasza ks. Patrona Dr. B. Domań
skiego, Kierownikiem biura jest Henryk 
Jaroszyk ze Złotowa.

Przy Towarzystwach Młodzieży poza
kładano różne sekcje: Przysposobienia 
rolniczego, śpiewu, muzyki i zespoły 
amatorskie. Cała akcja oświatowa ogni
skuje się w świetlicach, które stały się na 
Pograniczu ośrodkami pracy kulturalno- 
oświatowej nietylko młodzieży ale i star
szego pokolenia.

Wielkim zainteresowaniem cieszy się 
wychowanie fizyczne. Wielką też opieką 
otacza Dzielnica V śpiew. Przypomnieć 
warto tu wspaniały sukces chóru Zakrzew
skiego na zjeździe chórów śpiewaczych 
z zagranicy w Warszawie, na którym 
chór Zakrzewski zdobył III nagrodę. Dla 
młodzieży rolniczej przeznaczone są kursy 
PR (Przygotowania Rolniczego). Pod 
koniec każdego lata odbywają się na 
naszym terenie wystawy płodów rolni
czych oraz ogólnopowiatowa wystawa 
w Zakrzewie, połączona z uroczystą 
akademią.

Młode Polki z Wielkiej Dąbrówki nie zapominają polskiego stroju ludowego i rodzimego obyczaju
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Pobobne przeglądy pracy młodzieży 
odbywają się i na innych odcinkach pracy 
np. „Dzień Sportu“, który odbywa się 
corocznie w Zakrzewie, „Dzień Pieśni“ 
i „Dzień Dziecka“ itp.

Wielkim wydarzeniem o wprost histo
rycznym zdarzeniu było otwarcie „Domu 
Polskiego“ w Zakrzewie. Dla każdej 
większej uroczystości czy obchodu po
dwoje „Domu Polskiego“ otwierają się 
na rozcież i goszczą w swych wspaniałych 
obszernych salach Rodaków z wszyst
kich terenów. Na terenie Dzielnicy V ist
nieją Banki w Zakrzewie, Złotowie, Nowym 
Kramsku, Dąbrówce i Bytowie oraz Rol
nik w Złotowie.

Najważniejszą jednak pracą Dzielnicy V 
to obrona prawna rodaków, obrona Ludu 
Polskiego przed różnego rodzaju nie
sprawiedliwościami.

Ludowi polskiemu z Babimojskiego, 
Międzyrzeckiego, Krajny, Dąbrowskiego 
i Bytowskiego poświęcone są wszystkie 
nasze prace. Jemu to, którego „ukocha
niem w sercu zamknął“ ks. Patron dr. 
Bolesław Domański, proboszcz w Zak
rzewie a prezes Związku Polaków i naszej 
Dzielnicy — Ludowi Polskiemu służymy.

\



SZKOLNICTWO
I

KAZIMIERZ CZERWIŃSKI

SZKOLNICTWO POLSKIE W NIEMCZECH
Pierwsza Rada Naczelna Związku 

Polaków w Niemczech wydała dnia 
5 grudnia 1922 r., a więc w dniu zało
żenia naszej naczelnej organizacji oświad
czenie, że konstytucja niemiecka zapewnia 
coprawda równouprawnienie mniejszo
ściom narodowym, ale ogólnikowe to 
zapewnie nie dało ludności polskiej w 
Niemczech dotychczas nic konkretnego. 
W dziedzinie szkolnictwa Lud Polski 
w Niemczech nie osiągnie w swych stara
niach pomyślnych wyników, dopóki nie 
będzie szczegółowych rozporządzeń, kóre- 
by dokładnie określały prawa języka pol
skiego w szkole.

Doceniając w całej pełni doniosłość 
i warunki zaspokojenia potrzeb ludności 
polskiej w zakresie szkolnictwa w języku 
ojczystym, zainteresowanie Związku Po
laków idzie w kierunku stworzenia in
stytucji centralnej, skupiającej prace i sta
rania terenowych towarzystw szkolnych, 
ujmującej całość zagadnień szkolnictwa 
naszego. Instytucja ta, to Związek Polskich 
Towarzystw Szkolnych w Niemczech, 
który powołany został do życiu w dniu 
10 czerwca 1923 r. Do Związku Polskich 
Towarzystw Szkolnych w Niemczech wstą
piło poza kilku już istniejącymi Towa- 
rzystami Szkolnymi, kilkanaście Towa
rzystw Szkolnych, założonych w ciągu 
pierwszych lat istnienia organizacji Cen
tralnej.

W dziejach szkolnictwa polskiego 
w Niemczech 31 grudzień 1928 r. stanowi 
moment zwrotny. W dniu tym Pruskie 
Ministerstwo Oświaty, Sztuki i Oświe
cenia Publicznego wydało „Ordynację“, 
dotyczącą uregulowania szkolnictwa dla 
mniejszości polskiej. W okresie poprze

dzającym wydanie wymienionej ordynacji 
wykorzystania uprawnień było możliwe 
przez:

1. zakładanie publicznych szkół po
wszechnych z polskim językiem 
nauczania na obszarze, objętym 
konwencją genewską, t. j. na Śląsku 
Opolskim.

2. zakładnie ochronek i starania o za
prowadzenie nauki języka polskiego 
jako przedmiotu w niemieckich 
szkołach powszechnych na Warmii, 
Powiślu i Pograniczu.

3. organizowanie kursów języka pol
skiego dla młodieżv w wieku szkol
nym w środkowych, zachodnich, pół
nocnych i południowych Niemczech.

W tym kierunku szły nasze wysiłki. 
Domagaliśmy się poza tym realizacji 
możności organizowania polskiego szkol
nictwa prywatnego, gdyż na postawie 
dotychczas poczyńiowych przykrych do
świadczeń Lud Polski w Niemczech 
widział we własnym szkolnictwie naj
właściwszą formę ochrony swej narodo
wości w dziedzinie szkolnej.

Rok 1929 przynosi możliwości prak
tycznego wykorzystania przyznanych nam 
podstaw prawnych do budowy prywatnego 
szkolnictwa powszechnego i średniego na 
terenie Prus. Od tego też czasu zdążają 
wysiłki nasze w kierunku organizowania 
prywatnych szkół. Pomimo rozlicznych 
przeszkód powstaje w ciągu trzech lat 
przeszło 60 prywatnych szkół powszech
nych ha Pograniczu, Kaszubach, Śląsku 
Opolskim, Warmii i Powiślu, Przeszło
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20 nowych przedszkoli stanowi podbu
dowę naszych szkół. Powiększa się 
również liczba kursów języka polskiego 
dla młodzieży w wieku szkolnym. Celem 
umożliwienia młodzieży nabycia śred
niego wykształcenia w polskiej uczelni, 
podjęto starania o założenie własnego 
gimnazjum.

W dniu 8 listopada 1932 r. odbywa 
się wreszcie w Bytomiu uroczysty akt 
otwarcia pierwszej polskiej uczelnj śred
niej w Niemczech, a dnia 7 maja 1935 r. 
Gimnazjum Polskie w Bytomiu uzyskuje 
prawa publiczne, przez co zrównane zo
stało w uprawnieniach z gimnazjami nie
mieckimi. W ciągu bardzo krótkiego 
okresu istnienia zdobywa uczelnia popu
larność wśród swoich, a uznanie wśród 
obcych. Dowodem głębokiego zaufania 
ludu naszego do gimnazjum bytomskiego 
jest wielka liczba uczniów zgłaszanych 
z początkiem każdego roku szkolnego.

10 listopada 1957 otwarte zostało 
drugie polskie gimnazjum w Kwidzynie. 
Liceum żeńskie w Raciborzu czeka nadal 
na pozwolenie podjęcia przerwanej przed

2 laty budowy. Szkół powszechnych jest 
obecnie 58.

Zarówno nasze szkolnictwo powszech
ne, jak i wyższe jest niewystarczające, 
gdyż zaspakaja minimalny zaledwie od
setek dziatwy i młodzieży polskiej.

Piętnaście lat istnienia Związku Pola
ków w Niemczech, to również piętnaście 
lat walki naszej naczelnej organizacji 
na odcinku oświatowym i szkolnym.

Ludowi Polskiemu w Niemczech trzeba 
dalszej rozbudowy własnego szkolnictwa. 
Dotychczasowe osiągnięcia, to dopiero 
podwaliny. Brak nam dotychczas uczelni 
średniej dla dziewcząt, nie mamy jeszcze 
szkolnictwa zawodowego, bardzo mały 
tylko odsetek dzieci ma możność uczę
szczania do szkół polskich lub kursów 
języka polskiego. Kierunek pracy jest więc 
dla nas jasny.

Lud Polski w Niemczech nie ustanie 
w staraniach, aż każde dziecko polskie 
uczyć się będzie w polskich gimnazjach, 
szkołach powszechnych, przedszkolach 
czy kursach języka polskiego.

Budowa Liceum Żeńskiego została przerwana. - Na zdjęciu: fundamenty przyszłej uczelni
dla naszych dziewczqt w Raciborzu

35



Twórczość gospodarcza
FRANCISZEK LEMAŃCZ/K
Dyrektor Banku Słowiańskiego w Berlinie

BANK SŁOWIAŃSKI
Dnia 8 lutego 1933 r. minęło właśnie 

pięć lat od założenia Banku Słowiań
skiego w Berlinie, centralnej instytucji 
kredytowej w Niemczech. Do powstania 
tej instytucji przyczynił się w bardzo 
wielkiej mierze Związek Polaków w Niem
czech, służąc pomocą materialną, praw
niczą i personalną.

Założycielami są spółdzielnie kredy
towe, złączone w Związku Spółdzielni 
Polskich w Niemczech z siedzibą w Opolu. 
Przebieg działalności bankowej w ciągu 
lat pięciu wykazuje, że żałożenie Banku 
Centralnego było celowe, gdyż w wielkiej 
mierze zrealizowały się oczekiwania a 
zadania spełniono w ramach istniejących 
możliwości, jak przepisy bankowe na to 
pozwalają. Szczególnie podkreślić należy, 
że przez założenie Banku Słowiańskiego 
udało się uspokoić nastraszoną kryzysem 
klientelę spółdzielni naszych. Klienci 
naszych spółdzielni uważali bowiem Bank 
Słowiański za nową gwarancję swych 
wkładów a zatem wzrosło zaufanie. 
Działalność Bank Słowiańskiego wy
kazuje, że zaufanie to opiera się na 
mocnych fundamentach.

Diałalność Banku Słowiańskiego wy
rażają rosnące z roku na rok obroty 
pieniężne, które wynosiły w poszczegól
nych latach:

w roku 1933 4 600000.— RM.
„ 1954 12 500 000.— RM.

w roku 1935 12 400000.- RM.
„ 1936 14 100000 — MR.
„ 1937 19200000. RM.

Najwyraźniej jednak ilustruje działal
ność Banku wzrost sum bilansowych 
w poszczególnych latach, a mianowicie:

w roku 1933 542 000.— RM.
1934 9680:0.— RM.
1935 1 256000 — RM.
1956 1 940 000.— RM.
1937 ca. 2 500 000. - RM.

Wkłady rozmaitego rodzaju wyniosły

w roku 1955 302 620.— RM.
» 1954 725 092.— RM.

1955 1 017916.- RM.
M 1936 1 681 696.— RM.
„ 1937 ca.

Stan dłużników:
2 250 000. RM.

w roku 1955 264 970.— RM.
1954 404 700.— RM.
1935 553 585.— RM.
1936 743158.— RM.
1957 ca. 750 000.— RM.

Z powyższego widać, że działalność 
Banku w ćiągu pięciu lat swego istnienia 
rozwinęła się znacznie. Z udzielonych 
kredytów korzystały w 90% banki spół
dzielcze i spółki rolniczo-handlowe. Oso
bliwie pieczołowicie zajmował się Bank 
Słowiański finansowaniem spółek rol
niczo handlowych przez udzielanie kre
dytów sezonowych na zakup sztucznych 
nawozów, nasion etc.
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Na palące potrzeby nasze w pierw
szym rzędzie na zaspokojenie potrzeb 
kulturalno-oświatowych Polactwa w Niem
czech Bank Słowiański nabył kilka nie
ruchomości, a mianowicie:

W Wrocławiu nieruchomość przy 
Tauentzienstraße, gdzie mieści się Bursa 
Akademicka i Administracja Małego i 
Młodego Polaka w Niemczech, w Opolu 
nieruchomość przy Nikolaistraße, w której 
mieszczą się biura Związku Polaków 
w Niemczech Dzielnicy I, Związek Spół
dzielni Polskich w Niemczech, Towarzy
stwo Szkolne na Śląsk Opolski, świetlica 
i salka, na Górze św. Anny nieruchomość, 
położona na szczycie góry. Odbył się 
tam w październiku 1956 r 6 tysięczny 
Zjazd Polaków ze Śląska Opolskiego. 
W Zalesiu nieruchomość, w Raciborzu 
teren, przeznaczony na budowę pierwszego 
liceum żeńskiego. Jak wiadomo budowa 
została przed 2 laty wstrzymana naskufek 
zarządzenia władz. W Kwidzynie drugie 
Polskie Gimnazjum dla chłopców, które 
po 5 latach budowy otwarte zostało 
10 listopada 1957 r.

Kapitał zakładowy Banku Słowiańskiego 
wynosił przy założeniu RM. 150 000.— 
Okazało się, że wzrost wszelkich opera- 
cyj bankowych wymaga podwyższenia 
kapitału. Walne Zebranie w czerwcu 
1957 r. upoważniło Zarząd do przepro
wadzenia pertraktacyj i przygotowań do 
zwołania nadzwyczajnego Walnego Ze
brania celem podwyższenia kapitału za
kładowego. Zebranie to odbyło się 
16 grudnia 1957 r. i uchwaliło podwyż
szenie kapitału o dalsze 550 000 RM. do 
wysokości 500 000.— RM. Całą sumę pod
wyżki przejęły polskie spółdzielnie kredy
towe w Niemczech, które są wyłączny
mi właścicielami akcji Banku^Słowiań

skiego. W dniu 21 stycznia 1958 r. pod
wyżka ta została sądownie zarejestro
wana i z tym dniem centralny nasz Bank 
stanął na szerszym fundamencie, na któ
rym budować się będzie dalej życie 
gospodarcze dla jak największych korzy
ści Polactwa w Niemczech.

Na koniec stwierdźmy, że w poró
wnaniu np. z bankami i spółdzielniami 
Niemców w Polsce stan naszego posia
dania jest bardzo skromny i że wiele 
będziemy musieli jeszcze dołożyć wy
siłków, aby stworzyć stan, odpowiadający 
potrzebom ludności polskiej w Niemczech.

Burso w Berlinie
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HELENA KOŃCZAKOWA
Prezeska oddziałów Polek na Westfalii i Nadrenii

KOBIETA POLSKA W NIEMCZECH
Pisząc o pracy i życiu kobiet polskich 

w Niemczech, o jej obecnym stanie i za
daniach na przyszłość, niesposób pomi
nąć historię początków tego ruchu. Się
gają one daleko wstecz, aż do roku 1890.

W roku 1876 powstało na Westfalii 
męskie towarzystwo „Jedność“, które 
pracę swoją doskonale prowadziło i roz
szerzało. Wtedy kobiety polskie łączyć 
się zaczęły w organizacjach kościelnych, 
przeważnie bractwach różańcowych. W 
roku 1890 powstały na Westfalii pierwsze 
świeckie Koła Polek. Kobiety polskie 
zrozumiały, że jeśli one nie zabiorą się 
do pracy, wtedy setki tysięcy rodaków 
zatraci swoją narodowość. Głównym więc 
celem Kół Polek na Westfalii była praca 
nad utrzymaniem Polskości. W każdej 
rodzinie polskiej obowiązkowo panował 
język polsku Praca ta była niesłychanie 
trudna, ale wielki z niej był pożytek.

Koła Polek były coraz liczniejsze, 
praca kobiet zyskiwała coraz więcej 
uznania i liczba członkiń stale się po
większała. Koła były dotychczas samo
dzielne, ale wskutek rozrostu ruchu 
kobiecego potrzebna była jedna organi
zacja naczelna. Powstała ona w roku 
1914 jako Związek Towarzystw Polek.

Związek Towarzystw Kobiecych miał 
wielkie pole działania. Kobiety polskie nie 
obawiały się ogromu pracy. Wykonały 
ją jaknajsumienniej.

Praca kobiet polskich na Westfalii po 
wojnie światowej dawnym trybem szła 
naprzód. Po wojnie inne były potrzeby, 
inne warunki życia, do których musiano 
pracę dostosować.

Z chwilą założenia Związku Polaków 
w Niemczech — w 1923 roku — na naszym 
terenie organizacje kobiece istniejące już 
zaczęły zmieniać nazwę na oddziały 
Polek przy Zw. P. w N., a nowe komórki 
organizacyjne otrzymywały nazwę również 
oddziałów Polek.

Dziś istniejące oddziały Polek przy 
Dzielnicy III Związku Polaków w Niem
czech obejmują całą Westfalię i Nadrenię.

Ale nietylko na Westfalii i Nadrenii 
pracowały kobiety polskie dla swojej 
sprawy.

Bardzo wiele słyszymy o działalności 
Komitetu Polek przy Dzielnicy I Związku 
Polaków w Niemczech, który opiekuje się 
oddziałami Polek na Śląsku Opolskim. 
Tak jak na Westfalii i Nadrenii, tak i na 
Prusach Wschodnich przed powstaniem 
Związku Polaków w Niemczech kobiety 
polskie potrafiły być ostoją Polskości.

W Prusach Wschodnich Towarzystwa 
św. Kingi, Koła Polek Ziemianek i wiele, 
wiele innych ma piękną kartę w historii 
ruchu kobiecego w Niemczech.

Patrzę na obecny stan pracy kobiety 
polskiej w Niemczech. Warunki w dobie 
obecnej są inne, niż dziesięć lub pięt
naście lat temu. Ale zadania mamy te samel 

Przedewszysfkiem musimy pamiętać 
o tym, że jesteśmy Polakami. Jako Polki 
w Niemczech żyjemy w państwie, wobec 
którego mamy obowiązki jako obywatelki. 
Uświadomienie narodowe i społeczne — 
to rzecz bardzo ważna w naszym życiu. 
Uświadomione kobiety polskie nie będą

Kobieta polska na Ślqsku 
przy pracy na, glebie ojczystej

38



Polka w Niemczech a obyczaj ludowy
W wielu ośrodkach życia polskiego w Niem

czech kobiety polskie zachowały przepiękng tra
dycję wielkanocną urządzania święconego. Na 
zdjęciu widzimy nasze siostry z Prus Wschodnich 
z poświęconymi potrawami wielkanocnymi.

narażone na nieprzyjemności, o które 
w naszym życiu nietrudno. Uświadomiona 
kobieta polska w Niemczech wie też 
o tym, że nie spotka ją żadna przykrość 
za wychowywanie dzieci swoich w duchu 
polskim, ż6 uczęszczanie na nabożeństwa 
polskie nie jest karygodne, że językiem 
polskim może się zawsze i wszędzie po
sługiwać. Kobieta polska w Niemczech 
potrafi każdego objaśnić o tym, że 5 go 
listopada 37 r. wydana została deklaracja, 
dot. ludności polskiej w Niemczech.

Kobiety polskie w Niemczech, zorga
nizowane w oddziałach Polek przy Zw 
P. w N. mają obowiązek zaopiekowania się 
siostrami stojącymi jeszcze na uboczu 
Do ich pracy należy również dopilnowanie 
wychowania młodego pokolenia, a przede 
wszystkim młodych Polek, które mają 
wychowywać przyszłe znów pokolenia 
polskie.

Dla nas, kobiet polskich w Niemczech, 
nie ma takiej przeszkody, której byśmy 
nie mogły pokonać. Dla nas istnieje 
tylko hasło wytrwałości w pracy dla 
Polskości!

Kobiety polskie
uczestniczą w Kongresie Polaków

Wszystkie kobiety polskie w Niem
czech, zorganizowane jak i stojące dotych
czas na uboczu, biorą udział w Kongresie 
Polaków w dniu 6 marca br. w Berlinie. 
Pracę swoją codzienną wykonują w swoim 
domu, pracę społeczną kobiet poznajemy 
po wynikach. Zawsze obowiązkowe, za
wsze ciche, prawie niewidoczne, a jednak 
w robocie polskiej nieodzowne. Tak było 
przez lata całe.

Teraz dla kobiet polskich nadeszła 
okazja, ażeby raz wszystkie z całego 
terenu spotkały się, ażeby gromadą po
kazały, że są.

Udział kobiet w Kongresie Polaków 
w Niemczech jest bardzo ważny. W świę
cie tym uczestniczyć będzie również 
młode pokolenie polskie w Niemczech. 
Ono chce widzieć swoje Matki i swoich 
Ojców inaczej niż zwykle. Nie jak co
dziennie przy pracy, ale w dniu święta 
zasłużenie odpoczywających i radujących 
się plonem swej pracy.

Życzeniu młodego pokolenia trzeba 
zadość uczynić!

W dniu 6 marca br. kobieta polska 
w Niemczech obchodzi swoje święto.

Z życia oddziałów Polek

Oddział Polek Zw. Pol. w N. w Mülheim-Styrum 
uczestniczył w obchodzie listopadowym *ub. r.
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USTAWODAWSTWO

\

CZESŁAW TABERNACKI
Redaktor „Dziennika Berlińskiego"

USTAWY SZCZEGÓLNIE WAŻNE
Pan minister Frank w następujących 

słowach streścił zadania prawa nie
mieckiego:

„Prawo niemieckie jest przeznaczone 
do tego, żeby było instrumentem bez
pieczeństwa państwa w stosunku do nie
mieckiej rasy, niemieckiej ziemi, niemie
ckiego człowieka i niemieckiej kultury.“

Naród i dobro narodu niemieckiego 
są więc ideą przewodnią i punktem wyj
ścia ustawodawstwa Rzeszy niemieckiej. 
Jako przykład posłużyć może kilka ustaw 
najbardziej typowych dla ujawnienia tych 
zasad a zwłaszcza przystosowanie ich do 
obywateli niemieckich nieniemieckiej przy
należności narodowej. Wykazują one jasno 
trudności na jakie stale napotykają człon
kowie i instytucje mniejszości polskiej 
w swym życiu kulturalnym, socjalnym 
i gospodaczym.

Ustawa o „Hitlerjugend“ nap. zawiera 
przepis przymusowy, wymagający przy
należenia młodzieży obojga płci już 
w wieku szkolnym i ponadto do 18 roku 
życia do organizacji „Hitlerjugend“ i jej 
oddziałów jak „Pimpfe“, „Jungvolk“ i 
„Bund Deutscher Mädchen“. W organiza
cjach tych młodzież niemiecka szkolona 
jest w duchu i światopoglądzie narodowo- 
socjalistycznym. Po opuszczeniu szkoły 
przewiduje ustawa dla obojga płci od
bycie jednorocznej pracy na roli, tzw. 
„Landjahr.“ Dalszy ciąg wychowania 
narodowosocjalistycznego młodzieży jako 
przyszłych obywateli państwa odbywa się 
w obowiązkowej służbie pracy. Po % wzgl. 
1 rocznej służbie młodzież męska zdatna 
do służby w wojsku pełni służbę a 
młodzież żeńska przechodzi do prze- 
znaczonej"dla niej „N.-S. Frauenschaft“.

Po odbyciu służby wojskowej młodzież 
męska w myśl postanowień narodowo
socjalistycznego propramu wychowaw
czego ma spełniać dalsze swe zadania 
w S. A. lub innych organizacjach jak w 
„Deutsche Arbeitsfront“, „Luftschutz etc.

Wynika stąd, że młodzież niemiecka 
od wczęsnej młodości ujęta jest w łań
cuch następujących po sobie organizacyj, 
w których przechodzi stosowne do wieku 
przeszkolenie w duchu narodowo niemie
ckim. Młodzież polska jest coprawda od 
udziału w tzw. „Landjahr“ i od przynale
żenia do „Hitlerjugend“ uwolniona, pełnić 
musi jednak obowiązkową służbę pracy, 
którą Wódz i Kanclerz Rzeszy nazwał 
„najwyższą szkołą wychowania nacjonal- 
socjalizmu“.

W życiu gospodarczym Rzeszy sta
nowi „Niemiecki Front Pracy“ (Deutsche 
Arbeitsfront), ważny faktor i jest łączni
kiem pomiędzy pracodawcą i pracobiorcą. 
Członkowie mniejszości polskiej są co
prawda od przynależenia do tej organi
zacji zwolnieni, jednak poważna część 
przedsiębiorstw i zakładów pracy przyj
muje tylko robotników, członków „Ar
beitsfrontu“. W zakładach tych obowią
zują bowiem regulaminy załogowe (Be
triebsordnung), przyjęte przez kierow
nictwo jak i załogę, ze zatrudnieni być 
mogą w danym zakładzie Jylko zorgani
zowani w „Froncie Pracy“. Skargi wno
szone przez pracobiorców m. i. członków 
mniejszości polskiej sądy pracy oddalały 
jako niesłuszne i w wyrokach uznawały 
takie postępowanie za dopuszczalne.

Dalszą bardzo ważną ustawą naro
dowo-polityczną jest ustawa Rzeszy 
o zagrodach dziedzicznych (Reichserbhof-
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gesetz). W wstępie do tej ustawy usta
wodawca stwierdza, że chłop jest źró
dłem krwi narodu niemieckiego. Już z tego 
względu członkowie mniejszości polskiej 
powinni być wyjęci z pod tej ustawy, 
gdyż chłop polskiego pochodzenia nie 
może się nigdy stać źródłem krwi obcej 
mu narodowości. Pozatym grozi człon
kom narodowości polskiej wynarodo
wienie gdyż według niemieckiego poglądu 
prawnego drugie pokolenie na zagrodzie 
dziedzicznej nie zalicza się już do mniej
szości polskiej tylko do większości czyli 
do narodu niemieckiego.

Wszelkie wysiłki, podjęte przez Związek 
Polaków w Niemczech w tej dziedzinie 
nie zdołały do tej pory doprowadzić 
do zmiany. Dalszą ważną instytucją
0 charakterze gospodarczym jest tzw. 
„Reichsnährstand“, który ma za zadanie za
bezpieczenie wyżywienia ludności Rzeszy. 
Od przynależenia do „Reichsnährstand“
1 jego ubocznych organizacyj zostali 
członkowie mniejszości polskiej na mocy 
rozporządzenia ministerialnego uwolnieni. 
Decyzję tę jednak władze później cofnęły. 
„Reichsnährstand“ jako instytucja jest 
członkiem „Deutsche Arbeitsfront“.

Niemieckie życie kulturalne jest rów
nież uregulowane specjalnymi ustawami. 
Instytucją centralną dla całego życia kul
turalnego jest tzw. „Reichskulturkammer“. 
Według § 5 rozporządzenia wykonaw
czego ustawy o „izbie kultury Rzeszy“ 
ma ona zadanie krzewienia i potęgowania 
niemieckiego życia kulturalnego. Zadanie 
to mają również instytucje i organizacje 
fachowe o charakterze kulturalnym do niej 
przynależne jak i poszczególni człon
kowie tych instytucyj. Jednym z najważ
niejszych działów „izby kultury Rzeszy“ 
jest tzw. „Reichschrifttumskammer“ do 
której ustawowo przynależeć muszą re- 
daktorówie czasopism i gazet. Od redak
torów polskiej narodowości wymaga się 
tego również na mocy ustawy o redak
torach (Schriftleitergesetz). Redaktor naro
dowości polskiej według przepisów tejże 
ustawy zobowiązany jest do zastępowania

interesów niemieckiego narodu, podczas 
gdy interes i potrzeby własnej narodo
wości często zmuszają go do zajmowania 
na łamach gazety stanowiska, które może 
być uważane jako nie uwzględniające in
teresów narodu niemieckiego. Doprowa
dzić to może poza ukaraniem do wy
kreślenia go z listy zawodowej jak to już 
miało miejsce w stosunku do pięciu redak
torów pism polskich w Niemczech.

Pozatym obowiązkowo nałożona na 
redaktora przynależność do „Reichs- 
schriftlumskammer“ pociąga za sobą 
jeszcze jedno bardzo poważne następstwo. 
„Reichskulturkammer“ bowiem jako czo
łowa i centralna instytucja niemieckich 
organizacyj kulturalnych jest jako taka 
członkiem „Arbeitsfrontu“ a przynależ
ność do tej organizacji traktowana jest 
w myśl ustawy jako przyznanie się do 
narodu niemieckiego.

Do ustaw, które ze względu na ich 
treść i zastosowanie do członków mniej
szości polskiej zasługują na baczną uwagę, 
zaliczyć należy jeszcze ustawę o spisie 
ludności, zawodów i przedsiębiorstw. 
Spis ludności przeprowadzono ostatni 
raz w Rzeszy niemieckiej w r. 1955. Obo
wiązujące wtenczas ustawa została zmie
niona. Zmiany i uzupełnienia przede- 
wszystkiem § 4 ustawy mają znaczenie 
zasadnicze. Każdy obywatel zobowiązany 
jest bowiem nietylko do podania swego 
języka ojczystego (Muttersprache), lecz 
pozatym do ujawnienia swej przynależ
ności narodowej (Volkszugehörigkeit) 
i pochodzenia rasowego (blutmäßige Ab
stammung). Zmianę zaprowadzono rów
nież w rubryce dot. „wyznania“ (Religions
zugehörigkeit). W obecnym brzmieniu 
należy podać „religię“ (Religion).

W tym samym paragrafie brakuje 
przepisu odnoszący się do zachowania 
tajemnicy urzędowej co do danych uzy
skanych drogą spisu ludności, jaką ustawa 
z roku 1955 zawierała.

Obostrzono również znacznie kary 
za niezgodne z prawdą odpowiedzi jak 
i za odmówienie odpowiedzi.
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Czyżby „Nationalkataster“ ?
Dnia 11. 1. 58 dzienniki polskie w Niem

czech przyniosły następujący artykuł:
W roku bieżącym, 1938, ma być prze

prowadzony w Rzeszy spis ludności.
W tym celu rząd Rzeszy wydał „ustawę 

o przeprowadzeniu spisu ludności, zawo
dów i przedsiębiorstw“ (Gesets über die 
Durchführung einer Volks-, Berufs- und 
Betriebszählung).

Ustawą ta z dnia 4 października 1957 
(RGBl. I, sir. 1053) różni się poważnie od 
ustawy podobnej z dn. 12. 4. 1932 (RGBl. I, 
str 199), wydanej w związku ze spisem 
ludności w roku 1935.

Zmiany te posiadają znaczenie za
sadnicze i polegają przede wszystkim na 
wprowadzeniu do kwestionariusza (Frage
bogen) nowych rubryk, dotąd w po
przedniej ustawie nieznanych.

Wprowadzono mianowicie poza języ
kiem ojczystym (Muttersprache) w para
grafie 4 nowe pytanie, dotyczące narodo
wości (Volkszugehörigkeit) oraz pocho
dzenia rasowego (Blutmäßige Abstam
mung). Obok tego w odróżnieniu od po
przedniej ustawy z 1933 r. w paragrafie 4 
zmieniono „wyznanie“ (Religionszugehö
rigkeit na „ręligia“ (Religion).

Ten sam paragraf 4 z 1933 r. prze
widywał tajemnicę urzędową w odniesie
niu do uzyskanych drogą spisu danych. 
Brak tego zupełnie w nowej ustawie 
z 4 października 1937 r.

Zostały natomiast zaostrzone kary za 
niezgodne z prawdą odpowiedzi oraz za 
odmówienie odpowiedzi. Wprowadzono 
przede wszystkim na pierwszym miejscu

karę więzienia do roku łącznie z karą 
pieniężną albo stosowanie jednej z obu kar.

Omawiana ustawa jest zasadniczą. 
Zgodnie z nią i w jej myśli zostaną 
jeszcze wydane rozporządzenia wyko
nawcze, ustalające szczegóły spisu lu
dności, mającego odbyć się w roku bież.

Jakkolwiek brak tychże rozporządzeń 
wykonawczych nie pozwala jeszcze zorien
tować się dokładnie co do przewidywa
nego spisu ludności, zmiany, wprowa
dzone w ustawie, są już teraz zbyt po
ważne, by je pominąć milczeniem.

Wprowadzenie do ustawy obok języka 
ojczystego nowego pytania dotyczącego 
narodowości, grozi poważnie wprowa
dzeniem katastru narodowościowego (Na
tionalkataster).

Kary przewidywane potęgują to nie
bezpieczeństwo, gdyż w ten sposób spis 
ludności może się stać przymusowym 
oficjalnym wyjawieniem narodowości.

Lud polski w Niemczech zajmował już 
zawsze wobec katastru narodowego stano
wisko negatywne. Stanowisku temu dał 
wyraz przez usta swych przedstawicieli 
na licznych kongresach mnieszościowych 
w ciągu wielu lat.

Polacy w Niemczech nie mogą się 
zgodzić na kataster narodowościowy. 
Godzi on bowiem w żywotny interes 
polskiej mniejszości w Niemczech. Słusz
ność tego stanowiska poparte jest mnó
stwem argumentów. Każdy bowiem katastr 
narodowościowy okazał się w końcu 
zawsze źródłem wielkich niebezpieczeństw 
dla każdej mniejszości.

Dla orientacji podajemy poniżej odnośne paragrafy ustawy o spisie ludności w brzmieniu z r. 1933 i 1937.

Reichsgesetzblatt
1933

§ 4
Die vorzulegenden Fragen dürfen sich nur auf 

den Personen- und Familienstand, den Geburtsort, 
die Religionszugehörigkeit, die Staatsangehörigkeit, 
die Muttersprache, die Grundstücke und Wohnun
gen sowie auf die Berufs- und Betriebsverhältnisse 
beziehen.

Jedes Eindringen in die Vermögens- und Ein
kommensverhältnisse ist ausgeschlossen. Lieber die 
bei der Zählung über die Persönlichkeit des Ein
zelnen sowie über die Verhältnisse der einzelnen 
Grundstücke und Betriebe gewonnenen Nachrichten

ist das Amtsgeheimnis zu wahren; sie dürfen nicht 
zu statistischen Arbeiten, nicht zu anderen Zwecken 
benutzt werden ‘).

1937
§ 4

Die vorzulegenden Fragen dürfen sich nur auf 
den Personen- und Familienstand, die Religion, die 
Staatsangehörigkeit, die Volkszugehörigkeit, die 
blutsmäßige Abstammung, die Muttersprache, die 
Grundstücke und Wohnungen sowie auf die Be
rufs- und Betriebsverhältnisse beziehen. Jedes Ein
dringen in die Vermögens- und Einkommensverhält
nisse ist ausgeschlossen.

Zu § 4: ') Die Bestimmung entspricht dem § 3 des Gesetzes von 1925. Eine Auswertung der Einzelangaben 
z. B. zu Steuerzwecken in der Art, daß die Angaben als Unterlage für Steuerfestsetzungen dienen,, ist demnach 
nicht zulässig.
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Wpisy
do Prywatnych Szkół Wyższych dla chłopców 

z polskim językiem nauczania w Bytomiu i Kwidzynie
Rok szkolny 1938/39

Dyrekcje Prywatnych Wyższych Szkół dla 
chłopców z polskim językiem nauczania w By
tomiu i Kwidzynie podajq do wiadomości, że 
z dniem 1 lutego przyjmujq zgłoszenia uczniów 
do wszystkich klas.

Do klasy VI (seksty) należy zgłaszać 
chłopców w wieku od 10—12 lat. Jeżeli 
kandydat do klasy seksty przekroczył 
nieznacznie wiek przepisowy, potrzeba 
będzie zgody kompetentnej rejencji w 
Bytomiu względnie Kwidzynie na egzamin 
wstępny.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc 
w bursach, zgłoszenia wnosić należy 
wcześnie, najpóźniej do dnia 15 marca 
rb. z nieodzownym dołączeniem:

1. życiorysu napisanego własnoręcz
nie w języku polskim,

2. świadectwa urodzenia (Geburts
urkunde),

3. świadectwa chrztu (Taufschein),
4. świadectwa szczepienia ospy (Impf

schein),
5. ostatniego świadectwa szkolnego,
6. deklaracji o przynależności pań

stwowej rodziców.
Dyrekcje nadmieniają, że rozpatrzą 

tylko te podania, które zostaną poparte 
wymienionymi załącznikami.

Opłata szkolna wynosi mkn. 20.— mie 
sięcznie, koszta utrzymania w istniejących 
przy Prywatnej Wyższej Szkole (gimna
zjum) bursach (internatach) mk. 30.— 
miesięcznie, jednorazowe wpisowe mk. 5.—.

Uczniowie pilni i uzdolnieni a nieza 
możni mogą korzystać z pomocy finan
sowej Funduszu Stypendialnego, ułatwia
jącego im korzystanie z nauki. Odpo
wiednie wnioski rodzice winni składać 
w Dyrekcji na blankietach, które Dyrekcje 
roześlą.

Dokładne terminy egzaminów wstępu 
nych zostaną jeszcze podane. Wszelkicli 
wyjaśnień udzielają Dyrekcje naszych Gim
nazjów w Bytomiu i Kwidzynie.

Adresy:
Prywatna Wyższa Szkoła dła chłop

ców z polskim językiem nauczania w By
tomiu, Beulhen, 0.-5., Kuriiirstenstr. 21.

Prywatna Szkoła z planem Wyższej 
Uczelni i polskim językiem nauczania

w Kwidzynie, Marienwerder, Westpreußen, 
Dousstraße 10.

„Kto raz zapozna się z nim, staje się
już jego stałym czytelnikiem“

(Biuletyn Klubu Młodzieży Polskiej z Zagranicy 
o »Młodym Polaku w Niemczech«)

„Miody Polak w Niemczech' na 
styczeń 1938 r. kosztuje na mocy uchwały 
Walnego Zebrania Związku Polaków 
w Niemczech z dnia 15 grudnia 1937 tylko 
25 fen. na miesiqc bez względu na wiek 
Walne Zebranie Związku Polaków uch
waliło obniżenie ceny, biorąc pod uwagę 
konieczność rozszerzenia czytelnictwa pol
skiego w Niemczech jak również wielkq 
popularność, którą cieszy się „Młody Polak" 
już nielylko wśród samej młodzieży, lecz 
również u tych którzy, już będąc raz czy
telnikami , Młodego Polaka' na zawsze 
chcą nimi pozostać

Styczniowy Numer zawiera prócz wiel
kiego szeregu ilustracyj wiele materiału 
o jubileuszu Związku Polaków w Niem
czech Znajdujemy w nim przemówienie 
Ks. Patrona Dr. B Domańskiego i Dr. J. 
Kaczmarka Sq lam uchwały Rady Naczel
nej i Walnego Zebrania Zwiążku Polaków 
oraz ilustrowane sprawozdania z Sejmików 
w Raciborzu i Bochum.

W dziale „Obyczaj Polski „Młody Polak ' 
rozpoczął publikować serię rysunków Mar
cina Nowaka p. I „Przysłowia polskie w 
ilustracji". Działy ,Przyposobienie Rolnicze", 
„Poradnik Organizacyjny" Inscenizacje", 
„Młoda Polka", itp zawierają znów cie
kawe artykuły i wiele fotografij. Na strcnie 
„Tańce polskie" znajdujemy fotografie baletu 
Pamela z dedykac/ą dla młodych Polaków 
w Niemczech.

Numer styczniowy „Młodego Polaka 
w Niemczech" kończy się działbmi „Nasze 
sprawozdania", oraz opowieścią Zygmunta 
Nowakowskiego p. t „Herod ... Herod .

Dział „Wiadomości o Polsce" zawiera 
ciekawe i aktualne dane o ostatnich wy
darzeniach w życiu polskim na polu nauki, 
sztuki, literatury, na polu gospodarczym ild.
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Echa15 rocznicy Związku Polaków
XV-lecie naczelnej organizacji - Zwiqzku Polaków - w dalszym ciqgu spotyka się 
z żywem oddźwiękiem w prasie zarówno polskiej, jak i niemieckiej oraz zagranicznej. 
Donosiła o tym kolejno i bieiqco nasza prasa codzienna.

PRASA POLSKA
W Państwie Polskim pisały o nas wszystkie dzienniki, 

czy to wielkie wydawnictwa stołeczne, czy też mniejsze dzienniki i czaso
pisma prowincjonalne. Na tym miejscu nie podajemy wyjqtköw, ograni
czamy się jedynie do zamieszczenia tytułów tych gazet, które w Polsce 
pisały o nas kilkakrotnie i obszernie. Podajemy to, aby zobrazować, jak 
dalece docierajq odgłosy akcji jubileuszowej Zwiqzku Polaków w Niem
czech i aby uwidocznić, że o Polakach w Niemczech pamięta w Polsce 
każdy, a mówi się w świecie wszędzie.

Pisały o nas:

Urzędowa „PAT" (Polska Agen
cja Telegraficzna)

Agencja Prasowa „Iskra" 
Agencja Telegr. Ekspres (ATE) 
Zachodnia Ag. Prasowa (ZAP) 
Katolicka Ag. Prasowa (KAP)

Agencja Prasowa Transcontinen
tal Press, Warszawa 

Półurzędowa „Gazeta Polska", 
Warszawa

„Expres Poranny", Warszawa 
„Expres", Kielce

„Expres", Radom 
„Słowo", Wilno
„Ilustrowany Kuryer Codzienny", 

Kraków
„Dziennik Poznański", Poznań 
„Nowy Kurier", Poznań 
„Dziennik Bydgoski", Bydgoszcz 
„Kurier Poznański", Poznań 
„Kurier Pomorski"
„Kurier Bałtycki", Gdynia 
„Goniec Pomorski", Tczew 
„Nasza Chodzież"
„Gazeta Kaliska", Kalisz 
„Kurier Zachodni", Katowice 
„Polska Zachodnia", Katowice 
„Gazeta Lwowska", Lwów 
„Echo Borów Tucholskich" 
„Dziennik Białostocki", Białystok

Prasa polska w Niemczech
(Patrz artykuł na stronach 20-21

DZIENNIK BERLIŃSKI
filos Ngraeim

i CilSZIIIl GHZETBOliSmŃSKH

aNOWINYg;
üBflHimsssmm

B Naród
I MpUll) dedllrk I M ■«•llehl”

Oto nagłówki pięciu dzienników polskich w Niemczech. »Dziennik Berliński« - »Gazeta 
Olsztyńska« - »Głos Pogranicza i Kaszub« - »Naród« (Herne/Westfalia) oraz opolskie »Nowiny 
Codzienne« to dzienniki, przeznaczone każdy dla jednej z naszych dzielnic.

Poniżej fotografia, obrazujqca rozwój miesięczników młodzieży polskiej w Niemczech 
»Małego Polaka w Niemczech« i »Młodego Polaka w Niemczech«.

J

44



„Głos Leszczyński"
„Dziennik Starogardzki"
„Expres Kujawski", Włocławek 
„Wiek Nowy"
„Goniec Częstochowski"
„Głos Lubelski", Lublin 
„Dzień Pomorza", Toruń 
„Expres Lubelski", Lublin 
„Orędownik Wielkopolski", 

Poznań
„Rolnik Wielkopolski", Poznań 
„Głos Tucholski"
„Gazeta Gdyńska", Gdynia 
„Gazeta Kartuska", Kartuzy 
„Dziennik Gdyński"
„Kurier Łódzki", Łódź 
„Dziennik Poranny", Warszawa 
„ABC", Włocławek 
„Goniec Warszawski", 

Warszawa
„Kurier Warszawski", Warszawa 
„Nowa Prawda", Warszawa 
„Robotnik", Warszawa 
„Warszawski Dziennik Naro

dowy", Warszawa

„Przyjaciel Szkoły", Poznań 
„Echo", Łódź 
„Jutro Pracy", Warszawa 
„ABC", Warszawa 
„Czas", Warszawa 
„Kurier Polski", Warszawa 
„Kurier Poranny", Warszawa 
„Polska Zbrojna", Warszawa 
„Kurier Mazowiecki", Płock 
„Gazeta Szamotulska", 

Szamotuły
„Gazeta Kaszubska", Wejherowo 
„Słowo Narodowe", Lwów 
„Katolik Polski", Katowice 
„Dziennik Kujawski", Inowrocław 
„Robotnik Polski" (Wielkopolska) 
„Junak Wielkopolski"
„Nowe Życie", Grodno 
„Depesza", Warszawa 
„Gazeta Jarocińska", Jarocin 
„Przeglqd Katolicki", Warszawa 
„Sprawa Katolicka", Łomża 
„Front Zachodni", Warszawa 
„Ślqski Kurier Poranny",Chorzów 
„Katolik", Katowice

„Obóz Młodych", Warszawa 
„Dziennik Wileński", Wilno 
„Polacy Zagranicq", Warszawa 
„Obrona Ludu", Toruń 
„Kurier Zachodni", Sosnowiec 
„Expres Wileński", Wilno 
„Wielkopolanin", Poznań 
„Głos Mazowiecki", Płock 
„Głos Narodu", Kraków 
„Mały Dziennik", Warszawa-

Niepokalanów 
„Nasze Słowo"
„Słowo Pomorskie", Toruń 
„Goniec Nadwiślański",

Grudziądz

Jak już zaznaczyliśmy, są to 
tytuły dzienników polskich, które 
pisały o nas kilkakrotnie 
i obszernie, zamieszczając 
póczęści fotografie i klisze 
ze znakiem Rodła.

PRASA NIEMIECKA

Szczególnie wielkie zainteresowanie jubileuszem 
Związku Polaków znajdujemy w prasie niemieckiej. 
Pisały o tym szczegółowo nasze dzienniki. Tu 
chcemy tylko przypomnieć, że każde nieomal 
pismo niemieckie nami się interesuje, śledzi naszą 
prasę i zamieszcza nieścisłe często o nas wiadomości.

Na progu Nowego Roku szereg dzienników 
niemieckich pisało z uznaniem o prasie polskiej 
w Niemczech. „Germania" np. pisała, co 
następuje:

„Die Presseorgane der polnischen Minderheit in 
Deutschland sind, wie die amtliche polnische Tele
grafenagentur berichtet, zu Neujahr in vergrößer
tem Umfang und in besonderer festlicher Aus
stattung erschienen. Auf der ersten Seite der Blätter 
war In großer Aufmachung das „Rodło", das 
Zeichen des Polenbundes, zu sehen, gleichzeitig 
mit einem Aufruf des Hauptrates des Polenbundes, 
indem mit Genugtuung die Tatsache der Zusammen
fassung des gesamten Polentums in Deutschland 
hervorgehoben worden ist."

Również „Frankfurter Zeitung" pisała: 
„Die polnische Minderheitenpresse in Deutschland 
erschien zum Neujahrsfest in festlicher Aus
stattung . . ."

Prasa niemiecka w Polsce w Nowym Roku po
nownie zainteresowała się Odezwą Zakrzewską 
z dnia 3 grudnia. Wszystkie dzienniki niemieckie 
w Polsce podkreślały szczególnie jedno zdanie, 
a mianowicie dumne nasze stwierdzenie, że i nadal

będziemy „mocno wierzyć, płomiennie kochać, 
z zapałem pracować".

Wszystkie dzienniki Niemców w Polsce uważają 
stwierdzenie nasze z odezwy Zakrzewskiej za rzecz 
niecodzienną.

Pisały one z wyróżnieniem w druku :
„Eineinhalb Milionen Polen in Deutschland 

werden weiter unnachgiebig glauben, flammend 
lieben und hartnäckig kämpfen I"

Dzienniki nasze zaś dodały:
„Worauf man sich verlassen kann".

PRASA POLSKA 
W NIEMCZECH

W dniu 1 stycznia wszystkie dzienniki polskie 
w Niemczech przyniosły na pierwszej stronie 
artykuł pod tyt: „Rodłacy naprzód".

U początku tego artykułu był wyjątek z Odezwy 
Zakrzewskiej z dnia 3 grudnia 1937 r. stwierdzjącej 
że własnymi siłami budowaliśmy dotąd życie pol
skie w Niemczech i własnymi też siłami nadal 
budować je będziemy.

W artykule samym czytamy m. i.:
„Wiara nakazywała nam przeciw wszelkim 

potęgom materialnym i formalnym walczyć 
i pracować.

Miłość nakazywała każdemu z nas widzieć 
w drugim Polaku brata i jednoczyć się ze 
wszystkimi braćmi spod znaku Rodła.
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Walka zaś oparta była na wierze i miłości, 
zatem była nieustępliwa i społem przez wszystkich 
Polaków prowadzona.

I jedno jest pewne:
Za nas nikt nie wierzył 
Za nas nikt nie miłował 
I za nas nikt nie walczył 
Niech więc nam nikt ber nie opowiada i bajek 

nie wypisuje, że w tym cuaza zasługa, żeśmy 
wierzgć, miłujgc się wzajemnie walczqc zjedno
czyli się a w zjednoczeniu odrodzili.

To myśmy nieugięcie wierzyli 
To myśmy się w miłości braterskiej zjednoczyli 
To myśmy nieustępliwie a społem walczyli 
My, Lud Polski w Niemczech, dumni Polacy 

spod zuchowatego Rodła.
Nic nam dotqd z nieba nie spadło i nic też 

w przyszłości bez walki upartej nie zdobędziemy."

Artykuł ten wywołał bardzo wielkie echo nie- 
tylko w prasie polskiej, ale przede wszystkim w 
prasie niemieckiej i dziennikach niemieckich wy- 
chodzqcych w Polsce. Informujemy o tern w od
powiednich działach kroniki piętnastolecia.

Po przez cały styczeń, jak zresztq i po przez cały 
grudzień, prasa nasza podawała bieżqco wszyst
kie'odgłosy piętnastolecia z prasy całego świata.

DZIENNIK BERLINSKI
z dnia 6 stycznia b. r. zamieszcza pod tyt.: 
„Wytrwamy i wygramy! przemówienie prezesa 
Światowego Zwiqzku Polaków z Zagranicy p. Racz- 
kiewicza, wygłoszone zapomocq Radia i z okazji 
nowego roku do Poloctwa na całym świecie. Jako 
wzór działalności Polaków za granicq prezes 
Światowego Zwiqzku Polaków z Zagranicy przed
stawił Zwiqzek Polaków w Niemczech.

Oto jego słowa: „Planowość każdego wysiłku, 
twarda wola doprowadzenia planu do najpełniej
szej realizacji, rozwaga w poczynaniach - te 
wszystkie znamiona ludzi prawdziwie dojrzałych 
silnych - to przecież znane Wam hasło »Wy
trwamy i Wygramy«, bez którego nie można 
sobie wyobrazić skutecznej pracy w poszczegól
nych środowiskach polskich za granicq.

Przykładem owej żmudnej, ale nieustępliwej 
pracy może być działalność Zwiqzku Polaków 
w Niemczech, który obchodził właśnie swoje 
15-lecie. Piętnaście lat solidarnej akcji, walki z 
przeciwnościami w postawie pełnej godności, 
z kforq decydujqce czynniki nie mogq się nie 
liczyć znalazły swe uznanie w deklaracji Rzqdu 
Polskiego i Niemieckiego z dnia 5 listopada 1937 r.

„Co Polactwu dasz na chwałę? 
— Życic całe!“

(Z katechizmu »Małego Polaka w Niemczech«)

»Mały Polak w Niemczech«, 
numer pierwszy na styczeń roku 1938, 
ukazał się w powiększonej objętości 
i poświęcony jest w całości 15-leciu 
Zwiqzku Polaków. Sq tam ciekawe — 
jak w każdym numerze — opowiadania 
i bajki Znajdujemy w nim szereg arty
kułów, poświęconych jubileuszowi na
czelnej organizacji ludności polskiej 
w Niemczech.

I tak zamieszczony został w stycznio
wym »Małym Polaku« katechizm małego 
Polaka w Niemczech. Szczęsny Zapolski 
napisał artykuł p. t. „Skqd nasz ród".

„Czego się Janek od ojca dowie
dział ?“ — taki jest tytuł opowiadania, 
zawierajqcego historię Zwiqzku Polaków 
w Niemczech.

W artykule p. t. „Przyjaciele" Krajno- 
mir opisuje życie dziatwy na ojcowiźnie.

Ponadto styczniowy numer »Małego 
Polaka« zawiera szereg listów od mło
dych czytelników, ciekawe ilustracje 
z życia naszej dziatwy w szkołach 
i świetlicach, wiersze, odpowiedzi Wu- 
jaszka Franka oraz rysunki dzieci

Pod koniec numeru zamieszczone sq 
pytania konkursowe, za które dzieci, 
które nadeślg dobre odpowiedzi do re
dakcji czekajq ciekawe nagrody ksiqż- 
kowe Wreszcie dołgczone zostały do 
numeru styczniowego kolorowe wycinanki 
p t Historyczne budowle Polski

»Mały Polak w Niemczech« znaleźć 
się winien w ręce każdego dziecka pol
skiego, a nie ulega żadnej wqtpliwości, 
że zarówno dzieci, jak i rodzice po prze
czytaniu zwłaszcza numeru jubileuszo
wego zaabonu/q »Małego Polaka« na 
stałe Cena numeru 20 fen miesięcznie• 
Adres Administracji: Breslau 2, Tauentzien- 
straße 9OHI.

a
pisały w dzień Sejmiku Dzielnicy I (Ślqsk) ku czi 
piętnastolecia Zwiqzku Polaków, który się odbył 
w Strzesze Raciborskiej:

„Dziś Lud Polski Ślqska Opolskiego . . .
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— Radośnie wyznaje: Jesteśmy Polakami i tego 
żadna moc nie zmieni I

- Serdecznie pozdrawia: Cześć Wam bracia 
nasi spod znaku Rodła!

I z wiarq przyrzeka : Wytrwamy i wygramy I"

Sejmik Dzielnicy Ślgskiej w Raciborzu stangł pod 
hasłem :

Jesteśmy Polakami I
Słowa te użyły wszystkie nasze dzienniki do 

tytułów wielkich i zilustrowanych sprawodań z 
Raciborza.

iii NBFOŚ
la Irdilo* ka.piała, dadalrb HulraaM, «f'l'l1*4 W al*l#a W

z dnia 9 stycznia b. r. pisał z okazji odbywania 
się w tym dniu w Strzelnicy w Bochum Sejmiku 
Dzielnicy III Zwiqzku Polaków w Niemczech (West
falia i Nadrenia:

»W codziennej walce naszej nie brakło nikogo. 
Jedno byliśmy i jedno jesteśmy - wszyscy Polacy 
w Niemczech. I ci na Ojcowiźnie własnej i my I"

Na Kongres Polactwa w Niemczech 
w Berlinie 6-go marca 1938

Piętnastoletni etap istnienia i działalności naczelnej 
organizacji jest bezwzględnie chwilą radosną i ważną.

Radosną, ponieważ wbrew najbardziej ponurym prze
widywaniom Lud Polski w Niemczech odrodził się w mocy 
i z ducha.

Ponieważ zdobył się na najtrudniejszy czyn. Czyn 
zjednoczenia i zgodnego działania.

Ważną zaś jest chwila obecna, ponieważ trzeba iść 
naprzód. Trzeba zdobyte i rozwinięte siły podbudować, 
utrwalić.

Niczem jest wszelki wysiłek albo osiągnięcie, jeżeli 
nie są one trwałe i doskonałe!

Kongres Polactwa w Niemczech ma zadanie i cel 
podwójny:

Ma być wyrazem radosnego uczucia, które Lud Polski 
w Niemczech ogarnia wobec 15-letniej działalności swej 
organizacji.

Ma być wyrazem zgodnej i głębokiej świadomości 
Polaków w Niemczech, że co dotąd dokonali, chcą dosko
nalić, rozszerzać, rozwijać, wzmacniać.

Że wobec tej przyszłości stoją wszyscy Polacy w Niem
czech ramię przy ramieniu.

Że nie ma żadnej wątpliwości co do drogi lat temu 
piętnaście przez Polactwo w Niemczech obranej.

Że cokolwiek przyszłość przynieść by mogła, Polacy 
w Niemczech są gotowi przyjąć to i przerobić na głaz pod 
budowę silnego, wszystkim trudnościom sprostającego Po
lactwa w Niemczech.
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Lqczymy się dziś z wszystkimi Braćmi-Polakami 
w szczerej i radosnej manifestac|i naszych głębo
kich uczuć narodowych. Przyrzekamy, że pod 
naszego Rodła znakiem, przywiqzani do ojcowskiej 
organizacji naszej, nadal będziemy z podniesionym 
czołem patrzeć w jutro,
- niezachwianie wierzyć,
- szczerze kochać,
- codziennie walęzyć!

zamieszczajqc obszerne sprawozdanie Sejmiku 
w Bochum p. t.: „Wiara Ojców jest wiarq naszych 
dzieci" pisał: „Polacy na Westfalii I Nadrenii 
solidarni byli w walce Polactwa w, Niemczech 
o prawo do istnienia narodowego. W walce tej 
starali się być codziennie i zawsze pierwszymi. 
Dziś zaś wartość rzuconego przed 15-tu laty płod
nego siewu odmierzamy.

W dalszym ciqgu stycznia prasa polska w 
Niemczech podaje przemówienia i szczegółowe 
sprawozdania z Sejmików, podkreślajgc przytym 
łgczność wszystkich Polaków w Niemczech.

GAZETO OMZrólH
16 stycznia pisała z okazji odbycia się Sejmiku 

Dzielnicy IV (Prusy Wschodnie w Olsztynie):
»Dziś my Polacy na Warmii i Mazurach wspól

nym świętem czcimy i świadczymy o naszej Pol
skości. Dziś manifestujemy przywiqzanie do ojcow
skiej organizacji Zwiqzku Polaków w Niemczech.

Sprawozdanie z manifestacyjnego Sejmiku w 
Olsztynie zarówno „Gazeta Olsztyńska" jak i 
wszystkie nasze dzienniki zamieściły p. t.: „Polak 
Polakowi bratem !"

Obszerniejsze wyjqtki oraz ilustracje z prasy 
naszej dotyczqce przebiegu akcji jubileuszowej 
Zwiqzku Polaków w Niemczech zamieścimy w 
numerze marcowym „Polaka w Niemczech', 
(Numer Kongresowy).

„Pod znakiem Rodła stać będziemy 
na posterunku Sprawy Polskiej“

Na konferencji międzywigzkowej, w której 
wzięli udział przedstawiciele organizacji polskich 
na Westfalii i Nadreni, a mianowicie delegaci 
Dzielnicy III Zwiqzku Polaków w Niemczech, Zwiqz
ku Wzajemnej Pomocy w Bochum, Zjednoczenia 
Zawodowego Polskiego, Zwiqzku Polskich Kół 
Śpiewaczych na Westfalii i Nadreni, Zwiqzku 
Młodzieży P. K. na Westfalii i Nadreni, Sekretariatu 
Polskich Towarzystw Skalnych, Polskiego Stowa
rzyszenia Zapomogowego Czytanek Ludowych oraz 
Wydawnictwa »Naród« w Herne, zapadła nastę- 
pujqca uchwała :

»Zebrani dnia 27 listopada 1937 r. w Bochum 
przedstawiciele organizacyji terenu westfalsko- 
nadreńskiego w liczbie 16 na konferencji między- 
zwiqzkowej składamy w uznaniu pracy hołd 
naszej naczelnej organizacji Zwiqzkowi Polaków 
w Niemczech, kierowniczce losów tych Polaków, 
co pozostać tu musieli.

W dowód wdzięczności za obronę naszych 
organizacyj terenowych i miejscowych towa
rzystw przyrzekamy, że pod znakiem Rodła 
stojeć będziemy na posterunku Sprawy Polskiej, 
bronić swojego i razem ze wszystkimi Polakami 
w Niemczech wykuwać będziemy lepszq przy
szłość dla naszego przyszłego pokolenia."

Specjalne wydania „Polaka w Niemczech11

W marcu ukaże się w powiększonej objętości numer 
»Polaka w Niemczech«, poświęcony w całości jubileuszowej 
akcji przedkongresowej. Numer ten będzie obejmował 
sprawozdania ze wszystkich Sejmików Dzielnicowych, które 
odbyły się w miesiącach od grudnia 1937 r. do marca 1938 r.

Numer kwietniowy »Polaka w Niemczech« zostanie 
wydany ze szczególng starannością jako rodzaj książki pa
miątkowej z okazji Kongresu Polactwa w Niemczech.

Numer ten z uwagi na wielką objętość stron i bogaty 
materiał, orientujący każdego Polaka w zagadnieniach 
Polskości w Niemczech, stanie się niewątpliwie piękną pa
miątką z okresu jubileuszowego Zw. Polaków w Niemczech.
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KRONIKA
W dalszym ciągu podajemy Kronikę spraw polskich i spraw niemieckich, faktów wartych za
notowania. Kronika jest ściśle informacyjna i fakty notowane są bez jakiegokolwiek komen
tarza. Omówieniu wypadków czy zagadnień stużq nasze polskie gazety w Niemczech, któ
rych abonowonie powinno być obowiązkiem każdego Polaka

Sprawy polskie
1 stycznia 1938 r. wszystkie polskie dzienniki 

w Niemczech wydały specjalnie obszerne numery 
noworoczne. Do numeru dołączony był 4-stronny 
dotatek ilustrowany p. t. »Na Nowy Rok«, poświę
cony młodzieży polskiej w Niemczech. Artykuł 
wstępny »Rodłacy naprzód« wywołał echa w prasie 
niemieckiej.

*

6 stycznia odbył się w Raciborzu jubileuszowy 
Zjazd Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech. 
Na Zjad przybyło zgórą tysiąc delegatów z ca
łego Śląska. Przemówienie Dr. J. Kaczmarka o 
deklaracji i prasie niemieckiej w Polsce.

*

7 stycznia dzienniki polskie w Niemczech 
w artykule p. t. »Czyżby nacjonalkataster?« zwra
cają uwagę na nowe przepisy, ustalające prze
prowadzanie statystyk ludności, (patrz również 
»Ustawodawstwo.)«

*

9 stycznia odbyło się w Bochum Dzielnicowe 
Święto Rodła Dzielnicy III Związku Polaków w 
w Niemczech. Na Zjad przybyło zgórą trzy tysiące 
Polaków z Westfalii i Nadrenii.

*

10 stycznia ukazał się numer jubileuszowy 
»Małego Polaka w Niemczech«.

*

13 stycznia J. E. Ks. Kardynał Prymas Hlond 
przyjął Ks. Patrona Dr. Domańskiego, prezesa 
Związku Polaków w Niemczech oraz Dr. Jana 
Kaczmarka, Kierownika Naczelnego Związku Po
laków w Niemczech.

*

16 stycznia odbył się Zjazd Dzielnicowy Dziel
nicy IV Związku Polaków w Niemczech w Olsztynie 
(Prusy Wschodnie).

*

16 stycznia dzienniki polskie w Niemczech przy
niosły 4-stronny dodatek p. t. »Jesteśmy Pola
kami«, poświęcony Zjazdowi Raciborskiemu 
Dzielnicy I.

*

16 stycznia Centralny Dom Polaków w Berlinie 
(Dresdner Straße 52) obchodził swe 10-lecie.

*

20 stycznia ukazał się nowy bardzo ciekawy 
numer »Młodego Polaka w Niemczech«.

*

23 stycznia odbył się w Raciborzu Zjazd 
Śpiewaków Rodła Śląska Opolskiego. Związkowi 
Polskich Kół Śpiewaczych na Śląsk Opolski na
czelna organizacja Związek Polaków w Niemczech

ufundowała sztandar, który został śpiewakom 
Rodła uroczyście wręczony.

*

23 stycznia dzienniki polskie w Niemczech 
przyniosły 4-stronny dotatek ilustrowany p. t. 
»Wiara Ojców naszych jest wiarą 
naszych dzieci«, poświęcony Zjazdowi 
Bochumskiemu Dzielnicy III.

*

30 stycznia dzienniki polskie w Niemczech 
przyniosły 4-stronny ilustrowany dotatek p. t. 
»Polak Polakowi bratem«, poświęcony 
Zjazdowi Olsztyńskiemu Dzielnicy IV.

*

W miesiącu styczniu odbywały się na wszyst
kich terenach walne zebrania organizacyj polskich 
a w wielu miejscowościach urządzone zostały 
Wieczornice Rodła, poświęcone 15-leciu Związku 
Polaków w Niemczech. Zapowiedziany na 6 marca 
1938 r. Kongres Polaków w Niemczech w Berlinie 
wywołał żywe zainteresowanie na terenach. Wielu 
Polaków wybiera się na Kongres do Berlina.

Sprawy polsko-niemieckie

Prasa zarówno polska jak i niemiecka w dal
szym ciągu poświęca wiele miejsca omawianu po
łożenia Polaków w Niemczech i Niemców w Polsce 
w związku z deklaracją 5 listopada.

*

6 stycznia na Zjeździe Dzielnicy Śląskiej Związku 
Polaków w Raciborzu Kierownik Naczelny Związku 
Polaków, Dr. Jan Kaczmarek powiedział m. i.: 
»Widzę po waszych twarzach, jak 
pytacie się mnie: - Powiedz nam, kiedy 
zobaczymy skutki owej deklaracji 
z 5 listopada. Tyle spraw mamy i wciąż 
nowe rosną a zmiany jak nie widać, tak 
nie widać. Wódz i Kanclerz Rzeszy 
wydał 5 listopada deklarację. To też 
mimo, że deklaracja 5 listopada nie 
jest dotąd zupełnie stosowaną na 
ż a d n ym terenie, zamieszkałym przez 
ludność polską w Rzeszy, wierzę, że 
wreszcie deklaracja ta dotrze do tere
nowych czynników wykonawczych. 
Czekamy spokojnie na skutki dekla
racji.«

Odpowiadając na ataki prasy niemieckiej 
w Polsce Dr. Jan Kaczmarek powiedział: »O ile 
prasa niemiecka w Polsce prowokować
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nas będzie, to wreszcie milczenie 
przerwiemy i ogłosimy te wszystkie 
sprawy, którymi od 5 listopada służyć 
możemy.«

*
10 stycznia w komisji spraw zagranicznych Sejmu 

Polskiego złożył swe expose minister spraw zagra
nicznych Polski, Józef Beck, który w przemówie
niu swoim powiedział, co następuje o deklaracji 
5 listopada: »Nie cofamy przed poszukiwaniem 
form nowych. I tak dqżqc zgodnie z rzqdem Rzeszy 
Niemieckiej do utrwalenia naszego stosunku, opar
tego na zasadzie dobrego sqsiedztwa, sięgnęliśmy 
do uregulowania jednego z bardziej istotnych czyn
ników w tej dziedzinie, mianowicie do zagadnienia 
traktowania mniejszości narodowych po obu stro
nach granicy. Nie mieliśmy do dyspozycji żadnego 
systemu dawnego, któryby był wytrzymał próbę 
życia, ale zdajqc sobie jasno sprawę z celu, który 
chcemy osiqgnqc, znaleźliśmy w deklaracij 
z 5 listopada 1937 wzór nowy, który, 
mam przekonanie, stanowi rozsądny 
sposób zagwarantowania z jednej 
strony wewnętrznej zwartości każdego 
z państw, a z drugiej stworzyć powi 
nien dobre warunki współżycia znacz
nej grupy obywateli, przywiqzanych 
do swej własnej kultury z narodowym 
trzonem każdego z obu państw. Uważum 
ten akt przy równoczesnej likwidacji w lipcu ub. r. 
ostatnich pozostałości ingerencji czynników po
stronnych na części terytorium Polski i Niemiec za 
krok bardzo istotny do utrwalenia i wzmocnienia 
zasad, na których oparte było Dorozumienie ze 
stycznia 1934 r.«

*

Dyskusję w komisji spraw zagranicznych Sejmu 
jak i przemówienia ministra Becka, omawiała ob
szernie prasa niemiecka.

#

Dnia 12 stycznia odbyło się w Warszawie po- 
siedzienie komisji spraw zagranicz
nych Sejmu Polskiego. Na posiedzeniu 
tym niektórzy z posłow poruszyli sprawę dekla
racji 5 listopada oraz położenia Polaków w 
Niemczech.

Poseł Walewski, dziennikarz z Wadowic, 
powiedział m. i.: »Pragnę specjalnq uwagę po
święcić wielomilionowej masie Polaków, którzy dla 
rozmaitych przyczyn znaleźli się po zagranicami 
Rzeczypospolitej, stanowiqc niemniej nierozerwalnq 
część Narodu Polskiego.

Oczy całego społeczeństwa sq 
zwrócone obecnie na zagadnienie 
ludności polskiej w Niemczech. Dzieli 
się ona na autochtonq, osiadtq od wieków w naszych 
skupiskach na Ślqsku Opolskim, Pomorzu, na Warmii, 
Pograniczu i Pruskim Mazowszu oraz na emigrantów.

Rozumiemy w pełni motywy, jakimi rzqdy polski 
i niemiecki kierowały się w swych listopadowych 
deklaracjach, przystępujqc odważnie do takiego 
unormowania spraw ludności niemieckiej w Polsce 
i polskiej w Niemczech, które nie naruszajqc swo
bodnego rozwoju narodowego, jednocześnie 
stworzyłoby podstawę dla normalnego współ
życia mniejszości z państwem, w którym ona za
mieszkuje, a tymsamem przyczyniłoby się do po
kojowego współżycia obu państw.

Wydaje mi się jednak, że ze strony niemiec
kiej, jak to przynajmniej wynika z głosów prasy 
niemieckiej, usiłuje się w pewnej mierze nadać de
klaracjom listopadowym charakter umowy 
kontyngentowej, biorqcej za podstawę 
obecne stany faktyczne po obu stronach. Nie 
wiem czy tego rodzaju interpretacja »aryt
metycznej wzajemności« odpowiadałaby 
politycznemu znaczeniu deklaracji. Rozumiemy 
w pełni, że wszelkq inicjatywę spotyka zawsze 
pewien mur niechęci lub zadawnionych przyzwy
czajeń, chcielibyśmy jednakże, by sytuacja Pola
ków w Niemczech była nietylko jednym z elemen
tów polityki międzypaństwowej, lecz by swobod
nie i bez krępowania rozwijać się 
mogła łgczność duchowa i kulturalna 
Polaków w Niemczech z Macierzq. Tego 
prawa bowiem Naród Polski nie prze
stał się nigdy domagać i to jest jego 
w o I q niezachwianq.

Jak doły czas obserwacja wypadków, toczqcych 
się zwłaszcza na niektórych terenach, zamieszkałych 
przez ludność polskq w Niemczech wykazuje, że 
duch tych deklaracyj nie wyszedł dotastecznie 
szeroko poza mury urzędu kanclerskiego w Berlinie 
i nie znalazł dostatecznego zrozumienia u nie
których lokalnych czynników władz 
niemieckich.«

Tamże poseł Burzyński, lekarz z Poznania, 
powiedział m. i., co następuje: »W perspektywie 
4 lat, które upłynęły od czasu zawarcia z Niem
cami paktu o nieagresji, okazuje się, że śmiała 
decyzja Marszałka Piłsudskiego jest 
korzystna nietylko dla obu krajów, lecz dla 
cywilizacji i pokoju Europy. Niepokojqco jednak 
była sytuacja półtoramilionowej rzeszy 
Polaków w Niemczech. Sytuacja ta skłoniła 
nasz Rzqd do pertraktacyji, uwieńczonych dekla
rację Rzędów 5 listopada 1937 r. Sytuacja 
mniejszości polskiej w Niemczech nie 
uległa jednak propra wie. Sceptycyzm 
w stosunku do tej deklaracji zniknie, jeżeli rzqd 
niemiecki zaspokoi elementarne potrzeby mniej
szości polskiej w dziedzinie szkolnictwa (liceum 
raciborskiego się nie wykańcza a szkoły rolniczej 
w Wielkich Strzelcach nie otwiera się), jeżeli da 
swobodne warunki rozwoju organizacjom mniej
szości polskiej, jeżeli zaprzesta akcji ograniczajgcej 
nabożeństwa polskie, jeżeli zaniecha germanizo-
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wania nazwisk polskich, jeżeli złagodzi wymogi 
prawne, wynikajqce z ustawodawstwa totalnego.

Odrzucajqc wszelkie tendencje wynaradawiania 
mniejszości niemieckiej w Polsce, będziemy pilnie 
śledzili — sqdzę, że wyrażam tu szerokq opinię 
polskq — czy nie stwarza się dla tej mniejszości 
przywilejów.«

Na zakończenie dyskusji zabrał głos minister 
spraw zagranicznych Polski, Józef Beck, który 
powiedział m. i.: »Z tematów poruszonych przez 
panów wybijał się jako powszechny temat zainte
resowania problem Polaków zagranicq 
i to ze względów zrozumiałych jako normalny 
i naturalny odruch opinii polskiej. Problem ten ma 
dla nas 2 aspekty: 1) jest to kwestia obywateli 
polskich, znajdujqcych się zagranicq, 2) to sq tru
dności niejednokrotnie politycznie bardzo poważne, 
gdzie istniejq Polacy, nie będqcy obywatelami 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Odnośnie do tego problemu wchodzi w grę za
sada, wypowiedziana przez posła Walewskiego, 
że nasze postępowanie musi być regu
lowane respektowaniem lojalności tych 
Polaków wobec państwa, w którym za
mieszkuję i naszq troskę o to, ażeby 
mogli kultywować i rozwijać ten olbrzy
mi i bezcenny kapitał, jakimi sq ich 
wartości duchowe i kulturalne jako Po
laków. Jedynie respektowanie tych 2 zasad po
zwoli na normalne i zdrowe regulowanie tego za
gadnienia.«

Jest rzeczq normalnq i zdrowę, że 
instytucja społeczna, to jest Zwiqzek 
Polaków, odgrywa w tej dziedzinie 
bardzo poważnę rolę.

Niemniej jeżeli chodzi o atmosferę, istniejqcq 
między ^ Polskę a innymi państwami odnośnie do

Zmarli

Dnia 25 grudnia 57 r. zmarł śp. Michał 
Dombrowski z Bockum-Radbod w 42 roku 
życia.

Dnia 28 grudnia 57 r. zmarł śp. Marcin 
Nowaczyk z Köln-Hohenberg.

Dnia 12 stycznia 58 r. zmarł śp. Andrzej 
Głogowicz z Ahlen.

Dnia 16 stycznia 58 r. zmarł śp. Ignacy 
Marciniak z W.-Eickel w 59 roku życia.

Zmarli byli członkami Zw. Polaków 
od założenia. Organizacja nasza straciła 
w Nich gorliwych Polaków.

Cześć Ich pamięci!
zwlązeK PeiaKOw w Niemczech t. l 

Dzielnica in

Polaków, nie będęcych naszymi obywatelami, od
noszenie się do nich z tego tytułu, że sq właśnie 
Polakami, musi z natury rzeczy odgrywać rolę 
bardzo istotnq w atmosferze między Polskq a da
nym państwem i staje się obok tej słusznej zasady 
prawnej elementem politycznym.

Jeżeli chodzi o Niemcy, miałem sposobność 
w expose sprecyzować podstawy, na których oparły 
się deklaracje z listopada roku zeszłego.

Odpowiadajqc na wypowiedziane 
tutaj troski, zwięzane z tym aktem, 
chciałbym w każdym razie podkreślić 
jego charakter zupełnie zrówno
ważony. Obydwa rzędy, każdy dla siebie, usta
liły identyczne zasady traktowania miejszości na 
swoim terenie. Dla tego też przy wykony
waniu tych zasad w praktyce równo
waga ta nie może być zachwiana 
i oczekuję, że pozytywne działania tych aktów, 
będęcych - jak to miałem sposobność podkreślić 
- pewnę nowę formę w poszukiwaniu lepszych 
rozwięzań tego problemu z biegiem czasu dadzę 
widoczne rezultaty. Niektóre rezultaty zostały już 
osięgnięte. Z całym zainteresowaniem 
będziemy śledzili rozwój tych spraw 
i oczywiście z natury rzeczy będzie 
to miało także wpływ na postawę 
Rzędu Polskiego w odniesieniu do tego 
zagadnienia u nas. W każdym razie tutaj 
do czynienia z pewnym wyraźnym pozytywnym 
wysiłkiem.«

W końcu minister Beck podkreślił z radościę, że 
»mamy do czynienia ze stałym wzro
stem samopoczucia narodowego, 
godności i siły wszystkich naszych 
Rodaków, znajdujęcych się poza 
granicami Rzeczypospolitej.«

Składamy życzenia

Najserdeczniejsze życzenia na srebrne 
gody małżeńskie składamy Rodakom Dora 
z Oberhausen-Styrum.

Na 85-tą rocznicę urodzin składamy 
najserdeczniejsze życzenia Rodaczce Ja
dwidze Kaźmierskiej z Röhlinghausen.

Na 70-letnie urodziny składamy naj
serdeczniejsze życzenia Rodaczkom Ka
tarzynie Koniecznej z Oberh.-Alsiaden i Ka
tarzynie Stryczyńskiej z Wanne-Zachód.

związeK Polanów w Niemcze* r. z.
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Instytucje polskie w Niemczech
Gimnazja Polskie:

Gimnazjum Polskie w Bytomiu 
(Beuthen O/S., Kurfiirstenstr. 21)
Telefon 4256

Gimnazjum Polskie w Kwidzynie 
(Marienwerden/Westpr., Dousstr. 10) 
Telefon 2770

Bursa Polska (gimnazjalna)
Bytom (Beuthen O/S., Gleiwitzerstr 17) 
Telefon 2597

Bursa Polska (gimnazjalna)
Bytom (Beuthen O/S., Eichendorffstr. 22) 
Telefon 4912

Dom Polski
Bytom (Beuthen O/S, Gleiwitzerstr. 17) 
Telefon 2597

Dom Polski
Zabrze (Hindenburg O/S., Kronprinzen
strasse 292, Hinterhaus) — Tel. 5970

Dom Polski
Strzelce (Gross-Strehlitz O/S., Lubli- 
nitzerstr. 21) — Telefon 460

Dom Polski
Opole (Oppeln O/S., Nikolaistr. 48 
Telefon 5785

Dom Polski
Wrocław (Breslau, Heinrichstr. 21/25) 
Telefon 40598

Dom Polski
Berlin SW, Dresdnerstr. 52 
Telefon: 674702

Hotel „Concordia“
Olsztyn (Allenstein/Ostpreussen, 
Bahnhofstr. 87)

Bursa Akademicka
Berlin W 62, Lutherstr. 17 
Telefon: 251765

Bursa Akademicka
Wrocław (Breslau, Tauentzienstr. 90 III) 
Telefon 55085

Bursa Akademicka
Królewiec (Königsberg/Pr.,
Miinzsfr. 10)

Kalendarz pracy polskiego 
społeczeństwa w Niemczech

Rada naczelna Związku Polaków w 
Niemczech T. z. ustaliła w roku 1927, że 
każdy miesiąc w roku poświęcony ma byc 
w pracy naszej specjalnej sprawie. Pra
gnąc, aby czytelnicy nasi o tym rozkładzie 
pracy pamiętali, dajemy go poniżej:
Styczeń — miesiąc Związku Polaków

w Niemczech T. z.
Luty — prasy (czytel

nictwa)
Marzec — Wiary Ojców 

naszych
Kwiecień — młodzieży

Maj — sportu (wychowa
nia fizycznego)

Czerwiec — matki i dziecka

Lipiec — śpiewu

Sierpień — (narazie wolny)

Wrzesień — „ wychowania
społecznego

Październik — „ dobroczynności

Listopad — organizacyi
zawodowych

Grudzień — spółdzielni (Ban
ków,Rolników)

OD REDAKCJI
Redakcja «Polaka w Niemczech» zwraca się do 

wszystkich Czytelników oraz Organizacyi z prośbg 
o współpracę. Szczególnie cenne będq dla redakcji 
uwagi co do tematów, jakie Czytelnicy pragnęliby 
widzieć w «Polaku w Niemczech».

Wydawca - Herausgeber: Zwiqzek Polaków w Niemczech T. z. Redaktor naczelny - Chefredakteur: Władysław 
Wesołowski. Odpowiedzialny za artykuły - verantwortlich für den Hauptteil: E. Osmańczyk, za działy: Wiara 
Ojców (Glaube und Kirche) Anna Szczepaniakówna, Organizacje kobiece (Frauenorganisation) H. Lehrówna, Kronika 
(Kronik) E. Bednarkiewicz. Wszyscy w Berlinie. - Redakcja i Administr.: Berlin W 35, Potsdamerstr. 61. Tel.21 4246.

Druk: Naród, Herne. D. A. 1. II. 1938 - 20000.
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Bank Ludowy e.G.m.u. H, Kwidzyn (Manenwerder/Westpr., Bismarckstr. 43)
BANK DEWIZOWY - Rok założenia 1919 - Telefon 2382 - Postscheckkonto Königsberg i. Pr. 16910' 
Pocztowe konto czekowe w Polsce: Poznań 210110)

„Bank“ e. G. m. u. H., P i e r z c h o w i c e (Portschweiten, Post Nikolaiken,
Kreis Stuhm/Westpr.) - Rok założenia 1891

W Niemczech Środkowych:

„Pomoc** Bank Ludowy - Volksbank e. G. m. b. H., B e r I i n S W 19, Dresdner Str. 52 
Rok założenia 1904 — Telefon 6/4702 — Postscheckkonto Berlin 31867

Bank Unja e. G. m. b. H., B e r I i n W 35, Potsdamerstr 61
Rok założenia 1931 - Telefon 214246 i 214247 - Postscheckkonto Berlin 7448;

Na We s]t talii i Nadrenii:

Bank Robotników e. G. m. b. H., B o c h u m/Westfalen. Klosterstr. 2 - BANK DEWIZOWY) 
Rok założenia 1917 - Telefon 61817 - Postscheckkonto Dortmund 10592

Polskie spółdzielnie rolniczo-handlowe znajdują się
Na Śląsku Opolskim:

ROLNIK G. m b. H., OPOLE (Oppeln O/S., Augustinistr.£5 - Telefon 2358
Oddziały: OPOLE-PRZEDMIEŚCIE (Oppeln O/S., Breslauerplatz), skład i warsztat maszyn rolniczych 
OLESNO (Rosenberg O/S., Landsberger Chaussee), Telefon 284 - DOBRODZIEŃ (Guttentag O/S. 
Brauereistr.), Telefon 364)

ROLNIK e. G. m. b. H., RACIBÓRZ (Ratibor O/S., Gartenstr. 9), Telefon 2092 
Oddział: RACIBORSKA KUŹNIA (Ratiborhammer, Kr. Ratibor O/S.), Telefon 37

ROLNIK e. G. m. b. H., STRZELCE (Gross-Strehlitz O/S., Lublinitzerstr. 21), Telefon 394 

OGRODNIK e. G. m. b. H„ RACIBÓRZ (Ratibor O/S., Gartenstr. 9), Telefon 2092

Na Warmii:
ROLNIK e. G. m. b. H., OLSZTYN (Allenstein/Ostpr., Warschauerstr. 66), Telefon 2379 

W Krajnie:

ROLNIK e. G. m. b. H., ZŁOTÓW (Flatow/Grenzmark, Leostr. 4a)

Inne instytucje:
Na Śląsku Opolskim:

GÓRNOŚLĄSKIE ZJEDNOCZENIE ROLNIKÓW e. V. OPOLE (Oppeln) O/S., Nikolaistr. 48) 
Telefon 2178

„STRZECHA“ - spółka budowlana e. G. m. b. H., RACIBÓRZ (Ratibor O/S., Jungfernstr. 16)
Telefon 2787

« SPÓŁKA BUDOWLANA e. G. m. b. H., OPOLE (Oppeln O/S., Hafenstr. 9), Telefon 2216

Szkolnictwem polskim zajmuje się

Związek Polskich To w. Szkolnych w Niemczech T.z.,
którego biura znajdują się w Berlinie (Berlin W 35, Potsdamerstr. 61).
Telefon: 214246 i 214247.
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Organizacją naczelną ludu polskiego w Niemczech 
jest Związek Polaków w Niemczech T. z.,
założony w dniu 3 grudnia 1922 r.

Centrala Związku Polaków w Niemczech T. z. znajduje się w Berlinie W 35,
Potsdamerstr. 61. Telefon: 214246 i 214247

Biura Dzielnicy I. Zw. Pol. w Niem. (Śląsk) znajdują się w Opolu (Oppeln O/S.* 
Nikolaistr. 48). Telefon: 3785.

Biura Dzielnicy II. Zw. Pol. w Niem. (Niemcy Środkowe) znajdują się w Berlinie
(Berlin S 14, Dresdner Str. 5211). Telefon: 674702.

Biura Dzielnicy III. Zw. Pol. w Niem. (Westfalia i Nadrenia) znajdują się w Bochum
(Bochum/Westfalen, Klosterstr. 6). Telefon: 64957.

Biura Dzielnicy IV. Zw, Pol. w Niem. (Prusy Wschodnie) znajdują się w Olsztynie '
(Allenstein/Ostpreussen, Joachimstr. 8). Telefon: 2596.

Biura Okręgu Ziemi Malborskiej Zw. Pol. w Niem. (Ziemia Malborska) znajdują 
się w Sztumie (Stuhm/Westpreussen, Adolf-Hitlerstr. 25). Telefon: 142.

Biura Dzielnicy V. Zw. Pol. w Niem. (Krajna, Kaszuby i Pogranicze Południowe) znaj
dują się w Złotowie (Flafow/Grenzmark, Rathausplatz 2). Telefon: 455.

Zwiqzek Polaków w Niemczech T. z: wydaje:
„Polaka w Niemczech" — jako miesięcznik organizacyjny,
„Młodego Polaka w Niemczech" — miesięcznik młodzieży naszej oraz 
„Małego Polaka w Niemczech" — miesięcznik dla dziatwy polskiej.

Redakcja „Młodego Polaka w Niemczech“ i „Małego Polaka w Niemczech“ mieści 
się w Berlinie W 55, Potsdamerstr. 61. Tel. 21J4246 i 214247.
Administracja „Małego i Młodego Polaka w Niemczech“ mieści się w Wrocławiu 
(Breslau), Tauentzienstr. 90 III. Tel. 55085.

Polskie gazety:
Z prasy polskiej w Niemczech należy wymienić następujące pisma:

Dla Śląska: Dzienniki: „Nowiny Codzienne“ i „Dziennik Raciborski“ oraz pismo wycho
dzące 5 razy w tygodniu „Nowiny“. Adres Wydawnictwa: Opole (Oppeln O/S., 
Augustinistr. 5). — Telefon 2266 oraz pismo wychodzące trzy razy w tygodniu 
„Katolik Trzyrazowy“. Adres Wyd.: Opole (Oppeln O/Ś., Vorwerkstr. 2a). Tel. 5852.

Dla Niemiec Środkowych:
„Dziennik Berliński“. Adres: Berlin W 55, Potsdamerstr. 61.
Telefon 21 4246

Dla Westfalii i Nadrenii:
„Naród“ (dziennik). Adres Herne/Westfalen, Bahnhofstr. 76-78. — Telefon 50960.

Dla Prus Wschodnich:
„Gazeta Olsztyńska“ (dziennik) oraz pismo wychodzące 5 razy w tygodniu 
„Mazur“. Adres Wydawnictwa: Olsztyn (Allenstein/Ostpreussen, Miihlenstr. 2).
Telefon 2531

Dla Kaszub, Krajny i Pogranicza:
„Głos Pogranicza i Kaszub“ (dziennik). Adres redakcji i ekspedycji: Opole 
(Oppeln O/S., Augustinistr. 5). Filia redakcji w Złotowie: H. Jaroszyk, Fiatów, 
Grenzmark, Hermann-Göringstr. 15.


