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Na dwudziestopięciolecie
Nie sama ilość lat przetrwanych daje tytuł do
zasługi. Ważniejsze jest, w jakim stopniu osiągnięte
zostały wyniki dopełnionej w danym czasie pracy i
czem się ona wykazała.
Jeżeli można sprawdzian taki stosow ać do poje
dynczego człowieka, z tem większem uzasadnieniem
należy się nim posiłkować przy ocenie działalności
organizacji zbiorowej. Dwadzieścia pięć lat w życiu
takiej organizacji to rozkwit wiosenny zaledwie, bo
wiem czasu jej trwania nie można mierzyć okresem
życia jednego pokolenia.
To wykazanie budującej wytrwałości i porachu
nek zdobyczy młodzieńczo podjętego czynu.
Tak rozumiem święto 25-lecia istnienia Związku
Polskich Kół Śpiewaczych na Westfalję i Nadrenję
i pod takim kątem widzenia rozważam zasługi Związku,
zbliżającego do siebie Rodaków przebywających na
obczyźnie.
Muzyka i jej prarodzicielka: pieśń, jest cząstką
duszy ludzkiej, odtwarzającej boskie podobieństwo.
Boskie też jest posłannictwo pieśni, która nie
znając granic przestrzeni, zawsze z jednaką mocą
umie przeniknąć do najgłębszej świadomości ludzkiego
uczucia. Ten jej dar czyni ją niezastąpionym łączni
kiem duchowym, zbliżającym do siebie oddalonych,
lub kojącym tęsknotę tęskniących.

Przeszczepienie pieśni polskiej na grunt jej obcy,
to zadanie w ysoce poważne, o znaczeniu nieprzemijającem. Podjęcie i przeprowadzenie takiego zadania
przez Zw. Kół Óp. Polskich Nadrenji, chlubnie świad
czy o jego ideologji, znajdującej żywy oddźwięk we
wszystkich sercach szczerze dla Polski bijących.
To też obchód ćwierćwiekowego istnienia Związ
ku, połączony z wielkim zjazdem śpiewaczej rzeszy
w Bochum w r. 1931, jest datą wyjątkowo ważną
w historji zbiorowej pieśni polskiej, faktem, wzmac
niającym zaufanie w dalszy niepowstrzymany rozwój
instytucji młodzieńczej a już do zasługi dojrzałej.
Dzisiaj — gdy wiemy jak fale elektryczne potra
fią przenosić dźwięki z jednego krańca świata na
drugi — będziemy z tem większą bacznością wsłu
chiwać się w odgłosy Zjazdu Bochumskiego i w
kraju — łowić tętna serc oddalonych, a uderzających
zgodnie z naszemi — w rytm pieśni wspólnie nam
drogiej.
„Cześć Polskiej Pieśni!"
Piotr Maszyński
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Ludwik Kubiaczyk
dyrygent Związku i jubilat

Ludwik Kubiaczyk
d y ry g e n t Z w i ą z k u i ju b ila t

N ierozerw alnie spojone z historją Związku Polskich Kół
Śpiewaczych na Westfalję i Nadrenję jest nazwisko Ludwika
Kubiaczyka, najsiars?ego dyrygenta polskiego na zachodzie
Niemiec, który w roku bieżącym obchodzi srebrny jubileusz
pracy na stanowisku dyrygenta związkowego.
Ludwik Kubiaczyk należy do rzędu tych ludzi, co to „z
pieśnią się rodzą". Ć ałe jego życie i wszystkie dążenia po
święcone były świętej idei śpiewaczej, której służył od zara
nia swego żywota ze wszystkich sił.
Pierwsze nauki muzyczne i śpiewu pobierał w Poznaniu
u znakomitego kom pozytora naszego Bolesława Dembińskie
go. Poza nauką teoretyczną brał czynny udział w chórach
śpiewaczych, kościelnych i świeckich, gdzie niejednokrotnie
powierzano mu odśpiewanie partyj solowych.
Po przyjeździe do Westfalji ( w r . 1890), dokąd, jak tylu
innych rodaków udał się za chlebem, nie porzucił swej umiło
wanej pieśni, lecz celem wydoskonalenia się w niej wolny od
zajęć codziennych czas poświęcał nauce w wyższej szkole mu
zycznej i śpiewu chóralnego.
W roku 1892 Ludwik Kubiaczyk zakłada pierwsze na za
chodzie Niemiec polskie oddziały śpiewacze przy Tow. św.
Barbary w Gelsenkirchen oraz przy Tow. św. Michała w Recklinghausen-Bruch. Oddziały te pod jego batutą uprawiają
nasamprzód śpiew jednogłosowy, a następnie tworzą chóry
czterogłosowe kładąc temsamen podwalinę pod przyszłe pol
skie drużyny śpiewacze w Westfalji i Nadrenji.
Przy pomocy Jana Wilkowskiego oraz kilku innych Iubowników pieśni polskiej Ludwik Kubiaczyk w roku 1894
zakłada w Gelsenkirchen pierwsze samodzielne polskie
koło śpiewacze na zachodzie Niemiec pod nazwą „Lutnia" i
w kole tem zostaje dyrygentem. Pierwszy występ publiczny
„Lutni" udał się nad wyraz dobrze i podziałał tak zachęca
jąco na inne kolonje polskie, że odtąd liczba kół śpiewaczych
rośnie stale, i pieśń polska rozpoczyna pochód triumfalny po
ziemi westfalsko-nadreńskiej.
Brak jednak było dyrygentów. Niezmordowany dyrygentpionier Kubiaczyk stawia do dyspozycji wszystkie swoje siły
i z czasem przyjmuje' pod swą batutę aż 16 kół, dla których

jest duszą i ostoją. Olbrzymi ciężar pracy poważnie podrywa
jego zdrowie, lecz on, niebaczny na niedogodności, w pracy
tej nie ustaje. Po krótkim wypoczynku w kraju, który wy
korzystał dla wzięcia udziału w kursach śpiewu i muzyki, z
nowemi siłami wraca do swej pracy cichej, wytężonej i owocnej.
W roku 1914 dyrygent Kubiaczyk wyjeżdża z chórem
zbiorowym westfalsko-nadreńskim na walny zjazd śpiewaków
w Poznaniu, gdzie pieśnią „Cichy dom ku“ zdobywa palmę
zwycięstwa, a równocześnie zwrócił uwagę społeczeństwa tam 
tejszego na wysiłki rzeszy śpiewaczej na zachodzie Niemiec.
Podczas wojny światowej Ludwik Kubiaczyk dyryguje
10-cioma kołami i należy do tych nielicznych dyrygentów,
którzy podtrzymują pracę w przerzedzonych szeregach śpie
waczych. Ciężkie okaleczenie, spowodowane pracą zawodową
wykonywaną na kopalni, przez dłuższy czas nie pozwala mu
oddawać się ulubionej pracy dyrygenckiej, lecz po odzyska
niu zdrowia na nowo podejmuje swą działalność z niezmniejszoną energią i zapałem.
O kres powojenny stawia dyrygenta związkowego wobec
nowych zadań. Starzy, wytrawni dyrygenci ubyli; w szeregach
śpiewaczych powstały poważne luki przez wyjazd wielkiej licz
by śpiewaków. Ludwik Kubiaczyk niezmordowany w wysił
kach wyrównuje straty, i już w roku 1922 może utworzyć drugi
reprezentacyjny chór związkowy, z którym wyrusza na wszech
polski zjazd śpiewaczy w Warszawie. Poraź trzeci dyrvguje
chórem zbiorowym w estfalsko-nadreńskiego Związku Śpie
waczego w roku 1924 w Poznaniu, jak zwykle, z bawurą i
powodzeniem, a w pięć lat później, w r. 1929, wyruszył z chórem
zbiorowym w liczbie 136 osób na wszechsłowiański zjazd
śpiewaczy, który odbył się również w Poznaniu.
Pracowitości Ludwika Kubiaczyka zawdzięczają śpiewacy
w estfalsko-nadreńscy dwa śpiewniki, które on opracował
specjalnie dla użytku tutejszych kół śpiewaczych. Pierwszy
śpiewnik ukazał się drukiem w roku 1908, drugi w 1930 r.
Srebrny jubileusz pracy na stanow isku dyrygenta związ
kowego Ludwik Kubiaczyk uświetnił wspaniałem wystawie
niem „Dożynek". Zaiste, godnie zakończył 25-cioletni okres
swej pracy dyrygent Związku Polskich Kół Śpiewaczych na
Westfalję i Nadrenję wieńcząc dziełem wielkiem okres pra
cy wielkiej i wspaniałej.
Życzymy zatem dziś Zacnemu Jubilatowi, by jaknajdłużej
starczyło mu sił do pracy, którą tak bardzo ukochał i która
tak wspaniałe przyniosła owoce. Życzymy Mu, by długo
jeszcze pozostał ostoją pieśni polskiej na zachodzie Niemiec
otoczony czcią i uznaniem licznej rzeszy śpiewaczej i całego
wychodźtwa westfalsko-nadreńskiego.
*
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Jakób Przybylski
prezes Związku

Jakób Przybylski
O zczęśliw ą myślą natchnieni byli delegaci walnego ze
brania Związku Polskich Kół Śpiewaczych na Westfalję i N ad
renję w grudniu 1915 r., kiedy funkcję prezesa i kierownictwo
Związku powierzyli jednemu z najwytrawniejszych bojowników
0 sprawę śpiewaczą na wychodźtwie, druhowi Jakóbowi Przy
bylskiemu z Essen. Przez lat 18 cichy ten i skromny, pełen po
święcenia pracownik społeczny kierował losami Związku w
dobrej doli i niedoli, i dziś jeszcze ku ogólnemu pożytkowi
stoi na jego czele jako gospodarz dobry i zapobiegliwy i nie
strudzony przywódca.
Idei śpiewaczej prezes Przybylski służył przez całe ży
cie. Zaledwo stanął na ziemi westfalskiej, zebrał wokoło sie
bie grono lubowników pieśni polskiej i wspólnie z nimi w ro
ku 1900 założył koło śpiewu „Dzwon" w Essen, którego człon
kiem jest do dzisiaj i honorowym prezesem. Gdy w roku 1906
przystępowano do zakładania Związku Śpiewaczego, druh Jakób
Przybylski jako jeden z pierwszych staje na jego usługi
1 w życiu związkowem bierze czynny udział. Od r. 1906—1908
jest sumiennym i pracowitym sekretarzem okręgu II (nadreńskiego). Następnie obejmuje prezesurę w tym okręgu i zadanie
sobie powierzone tak spełnia gorliwie, że w ciągu 5-letniego
okresu piastowania tej godności zdołał liczbę kół w okręgu
podwoić.
Oceniono należycie pracę druha Przybylskiego. W grudniu
1911 r. walne zebranie delegatów Związku jednomyślnie wybiera
go zastępcą prezesa Związku, a w dwa lata później, w grud
niu 1915r., w ręce druha Przybylskiego Związek składa naj
w yższą swą godność — prezesa Związku Polskich Kół Śpie
waczych na Westfalję i Nadrenję, którą piastuje bez przerwy
do dnia dzisiejszego.
Nie zawiodły nadzieje pokładane w prezesie Przybylskim.
W niespełna rok po jego wyborze spadł ciężki cios na Związek
— wybuch wojny światowej — który, zdawało się, zniszczy
całkowicie z tak wielkim trudem zbudowane dzieło. Ale teraz
dopiero w całej pełni okazują się zalety nowego prezesa.
Pozbawiony swoich współpracowników, którzy przywdziać mu
sieli mundur i pospieszyć na plac boju, sam jeden prawie bez
pomocy i rady kierować musi Związkiem. Spadło na jego
barki olbrzymie brzemię, lecz nie ugięło go. N astąpiły okresy,
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że równocześnie musi pełnić funkcję i prezesa i sekretarza i
skarbu pilnować, musi sam jeden pokonać robotę, obliczoną
na siły kilku ludzi, ale na duchu nie upada. Przeciwnie. Sam
pracując ponad siły zachęca również garstkę pozostałych śpie
waków do wytrwania, pom aga im w pilnowaniu dobra okrę
gów i kół, stara się ruszyć robotę choć w małych zakresach,
słowem, jest duszą i ostoją Związku i ratuje go przed zato
nięciem w strasznej nawałnicy wojennej.
Za wszystkie te trudy przemiła nagroda spotyka prezesa
Przybylskiego po zakończeniu wojny. Z chwilą powrotu bo
wiem śpiewaków do domów Związek rozrósł się tak potężnie,
jak nigdy dotąd. S tanęła potężna armja śpiewacza na zacho
dzie Niemiec — 138 kół i ponad 8 7 2 tysiąca śpiewaków —
głównie dzięki temu tylko, że prezes Przybylski podczas wojny
nie wypuścił steru z rąk i wytrwał na posterunku.
A potem znowu przyszły czasy złe. Fala powrotu unosi
z sobą tysiące śpiewaków i miłośników śpiewu do kraju,
dalsze tysiące wędrują na zachód, do Francji, pozostałych zaś
uciska nędza. Kurczą się szeregi śpiewacze, maleje liczba kół,
kasy pustoszeją — zagłada zagląda w oczy. Lecz po raz drugi
staje do walki z losem przeciwnym prezes Przybylski i dzięki
niezmordowanej swej energji i zapobiegliwości — pokonuje
go. Z ogólnego chaosu ratuje szczęśliwie 32 kół i z skromną
tą liczbą zaczyna piąć się ponownie ku górze. Mozolna to
była robota lecz uwieńczona sukcesem. Dzisiaj, w roku jubi
leuszowym, Związek znów posiada pokaźną liczbę 51 kół i,
co najważniejsza, stoi mocno i niewzruszenie, opierając się
zwycięsko wszelkim wrogim zamachom, które kieruje się na
niego taksamo, jak na całe życie polskie w Niemczech.
Z dumą dziś Związek Śpiewaczy spoglądać może na do
konaną robotę, a również z dumą i czcią spoglądać na tego,
który tak olbrzymią część tej roboty pokonał — długoletniego
prezesa swego druha Jakóba Przybylskiego. Oby skromna
postać Jego, opromieniona blaskiem tylu zasług i zalet, na dłu
go jeszcze przyświecać chciała Związkowi, jako żywy dro
gowskaz, szczególnie dla młodszego pokolenia śpiewaków, i
wzór, jak należy pracować dla idei śpiewaczej, dla społeczeń
stwa, dla polskości.
«
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Ge l s e n ki r c h e n , w styczniu 1951 r.

Trzydzieści i siedem lat upłynęło w roku bieżącym od
założenia pierwszego polskiego koła śpiewaczego na ziemi
zachodnio-niemieckiej, a w dniu 21 stycznia 1951 r. minęło lat
dwadzieścia i pięć od założenia Związku Polskich Kół ś p ie 
waczych na Westfalję i Nadrenję.
Jest to fakt o wielkiej doniosłości i wielkiem znaczeniu.
Dowodzi bowiem, jak wielką rodacy nasi,wyszedłszy ze stron
ojczystych, czuli potrzebę pielęgnowania śpiewu, oraz jak silnie
ukochali pieśń ojczystą, nie usfawając pomimo najróżnorodniej
szych przeszkód, mimo zakazów i kar sądowych w jej krze
wieniu.
W śród prześladowań żyła i rosła nasza ukochana pieśń,,
zataczając coraz szersze kręgi, zdobywając sobie coraz więcej
miłośników i wielbicieli wśród ludu naszego, lgnąc nam do
serca jak wszystko, co dobre i wzniosłe.
W roku 1906, dnia 21 stycznia, grono takich krzewicieli
i wielbicieli pieśni powzięło zam iar zjednoczenia wszystkich
dotąd luzem idących i pracujących kół śpiewaczych w jedno
ogniwo i założyło Związek Kół Śpiewackich w Westfalji, Nadrenji i s. pr.
Odtąd rozwój pieśni, kół i Związku wziął taki rozmach
i takie zatoczył kręgi, iż z zadowoleniem i dumą patrzeć mogą
na to wszyscy, którzy przyczynili się do krzewienia pieśni i
założenia Związku.
Czyniąc zadość powszechnie wyrażanemu życzeniu na
szych śpiewaków, wydajemy niniejszy pamiętnik z okazji
25-lecia Związku w nadziei, że będzie on drogą pamiątką
dla każdego śpiewaka i lubownika pieśni polskiej i miłem
wspomnieniem zjednoczenia nas wszystkich pod skrzydłami
tej przecudnej polskiej pieśni, która nam była i jest wierną
towarzyszką w naszej niedoli tułaczej tu, na wychodźtwie, oraz
przypomnieniem stron ojczystych.
Pragniem y również, aby książeczka niniejsza była dla
wszystkich dowodem usilnej pracy nad krzewieniem kultury
polskiej na obczyźnie. W tej myśli oddajemy ją w ręce śpie
waków i całego ludu naszego.
Z pozdrowieniem śpiewaczem:
„Cześć Polskiej Pieśni!"

17

1906

1931

H is to rja
Z w ią z k u P o ls k . K ó łŚ p ie w a c z y c h
na W e s tfa lję i N a d re n ję .
Śpiewaj ludu polski, zloty,
Wypowiadaj swe tęsknoty,
U orania, u zasiewu,
Póty serca, póki śpiewu.

Tą dewizą i ideą przejęci rodacy na za
chodzie Niemiec przed czterdziestu blisko laty
zaczęli zakładać towarzystwa i koła śpiewacze,
które postawiły sobie za zadanie budzić wśród
otoczenia szlachetne uczucia przez krzewienie
pięknych naszych pieśni ludowych, religijnych
i ulworów chóralnych.
.Ludwik
, .. Kruszew
„
,.
O , owocności
i celowości
pracy
kół
śpieski
, . .
..
. . o t .
.
. . .
waczych świadczy nailepiej fakt, ze niejedna
młoda Polka i młody Polak przez wstąpienie do koła śpiewu
uratowani zostali dla polskości i społeczeństwa.
Pierwsze koło powstało w mieście Gelsenkirchen pod
nazwą „Lutnia". Założone zostało w roku 1894 i jest nieja
ko macierzą polskich kół śpiewaczych na ziemi westfalskonadreńskiei. Po pierwszym tym początku coraz nowe po
w stawały koła śpiewacze w miejscowościach, gdzie były licz
niejsze kolonje polskie. Prezesi kół zjeżdżali się co roku i
uchwalali zjazdy śpiewacze.
Pierwszy zjazd śpiewaczy odbył się w Bochum przy udziale czterech kół. W roku 1905 uchwalono następny zjazd
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w Herne, lecz na jego odbycie władza policyjna odmówiła
pozwolenia. Z tego powodu zjazd odbył się w Holandji przy
skromnym udziale kół śpiewaczych. Zjazdy te, oprócz wyników
dodatnich, wykazały jednak braki. Szczególnie jasno uwydatnił
się jeden brak i potrzeba: — wspólnej i silnie zwartej organizacji.
By tej potrzebie zaradzić oraz by zapewnić idei śpie
waczej dalszy rozwój, w dniu 10 września 1905 r. ośmiu pre
zesów kół śpiewaczych zebrało się w Bochum celem wybrania
komitetu, któryby założył podwaliny pod nowobudujący się
gmach społeczny, jakim miał być Związek Śpiewaczy. W skład
komitetu weszli druhowie: śp. Ludwik Kruszewski z Bochum,
Piotr Kubiaczyk z Bochum, Ignacy M isiak z Gelsenkirchen i
Leon Merczyński z Essen. Komitet opracow ał projekt statutu,
który z małemi tylko wyjątkami równał się ustawom Poznań
skiego Związku Śpiewaczego.
W pamiętnym dniu 21. sty czn ia 1906 r. na zebraniu
prezesów kół śpiewaczych dokonano d zieła: — u tw orzon o
Z w iązek K ół Ś p iew a czy ch na W estfalję, N adrenję i s ą 
siednie prow incje. Zebranie przyjęło statut i wybrało pierwszy
zarząd związkowy w następującym składzie: Ludwik Kru
szewski z Bochum - prezes, Henryk W rzesiński z Bochum - za
stępca prezesa, Franciszek Nowak z Wattenscheid - sekretarz,
Piotr Kubiaczyk z Bochum - zastępca sekretarza, Michał Strzel
czyk z Bruckhausen - skarbnik, Andrzej Kranc z Gelsenkirchen,
Marcin M atuszak z Horsthausen, Andrzej Koczorowski z Gel
senkirchen-Bismarck i Jakób Roszak z W an n ę-rad n i. Dyry
gentem związkowym obrano najstarszego dyrygenta polskiego
na zachodzie Niemiec oraz współzałożyciela koła śpiewu „Lutnia"
w Gelsenkirchen druha Ludwika Kubiaczyka z RecklinghausenSiid. Na siedzibę Związku wyznaczono miasto Gelsenkirchen,
skąd pieśń polska rozpoczęła pochód triumfalny na ziemię
westfalsko-nadreńską'. Wspomnieć trzeba, że przy założeniu
Związku m. i. był obecny jako gość redaktor „Wiarusa Pol
skiego" pan Antoni Brejski, który życzliwemi radami wielce
się przyczynił do pomyślnego dokonania dzieła.
Początki Związku były wspaniałe. Przystąpiło do niego
odrazu 25 kół śpiewaczych. Pierwszy zjazd związkowy odbył
się w Rotthausen przy udziale 27 kół, które śpiewały w dwuch
klasach.
W niezadługim czasie okazała się potrzeba adm inistra
cyjnego podziału Związku na okręgi. Związek bowiem w tym
czasie liczył już 51 kół z 1077 członkami. Podział fen doko
nano w dniu 50 grudnia 1906 r. na walnem zebraniu delegatów,
dzieląc Związek na dwa okręgi: westfalski i nadreński.
W roku następnym - 1907 - zabrano się rączo do pracy,
której wynikiem były dwa zjazdy okręgowe. Z końcem r. 1907
liczył Związek 58 kół z 1474 członkami.
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W roku 1908 odbyły się również dwa zjazdy okręgowe,
które uwydatniły coraz większy postęp na niwie śpiewaczej
oraz wzmagające się zaufanie kół do Związku. Stały rozrost
Związku zmusił władze związkowe do poczynienia nowego
podziału administracyjnego i utworzenia dalszego (III) okręgu.
Pozatem Związek wydał w tym roku własnym nakładem w
ilości 4000 egzemplarzy śpiewnik jednogłosowy, opracowany
przez dyrygenta związkowego druha Ludwika Kubiaczyka.
Rok 1909 na samym wstępie zaznaczył się tem, że kie
rownictwo Związku na okres lat 1909 — 1911 objął zarząd w
nowym składzie. Na rok ten przypada również olbrzymia
manifestacja śpiewacza, która pod postacią ogólnego zjazdu
śpiewaczego (II związkowego) w dniach 30 i 31 maja odbyła
się w Bochum na wielkiej sali Strzelnicy przy udziale 59 kół.
Dzięki wspaniałej pogodzie udział gości w zjeździe był nad
zwyczaj liczny. Koła ubiegały się o nagrody w trzech kla
sach, a mianowicie: W klasie I: kół 17, w klasie II: 19, w kla
sie III: 23. Pozatem koła, które odebrały nagrodę w swej
klasie, ubiegały się z pieśnią specjalną o nagrodę honorową.
Zjazd powyższy w ykazał doskonały postęp w kołach, zarówno
artystyczny jak organizacyjny, a jako wspaniałe, wielkie święto
pieśni pozostawił niezatarte wspomnienie u uczestników.
Następne lata były poświęcone codziennej, mrówczej
pracy, której z zapałem oddaw ał się zarówno Związek, jak i
okręgi oraz koła śpiewacze. W roku 1910 Związek wydał dla
członków kół ustawy. W roku następnym zaprowadzono
„Śpiew aka 11 z Poznania jako oficjalny organ związkowy, któ
ry zaabonowało natychmiast 60 kół w ilości 708 egzempla
rzy. W dniu 25 marca 1912 roku na posiedzeniu W ydziału
z dyrygentami utworzono grono techniczne, mające za zada
nie badać i wydawać opinję o trudności pieśni zjazdowych,
badać protesty w spraw ie oceny śpiewu na zjazdach oraz
tworzyć jury na zjazdy okręgowe. W tym samym roku Zwią
zek urządził kurs książkowości dla członków zarządu kół.
Dla dalszego usprawnienia administracji nastąpił nowy
podział na okręgi. Po zniesieniu dotychczasowych trzech,
Związek podzielono na 8 nowych okręgów, których siedziby
znajdowały się w następujących miejscowościach: Okręg I —
w Dortmund, II — w Bochum, III — w Herne, IV — w Recklinghausen-Stid, V — w Gelsenkirchen, VI — w Essen, VII —
w Oberhausen, VIII — w Hamborn.
Również w okręgach wrzała intensywna praca. Zarówno
w roku 1910 jak i w następnym wszystkie okręgi urządziły
wspaniałe zjazdy śpiewacze, które były godnem przygotowa
niem do trzeciego ogólno-związkowego zjazdu w dniach 29 i 50
czerwca w Recklinghausen.
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W ydział Związku
Siedzą: Franc. Mąka, Jakób Przybylski, Ludwik Kubiaczyk, Antoni Lisewski.
Stoją: Jan Kaźmierski, Wacław Madaj, Kazimierz Jutrowski, Leon Walorski, Franciszek Linka.

Zarząd okręgu I
Jan Kubala, Slanisław Idaszek, Tom asz Wojczyński, Walenty Bręgiel.
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Udział kół w powyższym zjeździć ogól no-związkowym
był imponujący. O nagrody ubiegało się 80 kół w 5 klasach.
Pozatem poraź pierwszy w dziejach śpiewactwa na zachodzie
Niemiec stanęły do popisów o nagrody chóry mieszane w licz
bie 14. Występ ten, który wywarł nadzwyczajne wrażenie i za
pał, dał bodźca do dalszego rozwoju chórów mieszanych wśród
naszych kół. Zjazd wykazał u wszystkich kół wysoki poziom
artystyczny w wykonywaniu utworów, i jury, składające się
z pp. dr. Surzyńskiego z Kościana, K. T. Barwickiego z P o
znania i mecenasa B anaszaka z Bochum miało nadzwyczaj
trudne, lecz i wdzięczne zadanie.
W dniu 27 października 1910 r. W ydział wraz’ z kołami
urządził drugą uroczystość śpiewaczą: obchód jubileuszowy ku
uczczeniu zasług Skargi, Krasińskiego, Kraszewskiego i Koł
łątaja. Na program obchodu składały się występy śpiewacze,
wykład pp. Michała KwiatK0wskieg 0 z Herne, wydawcy „Na
rodowca", i dr. Kozielskiego z Herne, oraz wyświetlanie od
powiednich przezroczy. U roczystość odbyła się w Recklinghausen-Siid.
W roku 1913 nowoutworzone okręgi poraź pierwszy urzą
dziły swoie zjazdy śpiewacze z udziałem 95 kół. Zjazdy te
przyniosły pewną nowość: poraź pierwszy bowiem koła zo
bowiązane były obok utworów na cztery głosy odśpiewać
pieśni jednogłosowe. Zwyczaj ten utrzymał się w Związku
do dnia dzisiejszego i przyczynił się znacznie do spopulary
zowania pieśni ludowej.
Walne zebranie w grudniu 1915 roku powierzyło funkcję
prezesa Związku druhowi Jakóbowi Przybylskiemu z Essen,
który dotąd stoi na czele Związku. Na tem samem zebraniu
m. i. uchwalono zaprowadzić w Związku jednolite oznaki dla
członków kół, oraz przedłużyć okres urządzania zjazdu związ
kowego z lat 5 na 5.
Nadzwyczaj szczęśliwie dla Związku zapow iadał się
nieszczęsny rok 1914. W dniu 22 lutego przyjęło bowiem i za
twierdzono ulepszoną ustawę związkową i poprawiony regula
min W dniu 10 maja założono okręg X hanowerski z sie
dzibą w Bremie. W ciągu roku przystąpiło do Związku ogółem
12 nowych kół i 1557 śpiewaków. Tak wielkiego przyrostu
rocznego dotąd nie notowano, stąd nadzieje na przyszłość
były jaknajlepsze.
W szystkie okręgi w estfalsko-nadreńskie zdążyły przed
wybuchem wojny odbyć swe zjazdy, jedynie nie udało się to
nowozałożonemu okręgowi hanowerskiemu. Na zjazdach tych
poraź ostatni przed wojną potężnie zabrzmiała pieśń polska,
którą zawierucha wojenna na długo zm usiła do milczenia.

Wybuch wojny spowodował zupełny zastój we wszystkich
kołach. W ydział Związku zniewolony był zawiesić czynność w okręgach i publicznie za pośrednictwem prasy terenowej zwrócił
się do kół z wezwaniem, by nieliczni pozostali członkowie wiernie
czuwali nad majątkiem i w łasnością kół i nie dopuścili do ich
utraty. Okręgom polecono przekazać w łasność okręgową
Związkowi do przechowania, a majątek w gotówce — skarb
nikowi związkowemu, który go ulokował w banku.
Jakkolwiek z końcem roku 1914 ubiegał okres urzędowa
nia wydziałów okręgowych i wydziału Związku, to jednak z
powodu nieczynności kół oraz zakazu zebrań nie można było
zwołać rocznego walnego zebrania delegatów i dokonać no
wych wyborów. Nieliczni członkowie dotychczasowych wydzia
łów, zarówno w okręgach jak i Związku, nadal musieli spra
wować swe funkcje, często nawet aż do ukończenia wojny.
Lata wojny 1915, 1916 i 1917 były okresem martwoty I
ciszy w Związku i w kołach. Przeważająca część kół dla bra
ku śpiewaków i dyrygentów była nieczynna, choć tu i owdzie
podejmowano próby rozpoczęcia nowej pracy. Kilka większych
kół pod batutą pp. dyrygentów Kubiaczyka z RecklinghausenSiid i Nowaka z Herne na nowo zaczęły urządzać lekcje śpie
wu i to z takiem powodzeniem, że przy pomocy tych kół Zwią
zek w dniu 24 października 1915 r. mógł urządzić w Herne
koncert wokalno-muzyczny. Udział w koncercie brało 15 kół.
W ystępy wypadły znakomicie i były prawdziwą ucztą ducho
wą dla słuchaczy spragnionych pieśni polskiej, której od prze
szło roku nie mieli okazji posłyszeć publicznie.
Ogólne ożywienie w Związku i kołach nastąpiło dopiera
w roku 1918, po ukończeniu wojny światowej. Po czteroletniej
przerwie odbyło się pierwsze walne zebranie delegatów, na którem na nowo zawarto kontakt z kołami śpiewaczemi i robotę
pchnięto naprzód. Koła nieczynne jedne po drugich na no
wo podejmowały pracę, a równocześnie koła nowe zaczęły
wyrastać, jak grzyby po deszczu. Liczba kół wzrastała z każ
dym miesiącem i rokiem, aż wreszcie w roku 1920 dosięgła
nienotowanej w dziejach śpiewactwa polskiego na zachodzie
Niemiec cyfry 138 z ogólną liczbą śpiewaków 8356.
Lecz już następny rok — 1921 — przynosi straty. Ree
migracja do kraju i wyjazd do Francji przerzedzają znacznie
szeregi śpiewaków, a luk, stąd powstałych, nigdy już nie dało
się zapełnić całkowicie. W dniu 31 lipca 1921 r. odbył się
pierwszy po wojnie ogólno - związkowy zjazd śpiewaczy, w
którym brało udział tylko 85 kół (na ogólną liczbę 102), gdyż
reszta z powodu niezbyt korzystnego położenia materjalnego
nie m ogła przyjechać na zjazd.
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Zarząd okręgu II
Siedzą: Ignacy Morzyński, Józef Hendrysiak, Michał Siekierski.
Stoją: Walenty Stodolski, Szczepan Kwieciszewski, Wł. Krynojewski.

Zarząd okręgu III
Siedzą: Antoni Szym kowiak, Bernard Kwiatkowski, Feliks Krzyżostaniak.
Stoją: Siefan^Skiba.^Antoni^Wierzbowski, Maciejr Matysiak.
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W roku 1922 praca w Związku w rzała w całej pełni, a
najważniejszem wydarzeniem z tego roku było zorganizowanie
i wysłanie chóru zbiorowego w sile 75 śpiewaków na wsze chpolski zjazd śpiewaczy w Warszawie. Chór występował tam
z pieśnią „Cichy domku“.
Najcięższym okresem w ciągu istnienia Związku był rok
1923. Walki gospodarcze w Zagłębiu Ruhry, dewalurcja marki
niemieckiej, bezrobocie i spowodowany niem masowy wyjazd
rodaków do Francji sprawiły, że W ydział Związku siracił
wszelką styczność z kołami i okręgami. Chwila zwątpienia
w dalszą egzystencję Związku Kół Śpiewaczych była bliska.
Przetrwaliśmy jednak i tę burzę zwycięsko. Po ustabilizowaniu
waluty niemieckiej i powrocie do normalniejszych stosunków
gospodarczych zabrano się do zupełnej reoiganizacji Związku,
ale — jak wielkie stwierdzono straty. Koła nietylko potraciły
wszelkie zasoby pieniężne, ale, co gorsza, większa ith część
była zm uszona czasow o lub w zupełności zawiesić swe czyn
ności. Z 104 kół z roku 1922 w r. 1923 istniało zaledwie kół
37 a członków zostało tylko 1190 (705 mężczyzn i 485 kobiet).
Nie oddano się jednak zwątpieniu. Rzesza śpiewacza z
całą energją zabrała się do odbudowy Związku, choć o przy
wróceniu dawnej lego potęgi nie było już mowy. Z rzeszy
blisko pół-miljonowej rodaków jedna piąla tylko pozostała na
terenie Weslfalji i Nadrenji. Na dopływ nowych sił z kraju,
jak to było pized wojną, obecnie już liczyć nie było można.
Zatem Związek całą swoją energię zwrócił na pozyskanie
młodzieży, urodzonej i wychowanej tu, na wychodżtwie. Wy
siłki uwieńczone były sukcesem, a liczba członków, aczkolwiek
powoli, jednak stale zaczęła wzrastać. Powstawały nowe koła
śpiewacze względnie dotąd nieczynne budzor.o do życia.
W roku 1924 wyruszył ponownie chór zbiorowy Związku
w liczbie około 70 osób na wszechpolski zjazd śpiewaczy, tym
razem do Poznania. Pozatem odbyły się zjazdy okręgowe, kióre
cieszyły się wielkiem powodzeniem i ściegnęły poważną ilość
śpiewaków.
Rok 1925 należy zanotować ze względu na przeprowa
dzoną w tym roku zmianę podziału administracyjnego Związku.
Dotychczasowe okręgi w liczbie ośmiu zlikwidowano, a utwo
rzono tylko dwa: westfalski i nadreński.
Z początkiem roku 1926 urządzono koncerty muzycznowokalne w obu wspomnianych okręgach, mianowicie 24 stycz
nia w Herne i 30 stycznia w Hamborn. Poraź pierwszy Zwią
zek wydał z tego powodu nagrody wędrowne w postaci dro
gocennych pucharów, ofiarowanych przez sympatyków ruchu
śpiewaczego. W roku tym wprowadzono w życie nowy statut
związkowy, który równocześnie w liczbie 2000 egz. wydano
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drukiem. Niemało pracy powstało z powodu przypadającego
na rok 1926 walnego zjazdu Związku Kół Śpiewaczych, po
łączonego z obchodem 20-tej rocznicy istnienia Związku.
Dzięki wysiłkom śpiewaków prace przygotowawczerychło i w
całości pokonano. Dzień zjazdu, 4 Iipca, ściągnął do Bochum
koła śpiewacze z całej Westfalji i Nadrenji. Po nabożeństwie
w klasztorze OO. Redemptorystów odbyło się uroczyste po
siedzenie na salce „Schiięenhof“. Witano śpiewaków, gości i
delegacje, przybyłe z Poznania, Ś ląska Opolskiego i z Francji.
Do popisów o ocenę stanęło 36 kół, a ogólna liczba uczest
ników zjazdu wynosiła ponad 2 1/l tysiąca osób.
Również okręgi pracowały pilnie, urządzając koncerty i
inne występy śpiewacze w małych rozmiarach. Praca kół naogół była wzorowa, zebrania i lekcje śpiewu urządzano regu
larnie i — co najważniejsza — śpiewano wszędzie na roczni
cach własnych, obchodach i uroczystościach organizacyj brat
nich, na wycieczkach i zabawach polskich.
W roku 1927 tempo pracy w Związku nie zmniejszyło
się, chociaż położenie finansowe zarówno Związku jak okrę
gów i kół pogarszało się stale. Groźne bezrobocie powodo
wało, że składki od członków wpływały bardzo nielicznie, co
w znacznym stopniu utrudniało prowadzenie należytej admini
stracji związkowej.
W takich warunkach zaapelowano do idealizmu człon
ków. Urządzano agitacyjne „Dni Pieśni“, wiece śpiewacze, na
które posyłano dobrych mówców, postarano się o to, że 27
śpiewaków m ogło wyjechać na 14-dniową wycieczkę krajo
znawczą do Polski.
Owoc tych wysiłków ukazał się w postaci wzrostu zain
teresowania dla idei śpiewaczej szerokiego ogółu wychodżtwa
i zwyżki liczby kół i śpiewaków.
W dniu 4 grudnia 1927 r. Związek mógł znowu przystą
pić do powiększenia liczby okręgów, których obecnie utworzo
no 4, a podział ten zachowano do dnia dzisiejszego. Do okręgu 1 zaliczono koła z okolicy Dortmund i Bochum, do okręgu II
koła z Recklinghausen, Herne i C astrop, do okręgu III koła z
Wannę, Gelsenkirchen i Essen, a do okręgu IV koła z Ober
hausen, Hamborn aż po Dusseldorf. Z końcem roku 1927
Związek liczył w przybliżeniu 2000 członków.
S tarania Związku szły jednak nietylko po linji zwiększa
nia liczby członków, ale i polepszenia jakości pracy, szcze
gólnie podniesienia poziomu produkcyj śpiewaczych. Brak dy
rygentów dawał się odczuwać powszechnie. Dla zaradzenia
temu brakowi Związek zorganizow ał w roku 1928 kurs dla
dyrygentów i kandydatów na dyrygentów, a do przeprowadze-
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Zarząd okręgu IV
Franciszek Słow ik, Ewaryst Figiel, Tom asz Kończak, Piotr Patrzykowski.

Komisja artystyczno-muzyczna
Fr. Słow ik,“L. Kubiaczyk, Jan Kaźmierski sen., B. Kujawski.
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nia kursu powołał wybitnego fachowca z kraju. Kurs odbył
się przy udziale 18 słuchaczy i obejmował następujące wykłady:
A. Zarys muzyki powszechnej i polskiej . 2 wykłady
B. Z asady muzyki połączone z praktycz
nemu ćw iczeniam i.............. .. .................... 5 wykładów
„
C. Budowa i hygiena g ł o s u .............. ........ 5
D. Praktyka dyrygenta . . . . . . . . . . . . 7
„
razem: 18 wykładów
Kurs w wyniku dał szereg nowych sił dyrygenckich i przy
czynił się temsamem do częściowego zaradzenia palącej po
trzebie na tem polu.
Ważną dla oceny popisów na zjazdach śpiewaczych zmia
nę przeprowadzono na zebraniu wydziałów okręgowych, preze
sów kół i dyrygentów w dniu 23 listopada 1928 r. Zniesiono mia
nowicie rubrykę „trudność utworu11, która członkom jury przy
ocenie popisów przysparzała kłopotu i pracy, a wśród śpie
waków często wywoływała niezadowolenie.
W roku 1929 Związek powiększył się o 5 kół. Z końcem
lutego lego roku urządzono drugi kurs dla dyrygentów i kan
dydatów na dyrygentów z udziałem 19 słuchaczy. Program
kursu był podobny do programu kursu z roku 1928, a pro
wadził kurs również wybitny fachowiec z kraju.
Walny zjazd delegatów Związku w dniu 24 marca 1929 r..
w Gelsenkirchen poza innemi powziął uchwałę, że każdorazo
wy prezes Dzielnicy 111 Związku Polaków w N. z urzędu wcho
dzi w skład W ydziału Związku Kół Śpiewaczych.
Rok 1929 stał pod znakiem prac przygotowawczych do
wysyłki reprezentacyjnego chóru zbiorowego na W szechsłowiański i Wszechpolski Zjazd Śpiewaczy, któiy odbył się z okazji Powszechnej W ystawy Krajowej w dniach 18 — 21 maja
w Poznaniu. Prace przygotowawcze rozpoczęto już w jesieni
roku 1928. W dniu 20 listopada 1928 r. odbyło się w Herne
pierwsze zebranie zgłoszonych uczestników chóru zbiorowego..
Na zebraniu tem ustalono, że chór ćwiczyć się będzie w dwóch
oddziałach: uczestnicy z Westfalji pod batuty p. Kubiaczyka —
w Herne, uczestnicy z Nadrenji pod batutą p. Kujawskiego —
w Duisburg-Laar. Podział ten ściśle zachowano i uczestnicy
chóru zbiorowego z poświęceniem godnem podziwu przez kilka
miesięcy brali udział w lekcjach śpiewu, które odbywały się
stale w niedzielę. Ogółem odbyło się lekcyj 16, a przeciętnie
przybywało na nie 120 śpiewaków. W dniu 16 maja 1929 r,
nastąpił wyjazd chóru zbiorowego do Poznania w liczbie 130
osób. C hór z powodzeniem odśpiewał w Poznaniu dwa utw ory: „Dopókąd polskiej pieśni ton na naszej ziemi słynie"
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(chór męski) oraz „ Na Harfie" (chór mieszany). W nagrodę
za poniesione trudy Związek urządził dla uczestników chóru
zabawę w dniu 19 stycznia 1950 r. w Gelsenkirchen.
Ciężkie położenie finansowe, spowodowane bezrobociem
śpiewaków, również w roku 1929 odbija się poważnie na pra
cy w Związku. Muno tego jednak okręgi, jak corocznie, urządziły swoje zjazdy śpiewacze przy wielkiem zainteresowa
niu ogółu naszego wychodźtwa, a i Związek stale znajdował
wyjście z ciężkiej sytuacji finansowej i szczęśliwie m ógł kon
tynuować swoje prace.
W roku 1930 Związek zdobył się n aw et-p rzy pomocy
życzliwych czynników — na wydanie śpiewnika jednogłoso
wego. Śpiewnik przyjęto ogólnie z wielkiem zadowoleniem,
gdyż brak jego bardzo odczuwano w kołach. Na walnem ze
braniu delegatów w dniu 6 kwietnia 1930 r. sprzedano odrazu
280 egzemplarzy. N a temże zebraniu prezes Przybylski zdał
również spraw ozdanie z I. Sejmiku Młodzieży w Berlinie, do
kąd z ramienia Zarządu W ykonawczego Związku Polaków
zwołano przedstawicieli wszystkich organizacyj młodzieży z
całych Niemiec. Pozatem zebranie przystąpiło do znacznego
obniżenia składek członkowskich oraz przeprowadziło daleko
idące oszczędności w budżecie związkowym.
W roku 1930 odbyły się zjazdy okręgowe w BochumWerne (15. 7.), w Recklinghausen - Siid - K ónig-Ludw ig (5. 8.),
w W attenscheid (24. 8.) i w Oberhausen (27. 7.).
Natychmiast po zjazdach przystąpiono do prac przygo
towawczych nad urządzeniem zjazdu jubileuszowego (ogólno
związkowego) z okazji 25-Iecia istnienia Związku. Protek
torat nad Zjazdem objął naczelny kierownik Związku Polaków
w Niemczech p. Dr. K a c z m a r e k z Berlina. S ześć komisyj:
kwaterunkowa, finansowa, dekoracyjna, przyjęć i porządku,
artystyczno-muzyczna oraz prasow a zajęły się przygotowaniem
szczegółów zjazdu, przyczem całkowitą organizację powierzono
Komitetowi Wykonawczemu.
Rok 1951 stanowi 25-ty rok istnienia i działalności czo
łowej organizacji śpiewaczej na terenie westfalsko-nadreńskim.
Mimo fatalnych warunków gospodarczych praca, budowana na
podłożu ideowem, wykazuje dodatnie wyniki.
Związek wkracza w rok 1951 z liczbą 51 kół oraz ogółem
2480 śpiewaków, w tem 1029 męskich, 1086 żeńskich oraz
565 młodocianych.
W dniu dzisiejszym mija lat 25 od założenia Związku
Polskich Kół śpiew aczych na zachodzie Niemiec. Dzień ten
z radosnem zadowoleniem wspominają założyciele i wszyscy,
którzy przyłożyli ręki do rozwoju organizacji śpiewaczej. Mi
nęło 25 lat uciążliwej ale nadspodziewanie owocnej pracy.
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Komisja redakcyjna
Stefan Przybylski, Marjan Kwiatkowski, Kazimierz Pietrzak.

Cześć druhom-założycielom oraz wszystkim tym, którzy
przez przeciąg 25 lat kiei owali ruchem śpiewaczym na za
chodzie Niemiec, którzy czuwali nad Związkiem i wspierali
jego wzniosłe zamiary i wysiłki.
Cześć i uznanie tym, którzy nie szczędzili trudów i mo
zołów i ofiar materjalnych dla pieśni polskiej.
C ześć Tobie wreszcie, drużyno śpiewacza, za troskliwe
i pilne pielęgnowanie skarbu mowy odziedziczonej po ojcach.
A cześć także i uznanie wszystkim rodzicom, którzy w
ciągu ćwierć wieku posyłali swe dzieci pod sztandar śpiewa
polskiego, by nie zapom niały cennego skarbu pieśni.
Ćwierć wieku śmiało i odważnie pielęgnowaliśmy naszą
narodowość i mowę ukochaną i czynić to będziemy nadal z
większą jeszcze siłą i większym zapałem. Do wieńca srebr
nego, który dziś zdobi nasz sztandar, za drugie ćwierć wieku
dorzucimy wieniec złoty, zawsze ci sami, zawsze na straży,,
zaw sze gotowi do walki i ofiar.
Żyj nam zatem pieśni nasza polska, bądź towarzyszem
i dalszym pokoleniom, wzmacniaj i utwierdzaj je w służbie dla
świętej sprawy, boś Ty wielka, Ty potężna, Tobie wszędzie
niechaj będzie
„ C z e ś ć!“
GELSENKIRCHEN, dnia 21 stycznia 1931 r.

33

IfSiil;
/
lllgil
pi® IW ■ S
■'v■;<W -■} / :v .....
: ' /.
:'V#8s .
'I".
■■

:« s !• 'vV.:y':

•

'

-\CX.-V■'■■■'

■i-N'
n

;S f:
V

v*'y:U.A~-‘l

„ .■,•.■'■•■*■-V-.
1.. '
i
,ił
k M
....
.......

. ..,.,

:. I'.
1

1®

'

S§
111

a;
'
■
i

ttll

.

■

w
-

■

■ » '
,.,

1

?

Statystyka rozwoju
Związku Polskich Kół Śpiewaczych
na Westfalję i Nadrenję
w czasie od 1906 -- 1931 r.
Rok

1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

Ilość kół

31
38
50
66
69
82
88
107
119
120
31
37
121
126
138
102
104
37
32
37
40
38
43
48
51
- 51

Liczba
członków

1077
1474
1764
2327
2292
2756
2845
3402
4739
—
—
—
6695
7319
8356
5201
4806
—
1190
1332
1332
1476
1836
2023
2454
2480

męsk.

żensk.

—
—
—
—

_

—
—
—
—

—

—
—
—
■ ■—
—
—

—

■
4037
4444
5175
3351
2962
—

—

,

705
775
777
772
942
1014
1201
1219

,

—
—
—
——
—
2658
2875
3181
1.850
1844
—
485
557
555
704
894
1009
1253
1261
55

Słów kilka o położeniu finansowem
naszych kół śpiewaczych.

Znany jest ogólnie fakt, że dla sprawnego funkcjonowa
nia organizacji śpiewaczej trzeba dużo, bardzo dużo pieniędzy.
Największą bowiem pozycję po stronie rozchodów stanowią
opłaty za lekcje śpiewu, które są podstaw ą i treścią istnienia
koła śpiewaczego. Wielkie były wysiłki naszej rzeszy śpie
waczej na tem polu i wielkie ofiary naszych kóf śpiewaczych.
Dokładny obraz podaje nam poniższe zestawienie, sporządzo
ne na podstawie danych z ostatnich czterech lat:
W r. 1927 było kół śpiewaczych 58
Ogólny dochód roczny kół wynosił 16 073,— mk.
„
rozchód „
„
„
15 385,— „
Lekcyj śpiewu urządzono w r. 1927 ogółem 1 619
O płata za lekcje w r. 1927 wynosiła
„ .....
8686,— mk.
W r. 1928 było kół śpiewaczych 45
Ogólny dochód roczny kół wynosił . . . . 19519.— mk.
rozchód „
„
„ ........... 18931,— „
Lekcyj śpiewu urządzono w r. 1928 ogółem 1 987
O płata za lekcje w r. 1928 wynosiła
„ . . . . . 10245,— mk.
W r. 1929 było kół śpiewaczych 48
O gólny dochód roczny kół wynosił 21 250,— mk.
rozchód „
20 824,— „
Lekcyj śpiewu urządzono w r. 1929 ogółem 2203
O płata za lekcje w r. 1929 wynosiła
„ ....
11508.— mk.
W r. 1950 było kół śpiewaczych 51
Ogólny dochód roczny kół w ynosił 21 847,98 mk.
„
rozchód „
„
„
22 810,57 „
Lekcyj śpiewu urządzono w r. 1950 ogółem 2211
O płata za lekcje w r. 1930 wynosiła
„ ........... 9819,50 mk.
Zatem 40056,30 mk. na pokrycie kosztów 8020 lekcyj
śpiewu wydali śpiewacy polscy w Westfalji i Nadrenji w ostatniem czteroleciu. Czyn godny pochwały i — poparcia.
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śp . K. T. Barwicki
b. generalny sekretarz
W ielkopolskiego Związku Kół śpiew aczych
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Zyj pieśni
G dy już w szystko myśl mą strudzi:
I zabiegi, i gwar ludzi,
I obłudy ślad;
-Gdy chłód życia krew mą zziębi
A żal w sercu nie zagłębi
1 zwątpienia jad!
Wtedy jeden urok miły
Wesprze me zachwiane siły
Zetrze śmierci pleśń,
1 znów serce me otworzy
Dla ludzkości — urok Boży,
Tym urokiem — pieśń!

W pieśni szumi wieków praca,
Trudu koło się obraca,
Bije życia młot;
Robotników mkną się cienie,
Z pokolenia w pokolenie
N iosąc znój i pot.
A choć nieraz i łza tryśnie,
1 na grobach wzrok zawiśnie,
Zagrzmi burzy h u k . . .
Pieśni! zaw sze w twojej nucie
Tętni serce, drga uczucie,
Tchnie m iłość i Bóg.

W niej zobaczę wdzięczne kwiatki;
Nad kolebką uśmiech matki
I dziecinny wiek.
Tam trud ojca — wychowanie,
Pacholęce me igranie
I mej w iosny bieg.
I radości chwile liczne,
Gdy myśl, ziarno me pszeniczne,
Rosła w pełny kłos,
Kiedy z wiedzą szla w zażyłość,
Lub gdy błysła pierwsza miłość,
Zadrżał serca glos.
Tam dziewczyny wzrok czarowhy,
I mych braci strój szykowny,
I zapału żar;
Brzęk puhara, wrzawa wojny
I mod'itwy hymn dostojny,
Czci i chwały czar.

Więc ci chwała, pieśni! chwała!
C zyś doniosła i wspaniała
Jako Tatrów grzbiet,
Czy natchniony w ieszcz cię głosi,
C zy cię echo w si unosi
I pasterski flet;
Czyli w tobie kraj jaśnieje
Przez genjalną epopeję,
Ku narodów czci:
Czy z podania czerpiesz wnętrzy,
C zy liryczny g ło s gorętszy
Z twego łona brzmi;
C zy zaw odzisz sierot płaczem,
C zyś z żniwcami lub z oraczem,
By im słodzić trud:
C zy po Wiśle płyniesz łódką,
Czy do czynu brzmisz pobudką,
C zy zachwycasz gród;

W pieśni płyną wpomnień zdroje.
Tam pradziady widzę swoje,
Przez dziejowy szlak;
Syny święcą ojców kości:
A na kresach tej przeszłości,
Lśni się krzyża znak.

C zy w poważne świątyń psalmy,
W marsze bojów, w ofiar palmy
Lejesz ducha treść;
C zyś jest rosą w w iosny ranki,
C zy uśmiechem w snach kochanki
Pieśni! tobie c z e ść !... h . życzyńskj

Trzej pionierzy.
W uroczystym dniu jubileuszu Związku wspomnieć pra
gniemy również o trzech pracownikach cichych, skromnych lecz
ofiarnych, o dyrygentach pp. Kaźmierskim Janie z W annęRóhlinghausen, Trzeciakowskim Marjanie z Hamborn i Ebersie
Józefie z Essen.
Wymienieni trzej dyrygenci od kilkunastu już lat uczą
pieśni polskiej ponosząc wielkie trudy i mozoły. Unikali
skrzętnie wszelkiego rozgłosu dbając jedynie o to, by sumien
nie spełnić swój obowiązek.
Dziś zato publicznie czcimy ich zasługi, publicznie wo
łam y do nich; Cześć Wam, pionierzy!
39

Potęga Pieśni!
ś p ie w jako harmonijna całość dwóch najpiękniejszych
płodów ducha ludzkiego: poezji i muzyki, należy do czynni
ków silnie działających na um ysł i serce człowieka. P osia
dając ze wszystkich szluk pięknych sam jeden tę właściwość,
że najdokładniej uwydatnić umie w szystkie nieomal uczucia
człowieka: radości czy smutku, tęsknoty czy wesołości, bo
leści czy zadowolenia, zdolen jest słuchacza tak sam o do łez
poruszyć, jak podnieść do najwyższego stopnia radości. T o te ż
przystęp jego do duszy ludzkiej jest łatwy; rzadko bowiem
zdarza się człowiek z uczuciem tak oziębłem lub surowem,
żeby na potężne wrażenie śpiewu pięknego miał być nieczułym
i obojętnym.
Śpiew narodowy, obok tych ogólnych zalet posiada je
szcze tę w artość wielką, że jest ogniwem silnie łaczącem mło
de pokolenie z przeszłością narodu, jest on bowiem skarbem,
do którego naród składa najdroższe swe mienie, jakiem dla
niego są podania, opisy zwyczajów, niemniej stroju i sposo
bu życia przodków. W nim przechowuje lud swój język oj
czysty, a śpiew narodow y strzeże go pilnie i skutecznie przed
skazaniem i zagładą. To też śpiew narodowy umiejętnie pielę
gnowany jest nader ważnym środkiem uszlachetnienia i wy
chowania nietylko poszczególnego człowieka, ale całego narodu.
W zastosow aniu drugiem, t. j. jako środek wychowania
narodu, doniosłość śpiewu ludowego znacznie jest większą,
aniżeli śpiewu artystycznego. Ostatni, obejmując utwory wielkie
koncertowe, oparty na zasadach i wymogach artyzmu nie jest
popularny, a więc całemu społeczeństwu nieprzystępny. Pieśń
ludowa natomiast, mając te zalety i wstęp do wszystkich do
mów naszych, do domów całego narodu polskiego, wpływem
swoim ogarnia całe społeczeństwo.
N aród każdy, pragnący w jednostkach swoich jak i w ca
łym składzie zachować ducha silnego i świeżego, nie powi
nien śpiewu jako ważnego środka wychowania lekceważyć,
powinien raczej śpiew ojczysty pielęgnować i uprawiać g o
jaknajlroskliwiej.
Niestety u nas, Polaków, śpiew ludowy jest w bardzo
wielkiem zaniedbaniu. Młodzież nasza, nie znalazłszy w szkole
sposobności usłyszenia śpiewu ojczystego, nie poznała pięk
ności jego i nie umiała go też pokochać. A sztu k a? Pieśń
40

Ignacy Paderewski
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polska tu u nas, na wychodźtwie, coraz więcej zanika. Temu
należy przeciwdziałać, przy ognisku domowem i w towarzy
stwach naszych. Szczególny zaś obowiązek spada w tym wzglę
dzie na nasze koła ś p i e w a c z e .
W jakim celu śpiewacy się łączą i pielęgnują pieśń pol
ską, ogólnie wiadomo. Jednak zachodzi zasadnicza różnica
w dążeniach tych tu na obczyźnie i tam w kraju. Tam, we
wolnej Polsce, śpiew jest tym czynnikiem wychowawczym: tam,
gdzie pieśń polską pielęgnuje z obowiązku już szkoła polska,
tam w kołach śpiewaczych dążyć się musi w pierwszym rzę
dzie do pewnej doskonałości we wykonaniu utworów, do ar
tyzmu, do piękna. Inny, twierdzić można, znacznie ważniejszy
cel ma ruch śpiewaczy tu na obczyźnie, Tu na pierwsze miej
sce postawić należy moment narodowy, a walory artystyczne
w drugim przychodzą rzędzie N-e mamy tu szkoły polskiej,
młodzież nigdzie nie usłyszy pieśni polskiej. Jedynie w kołach
śpiewaczych można ją pielęgnować, a przez jej pielęgnowanie
spotęgow ać uczucie miłości do wspólnej ojczyzny u tych, któ
rzy otwarcie się do niej przyznawaią; zaś rozbudzać i krze
wić ducha narodowego u młodzieży tej, która przez obojętność
ze strony rodziców lub inne okoliczności poczucie to zatra
ciła. Koła takie, które w pierwszym rzędzie dla względów
narodowych pieśń polską pielęgnują — m oga slarać i winne
starać się potem o podniesienie chóru swego do pewnego
poziomu artystycznego. Z wielkiem zadowoleniem należy
stwierdzić i tu podkreślić, że nie brak u nas na obczyźnie kół
takich, które dobrze, a nawet bardzo dobrze zadanie swoje
zrozumiały i w kierunku tym pracują. Ale z drugiej strony
istnieją też koła, które pod względem poziomu artystycznego
owszem pewną przedstawiają wartość, jednak jako rozsadniki
polskiej kultury muzycznej i jako czynniki wychowawcze w du
chu ojczystym bardzo małe mają znaczenie.
W nowszych czasach młodzież nasza wielce garnie się
do sportu wszelkiego rodzaju, zresztą słusznie, bo w zdrowem
ciele — zdrowy duch. S port stał się tym wielkim i szczę
śliwym rywalem śpiewu. Ale i śpiew przecież jest do pewnego
stopnia sportem. Tu również chodzi o pielęgnowanie zdrowia.
Ćwiczenia oddechowe w śpiewie chyba najlepszym będą tre
ningiem płuc, tych najważniejszych i najwrażliwszych części
w organiźmie ludzkim, więc śpiew i sport pokrewne mają dą
żenia i cele. Tak jak śpiew w skazany jest na gim nastykę —
tak odwrotnie sport, gim nastyka posługiw ać się muszą śpie
wem. Przypominam tylko pieśni do marszu, które rozbrzmie
wają na wycieczkach i ćwiczeniach. Wszystkim tym, którzy
z jakiegokolwiekbądź powodu czynnego nie będą mogli brać
udziału w sporcie, daje śpiew w bardzo wysokim stopniu to,
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co w najlepszym razie dobrze uprawiany sport w udziale dać
może. Z aś śpiew zbiorowy, chórowy, może być czynnikiem
wychowawczym najwyższego stopnia: obok innych walorów
bowiem ma on to do siebie, że nieiylko uczy, ćwiczy, ale za
razem wnosi radość, uciechę, piękno, wnosi słońce w to szare
życie codzienne.
Za rozwój towarzystwa i pracę w niem odpowiedzialny
jest zarząd z prezesem na czele, a w kole śpiewaczem naj
większa odpowiedzialność spada na dyrygenta. Jaki prezes,
takie towarzystwo, jaki dyrygent, taki chór. Uwidoczniło to
się dość doskonale na ostatnich zjazdach śpiewaczych. P o 
ziom wyprowadzenia śpiewu był w całem tego słowa znacze
niu dość poważny, co można było podziwiać u naszych mło
dych dyrygentów. Jedno tylko, co robi niemiłe wrażenie przy
końcu zjazdu: każdy dyrygent lub poszczególny śpiewak wy
daje sąd o produkcji, co wprowadza pomiędzy śpiewaków
wielkie niezadowolenie i tak długo, dopóki w szyscy będziemy
chcieli być na zjeździe sędziami, będziemy zjazdy nasze koń
czyć i opuszczać z lichem wrażeniem. Nam trzeba więcej
posłuchu i zaufania, a osobiste ambicje jaknajprędzej usunąć.
Bo praca dla pieśni, to praca dla życia naszego ludu. Zatem
pielęgnujmy gorliwie pieśń swojską i kościelną, aby pieśń
nasza głośnem echem odzywała się wszędzie, gdzie tylko roz
brzmiewa mowa nasza, gdzie biją serca jedną wspólną myślą,
kochające wszystko to, co jest nasze.
Pieśni Polskiej — cześć!
Jakób Przybylski
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Wskazówki dla pp, dyrygentów.

Na śpiew piękny, estetycznie brzmiący, składają się na
stępujące czynniki:
1 ) racjonalne oddychanie,
2) rytmiczne wykonanie danego utworu,

3)
4)
5)
6)
7)

emisja głosu,
prawidłowa dykcja,
czysta intonacja,
dynamika umiejętnie zastosow ana do melodji i tekstu,
zrozumienie charakteru utworu i treści ze strony dy
rygenta i śpiewaków,
8) staranne, niepobieżne ćwiczenie poszczególnych
głosów, zw łaszcza przy chórach mniej wyrobionych.
Ad 1) Oddech odgrywa w śpiewie może najważniejszą
rolę. Powietrze, które wdychamy, powoduje drganie narzą
dów głosowych w krtani, powoduje więc głos, który w ja
mie ustnej się rozwija i nabiera tak zwaną barwę. Od pra
widłowego i racjonalnego oddychania zależy więc nietylko siła
głosu, ale też jego piękno. S tąd dla dyrygenta obowiązek
ćwiczyć i przestrzegać prawidłowe oddychanie. Śpiewak stać
musi tak, by narządy głosow e (szyja) niczem nie były skrę
powane, oddychać, rozszerzając piersi przy wdychaniu. Śpie
wak uważać musi, by ekonomicznie wydychał, to znaczy musi
mieć władzę nad płucami i nie odrazu wydając powietrze,
wydychać wolniej lub prędzej, tak jak melodja i tekst tego będą
wymagały. Nie należy przez oddychanie we fałszywem miejscu
rozerwać słowa, wogóle uważać, by melodja i tekst nie ucier
piały przez fałszywe zastosow anie oddechu i nie doznały
zniekształcenia. Najlepiej dyrygent przed lekcją zaznaczy
miejsca w partyturze przez kreskę, gdzie wdychać powietrze
należy. Uważać na czyste powietrze i lokal, w którym nie
wolno palić, częściej przewietrzyć.
Ad 2) Rytm w muzyce jest to samo, co rym w poezji.
Poezja bez rymu nie jest poezją, a muzyka bez rytmu nie jest
muzyką. S tąd obowiązek dla dyrygenta uważać na rytmiczne
wykonanie każdego utworu. Przestrzegać skrupulatnie podany
zaraz przy kluczu takt. Uważać na akcent czyli silniejszy
nacisk, który każdy takt wymaga. Szczególnie precyzyjnie
należy wykonać synkopy tryolki i kropkowane nuty. Ćwiczyć
każdy utwór najpierw ściśle rytmicznie, potem dopiero zasto
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sować znaki przyspieszenia, zwolnienia i tp. W skazane jest, by
chór nim przystąpi do ćwiczenia nowego utworu, poznał na
odpowiednich krótkich ćwiczeniach rytm, i akcent danej pieśni.
Dyrygent musi koniecznie posługiwać się w taktowaniu pewną
jakąś normą. Uderzanie taktu podług własnego widzimisię
zdradza niefachowca. Oczywiście nie mają to być uderzenia
sztywne, proste, wymuszone, szablonowe! Przy pewnej rutynie
każdy umiejętny dyrygent będzie umiał wykonywać ręką ruchy
estetyczne, ale zawsze takie, że chór będzie m ógł się oriento
wać w intencjach dyrygenta. W wszystkich utworach polskich,
a takie w pierwszym rzędzie należy ćwiczyć, uważać na tempo,
że tak się wyrażę, polskie. A więc wszystkie utwory, które
mają charakter jakiegoś tańca polskiego, należy śpiewać w
tempie takiem w jakiem by mniejwięcej tańczono przy muzyce
danej piosenki. Wykonać zatem krakowiaka, mazura, kujawiaka
lub poloneza po polsku z rytmem i akcentem polskim.
Ad 3) Należy śpiewaków pouczyć, w [jaki sposób głos
powstaje, gdzie powstaje, gdzie się rozwija i jakie czynniki
wpływają na ukształtowanie głosu tego. Dobre skutki co do
emisji głosu będą wywierały krótkie, kilkuminutowe ćwicze
nia na początku każdej lekcji na wszystkich samogłoskach.
Uważać na skład ust i położenie języka.
Ad 4) Powodem fałszywej dykcji w wielu wypadkach jest
niedostateczne władanie językiem polskim albo wadliwa wy
mowa sam ogłosek. Jest rzeczą dyrygenta pouczyć śpiewaków,
że śpiewamy tylko sam ogłoski i to w brzmieniu polskiem, że
nie wymawiamy o albo e tak jak Niemcy. Śpiew taki zniekształ
ca słow a polskie, nie jest śpiewem polskim, razi ucho nasze
i jest dziwolągiem nawet z punktu widzenia artystycznego.
Ad 5) Przy odpowiednich ćwiczeniach co do emisji głosu
i wskazówkach jak wymawiać należy, intonacja naogół będzie
dobra. Zdarzają się jednak często wypadki, że chór będzie
detonował, czyli że zespół będzie raził ucho nieczystem brzmie
niem, będzie spadał, lub wykazywać będzie inne manka. Je
żeli cały chór nieczysto brzmi, polegać to będzie na tem, że
poszczególne głosy niedobrze są wćwiczone, a więc należy
zabrać się raz jeszcze do wolnego prześpiewania każdego
głosu. Jeżeli chór spada, będzie to częściowo polegało na
wadliwem oddychaniu, na postawie nieprawidłowej, lub też na
powietrzu w lokalu zużytem, albo na tem, że chór po dłuższem
ćwiczeniu wykazuje pewne zmęczenie. W każdym razie należy
urządzić krótką przerwę, przewietrzyć lokal a potem przekonać
się, czy jeden z wpierw wymienionych czynników nie spowo
dował spadania głosu. O ile utwór w sopranie nie dochodzi
wyżej jak do g, można transponow ać go o pół, a nawet cały
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ton wyżej, potem dopiero śpiewać we właściwej tonacji; środek
ten prawie nigdy nie zawodzi.
Ad 6) Czytając zdanie literackie lub posługując się języ
kiem, wogóle będziemy zmieniali siłę naszego głosu, będziemy
raz głośniej wymawiali słowa, całe zdania, potem zaś ciszej
nawet dość często szeptem, czyli, że będziemy cieniowali. Cie
niowanie to nie przypadkowo się zasfosowuje, wymaga to sens
tego, co powiedzieć chcemy. Śpiew również jest mową, jest
to deklamacja nie na jednym głosie, lecz na obszerniejszej
skale głosów. To też temwięcej i tem umiejętniej będziemy
musieli, chcąc osięgnąć śpiew estetyczny, odpowiednio do słów
i melodji wykonanej, baczyć na dynamikę czyli na cienio
wanie. Dyrygent winien przed lekcją dokładnie zbadać tekst i
melodję, bo od jednego i drugiego zależy zastosow anie dy
namiki. Zwykle w każdej partyturze będą wszelkie znaki dy
namiczne oznaczone, ale zajść może czasami jakiś błąd dru
karski, potem druga zwrotka będzie prawie zawsze wymagała
innego cieniowania i nawet tempa. Do dyrygenta teraz należy,
ustalić raz na zaw sze wszystkie znaki i śpiewakom zakomu
nikować. Przy fortissimo g łos niech będzie silny ale nie
krzykliwy. Szczególnie należy wypracować crescenda i decrescenda.
Ad 7) Nim dyrygent zabierze się do ćwiczenia nowego
utworu, sam dokładnie przestudjować go musi. Musi zorjentować się w takcie, w rytmie, w tempie, musi ustalić dynamikę,
0 ile w partyturze nie jest podana, i nakreślić miejsca, gdzie
oddychać należy. Zbadać musi poszczególne głosy i prze
konać się, czy nie zachodzi potrzeba pewnych zmian z po
wodu błędów drukarskich lub np. za niskich nut w basie, których
bas w jego chórze nie jest w stanie wykonać. Potem zapo
znać się musi dokładnie z tekstem, sam treść i sens dobrze
rozumieć, by na lekcji m ógł śpiewakom w szystko dobrze
wytłumaczyć. Gdy dyrygent i śpiewacy rozumieć będą tekst
1 wniknąć będą mogli w treść słów, dopiero wówczas utwór
odpowiednio będą mogli wykonać.
Ad 8) Po dokładnem przestudiowaniu partytury, dyrygent
przystępuje do ćwiczenia. N asam przód wytłumaczy śpiewa
kom, dlaczego w łaśnie ten utwór wybrał, przeczyta i wytłu
maczy tekst, poda treść, zwróci uwagę na autora słów i kom
pozytora części muzycznej, poda kilka danych o jednym i
drugim, określi czas, kiedy i w jakich warunkach pieśń ta
powstała, wogóle postara się o to, by śpiewacy z pewnem
zrozumieniem do ćwiczenia przystąpili. Po tej pogadance
wslępnej przystępuje do właściwego ćwiczenia. Przy ćwicze
niu części muzycznej pamiętać należy, żeby o ile możności
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stale zająć cały chór. Nic ćwiczyć z jednym głosem całej
pieśni póty, póki się nie nauc/y, czyli zająć się nim przez
dłuższy czas. Będzie to męczące dla tych śpiewaków a dla
wszystkich innych przysłuchujących się nużące.
Ćwiczyć
naprzykład ze sopranem krótki odstęp, prześuiewać k ik a
razy i zaraz zabrać się kolejno do innych głosów, innemi
słow y zająć stale cały chór. Im więcej wyrobiony chór, tem
większe oczywiście będą odstępy te, na które dyrygent utw ór podzieli.
Nie należy ćwiczyć poszczególnych głosów zupełnie
mechanicznie czyli nie podawać melodji stale na instrumencie.
C hór trzeba doprowadzić stopniowo do samodzielności. In
terwale takie jak secunda, tercja, kwarta, kwinta, seksta i ok
tawa nietrudno będzie bez pomocy instrumentu głosem odczy
tać, przy trudniejszych tylko interwalach będzie w skazane podać
ton na instrumencie. Zresztą dobry dyrygent, który chór
swój stopniowo starał się wyszkolić, zupełnie obejdzie się bez
instrumentu na lekcjach śpiewu.
Wkońcu kilka uwag jeszcze co do traktowania każdej
jednostki w chórze. Dyrygent winien zawsze pamiętać o tem,
że każdy zgłaszający się nowy członek wstępuje do chóru
jako ochotnik, że nie czekają go tam żadne korzyści mate
rialne, że o śpiew i towarzystwo swoich mu chodzi. Wycho
dząc z założenia tego, że każdy człowiek bez wyjątku, o ile
nie posiada jakiego defektu w krtani lub organach słuchowych,
mniej lub więcej rozwiniętym słuchem i głosem rozporządza,
należy przyjąć do chóru każdego zgłaszającego się. Niech
on początkowo hospituje, a stopniowo wyrobi się słuch i głos
i będzie z niego z czasem pożyteczny śpiewak. Nie należy
nigdy ośm ieszać jednostki, jeżeli ona w śpiewie błąd popeł
niła. Mylić każdy człowiek się może. Wytykanie jednostce
błędów takich albo, co gorsze, ośmieszanie jej, ujemne wy
wiera na niej i na innych śpiew-ikach skutki, a dyrygent taki
całkiem słusznie naraża się na miano człowieka nietaktownego
i niewychowanego. Niech dyrygenta z chórem łączy stosunek
towarzyski, i niech na lekcjach obowiązują wszelkie przyjęte
i przez tradycję uświęcone formy towarzyskie.
Prof. W ładysław Małłek
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P o ls k ie
o rg a n iz a c je i z w ią z k i
w W e s tfa lji i N ad renj i

Związek Polaków w Niemczech T. z,
Dzielnica III
na Westfalję i Nadrenję

Naczelną organizacją społeczeństw a polskiego w Niem
czech jest Związek Polaków w Niemczech T. z. z władzą cen
tralną w Berlinie, który zapoczątkow ał sw ą działalność I-g o
stycznia 1923 r., tworząc w państwie niemieckiem 5 dzielnic.
Największą dzielnicą jest Dzielnica III z siedzibą w miej
scow ości Bochum, do której należy teren Westfalji i Nadrenji,
tworzący 10 okręgów.
Celem Związku Polaków w Niemczech T. z. jest opieka
nad wszystkiemi organizacjam i i towarzystwami polskiemi w
dziedzinie kulturalnej i politycznej oraz obrona piaw przy
sługujących mniejszości polskiej w państwie niemieckiem.
Zorganizow ane oddziały Polek w Dzielnicy III tworzą
silną podstaw ę oświatową pomiędzy dziatwą i młodzieżą na
całym terenie.
W Zarządzie Centralnym Związku Polaków w Niemczech
T. z. zasiaduje ks. Dr. Domański prezes, p. Donimirski wice
prezes.
Naczelnym Kierownikiem jest p. Dr. Jan Kaczmarek.
W Zarządzie Dzielnicy III Związku Polaków w Niem
czech T. z. jest prezesem p. Walenty Biedka, I Wiceprezesem
p. Józef Klonowski, II Wiceprezesem p. Franciszka Maćkowiakowa, sekretarzem p. Franciszek Kowala, skarbnikiem p.
W ładysław Wardzyński.
Kierownikiem Dzielnicy III jest p. Michał W esołowski.
Zatem też każdy obywatel Polak i obywatelka Polka
państw a niemieckiego powinni należeć do Związku Polaków
w Niemczech T. z., którego cel i zadanie jest, utrzymanie du
cha polskiego, krzewienie oświaty i obrona praw przynależnych
swoim członkom.
B o c h u m , dnia 28 czerwca 1931 r.
Związek Polaków w Niemczech T. z.

Dzielnica III
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Zjednoczenie Zawodowe Polskie
z siedzib ą w Bochum , Klosterstr. 4
Dzisiejsze organizacje zawodowe to organizacje bojowe,
które w myśl hasła „Jeden za wszystkich — w szyscy za
jednego" starają się wywalczyć lepsze warunki życia, lepszy
byt i lepsze warunki pracy. O rganizacje zawodowe dni dzi
siejszych mają szerokie zadanie socjalne. Każdy członek or
ganizacji zawodowej ma prawo zwracania się do niej o po
radę prawniczą i o wszelkie inne pomoce, które organizacja
w miarę możności udziela. Wzamian za to organizacja żąda
od swych członków karności i solidarności, kióre musza iść
tak daleko, że w razie potrzeby wszyscy członKowie stanąć
m uszą pod jedno hasło.
Oczywiście, że organizacja zawo
dowa, dbająca o dobro członków, n gdy nie wyda jakiegokol
wiek hasła, powodując się interesem jakieś wpływowej jednoslki,
lecz tylko wówczas, kiedy dobro członków wykazuje potrzebę
takiego wystąpienia.
Taką organizacją jest Zjednoczenie Zawodowe Polskie,
założone w dniu 9. listopada 1902 r. o godzinie 4~tej po po
łudniu w Bochum.
Temsamem dokończono na wychodźtwie dzieła w skut
kach nader brzemiennego. Robotnik polski stworzył swoją
w łaśn i organizację zawodową, uniezależniając się od socjrilisiycznegu „Verbandu“ i chrześcijańskiego „Gewerkvereinu“,
kióre już mniemały, że pochłoną w swoich szeregach m asy
robotników polskich.
Młoda organizacja polska zaczęła się fenomenalnie roz
wijać. Agitując i wiecując Z. Z. P. werbowa!o członków i
rosło w siłę wzmacniając cordz więcej swoje fundamenty.
Wywalczyły sobie Z. Z. P. s w o ą „markę" na zewnątrz wobec
organizacyj niemieckich, kiórym ta polska konkurencja była
solą w oku. Niezmordowane zabiegi zjednoczonych, ich wy
trw ałość i wiara w przyszł >ść w rezultacie spowodowały, że
z tej walki śmiertelne!, iaką wypowiedzieli Niemcy, Z. Z. P.
ostatecznie na całym froncie wyszło zwycięsko.
Trzeba było jednakże walczyć również i z pracodawcami.
Lecz wszelkie wrogie zahiegi nie skuf«owały. Uszlachetnione
świętym ogniem walki Z. Z. P. wywalczyło sobie swój byt.
Z małej garstki zapaleńców z roku 1902, w yrosła po
tężna organizacja licząca w roku 1920 członków Zjednocze
nia Zawodowego Polskiego 50000. Zjednoczenie Zawodowe
Polskie cieszyło się szacunkiem u wszystkich władz i instytucyj.
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N astały czasy inne. — Szukając poprawy bytu, a przedewszystkiem swobody narodowej, szara m asa wychodżtwa
polskiego poczęła emigrować do Francii. Inna część człon
ków emigrowała do Polski, osiedlając się przeważnie w za
chodnich dzielnicach. Jeżeli dzielnice fe dzisiaj są dumą całej
Polski i w wielkiej mierze przyczyniają się do coraz więk
szego ^rozkwitu całego kraju, to w dużym stopniu zawdzię
czają one to tym, którzy z twardej szkoły Z. Z. P. przywieźli
do Polski ręce chętne do pracy i zm ysł organizacyjny, z a 
hartowany w pracy narodowej.
W ten sposób Z. Z. P. spełniało i spełnia przez przebieg
lat 28 swoje posłannictwo, będąc rozsadnikiem zdrowego du
cha polskiego.
Od społeczeństwa polskiego będzie zależne, czy Zjedno
czenie Zawodowe Polskie dalej będzie istnieć lub nie, Od
społeczeństwa polskiego będzie zależeć, czy będzie dobrobyt
zdrowe, uregulowane stosunki socjalne i obrona zdrowia,
ograniczenie czasu trw ania pracy ild.
Zatem niechby krótko streszczona historja Z. Z. P. była
nową podbudką do spotęgow ania jego szeregów.
„Szczęść Boże"
(—) Franciszek Kołpacki
prezes.

9

Związek W zajem nej Pomocy Tow. p oi.-kat.
na W e s tfa lję i N ad renję
Już od roku 1883 rozpoczęło się zakładanie polskich to
warzystw kościelnych w wszystkich miejscowościach Wesffalji
i Nadrenji, gdzie znajdowała się większa ilość Polaków. Najstarszem towarzystwem kościelnem na terenie westfalsko-nadreńskim to towarzystwo „Jedność" w Dortmund, założone w
roku 1877. Szczególny okres rozkwitu przypadł na czas po
1890 roku, kiedy powstają towarzystwa, jak grzyby po deszczu.
Zarazem zaczynała się budzić podejrzliwość niemieckiej
prasy liberalnej. W m iatę szczucia w gazetach, coraz pilniej
śledzono ruch polski. W towarzystwach kościelnych wzięto się
do zakładania oddziałów śpiewaczych z młodzieży naszej,
która podczas obchodów towarzystw jako oddział śpiewaczy
występowała z śpiewem.
Niespożyte zasługi około założenia pierwszych towa
rzystw mieli śp. Hipolit Sibilski i pierwszy misjonarz ks. Jó
zef Szołowski, ks. Dr. Lis i śp. Ludwik Gaisler, redaktor
„W iarusa Polskiego". Później pp. Antoni i Jan Brejski.
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W roku 1904 założono Związek Wzajemnej Pomocy To
warzystw polsko - katolickich. Liczba towarzystw wynosiła
wówczas około 200. W roku 1915 liczył Związek do 17 ty
sięcy członków. Z końcem wojny z powodu wyjazdu bądź
to do Kraju, bądź też do Francji, nastąpił wielki ubytek człon
ków, a nawet 54 towarzystwa zostały rozwiązane. W roku 1923,
w czasie inflacji, Związek utracił swój cały kapitał. Zarząd
mimo to nie stracił ducha. N astąpiła myśl przyłączenia do
Związku bractw różańcowych pod warunkiem, że ksiądz będzie
patronem. Nastąpiło to w roku 1923 na zjeździe delegatów
w Wannę i patronem obrano ks. Mehlera z Dortmund.
Związek Wzaj. Pomocy robił również starania, gdzie za
chodziła potrzeba, do władz duchownych o polepszenie opieki
duchownej.
Pomimo coraz większego ubytku przez śmierć starszych
członków, Związek liczy dziś jeszcze 164 towarzystw i 6. 923
członków oraz 103 bractw i 6 towarzystw Polek pod patrona
tem świętych z ogólną liczbą członkin 11967, tak, iż obecna
liczba członków Związku wynosi razem 18890.
Związek popierał zawsze bratnie organizacje i do dziś
dnia tam, gdzie możliwość istnieje, nadal się to czyni.
Wojciech Grzegorski
sekretarz

Szkolnictwo polskie
na W estfalji i IMadrenjI
Normalny rozwój szkolnictwa westfalsko - nadreńskiego
datuje od roku 1924. W dniu 8-go lutego 1924r., na zebraniu
w Herne, w którym uczestniczył ówczesny poseł na sejm pru
ski, a obecny prezes Związku Polskich Tow. Szkolnych w Niem
czech pan Jan Baczewski, uchwalono zawożenie Tow. Szkol
nych w rejencjach: Arnsberg, Dusseldorf, M onaster i Koln. Rów
nocześnie założono Sekretarjat Polskich Towarzystw Szkol
nych na Westtalję i Nadrenję. Miał on za zadanie załatwiania
spraw bieżących szkolnictwa. W celu zainteresowania sprawą
szkolnictwa wszystkie istniejące organizacje, utworzono P a
tronat Polskich Towarzystw Szkolnych w roku 1926, w skład
którego wchodzą: prezesi rejencyjnych towarzystw szkolnych
oraz delegaci organizacyj czołowych.
Pomimo szalonych trudności praca organizacyjna postę
powała w sz\bkiem tempie naprzód. Dzisiaj mamy w sześć
dziesięciu miejscowościach 3000 dzieci uczęszczających regu
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larnie na lekcje języka polskiego. Nie są to szkoły w całern
lego słow a znaczeniu, z ich różnorodnemi przedmiotami nauki,,
lecz tylko kursy języka, w kiórych dzieci rodziców polskich uczą się mówienia, pisania i czytania, w celu uzdolnienia ich
do władania językiem polskim w słowie i piśmie. Dziecko pol
skie, które przez szkołę niemiecką i przez otoczenie niemieckie
zostało już prawie zgermanizowane, a nawet w domu przez
słabość niedbalstwo rodziców językiem niemieckiem się po
sługuje, pozna na lekcji język ojczysty, pokocha go i przy
zwyczai się do używania języka swego w rodzinie, w towa
rzystwie, a później w szerszem życiu społecznem.
Sekr. Pol. Tow. Szkolnych.

Związek {Młodzieży polsko-katolickiej
na W e s tfa lję i .N adrenję
pod patronatem P rzew ielebnego księdza
proboszcza Dra Dom ańskiego

Celem Związku Młodzieży jest organizowanie młodzieży
obojga płci od lat 14 w towarzystwach młodzieży. Pracę
Związku prowadzi się według programu, uslalonego przez
Zarząd Związku i Radę Opiekuńczą. Do urzeczywistnienia
program u dąży się przez:
a) urządzanie regularnie co miesiąc zebrań,
b) odczyty i wykłady treści religijnej i narodowej,
c) wspólne przystępowanie do Sakram entów św. i pielę
gnowanie pieśni narodowych i religijnych jedno — lub
dwugłosowych,
d) tworzenie oddziałów muzycznych, gim nastyczno-sportowych, gier i zabaw oraz wycieczek towarzyskich dla
płci obojga,
e) krzewienie idei oszczędnościowej i zwalczanie używa
nia alkoholu,
0 wychowanie młodzieży polskiej w duchu organizacyjno-społecznym,
g) odczytywanie gazet i czasopism polsko-katolickich oraz korzystanie z bibljotek polskich.
Organem Związku M łodzieży jest „Młody Polak w Niem
czech", bogato ilustrowany miesięcznik dla całej młodzieży
polskiej w Niemczech, wychodzący w Berlinie.
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Zarząd Związku składa się z następujących osób: drh.
Stefan Przybylski — prezes, drh.-a W ładysława Mikołaiczykówna — sekretarka, drh. Stanisław Matyba — skarbnik.
Rodzice polscy! Przysyłajcie do nas synów i córki Wasze!
M łodzieży polska! Wstępuj tłumnie do organizacji Twojej!
Zarząd Związkowy
BOCHUM, w czerwcu 1931 r.

9.

„Czytanki Ludowe"
Polskie Stow arzyszenie Zapom ogowe „Czytanek Ludo
wych" pod opieką św. W incentego a Paulo zostało założone
przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Robotni
ków dnia 1 października 1927 roku.
Celem i zadaniem Polskiego Stow arzyszenia Zapom ogo
wego „Czytanek Ludowych" jest:
1) Szerzenie oświaty wśród członków przez do
starczanie im „Czytanek Ludowych" z popularnemi powieściami,
2) Zapom oga w razie śmierci i to: męża, żony i
dzieci,
3) Zapom oga dla młodzieży przy wstąpieniu w zwią
zek małżeński oraz w razie śmierci.
Członkami Polskiego Stow arzyszenia Zapomogowego*
„Czytanek Ludowych" są tylko polskie rodziny wraz z dzieć
mi, młodzież, towarzystwa i bractwa różańca św. z całą ilo
ścią członków. Slow arzyszenie liczy przeszło 3000 członków.
Na czele Stow arzyszenia stoi zarząd, kierownik i rada
nadzorcza wraz z prezesem. Prezesem Polskiego Stow arzy
szenia Zapom ogowego „Czytanek Ludowych" jest p. Jan
Kaźmierski z Wanne-Eickel, kierownikiem p. Stanisław P aszkowiak z Bochum. — Siedziba Stow arzyszenia jest: Bochum,.
Klosterstr. 2.
Polskie Stow arzyszenie Zapom ogowe
„Czytanek Ludowych"
pod opieką św. W incentego a Paulo

Bank Robotników w Bochum
Po zlikwidowaniu Banku Handlowego i Banku Ludowego
w Bochum założono z inicjatywy pp. M ańkowskiego, J. Brejskiego, Milczyńskiego, Guzego, śp. Kierczyńskiego i; inn. spół
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dzielnię z nieograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Bank
Robotników" Pierwszym kierownikiem spółdzielni był przez
szereg lat śp. łan Kierczyński.
Spółdzielnia rozwijała się pomyślnie i utrzymała przez
pewien czas filje w Toruniu i Katowicach. W r. 1924 zmie
niono Bank Robotników na spółdzielnię z ograniczoną odpo
wiedzialnością.
Bank Robotników mimo inflacji i ogólnego kryzysu go
spodarczego utrzym ał się jako jedyny polski bank na zacho
dzie Niemiec. Członkami Zarządu są obecnie pp. Stefan
Szczepaniak, Jan Lewandowski i M ateusz Jezierski; prezesem
rady nadzorczej jest p. Jan Olejniczak.
Adres spółdzielni: Bank Robotników, e. G. m. b. H.,
Bochum i. W., Klosterstr. 2. — Telefon: 61817. — Pocztowe
konto czekowe: Postscheckam t Dortmund 10592.
*
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Z w ią z e k P o ls k ic h
K ó ł ś p ie w a c z y c h
na W e s tfa iję i N a d r e n ję

V I.O gólny Z jazd
p o łą c z o n y

z O b chodem 2 5 -le c ia
is tn ie n ia Z w ią z k u
w dniu 2 8 . c z e r w c a 1 9 3 1 roku
w BOCH U M

Pod p ro te k to ra te m h o n o ro w ym
P a n a dr. J a n a K a c z m a r k a
N ac ze ln eg o k ie ro w n ik a Z w i ą z k u
w N ie m cze c h T. z.

Polaków

PROGRAM
O godz. 10 V2 Uroczyste nabożeństwo na intencję Zjazdu w klaszto
rze OO. Redemptorystów w Bochum przy ul. Klosterstr.
Celebrować będzie ks. proboszcz Kasier z Sobiatkowa,
który również w ygłosi kazanie. W czasie nabożeństwa
śpiewać będzie zjednoczony chór kół śpiewaczych „Sien
kiewicz'* z Bochum-Hamme i „Lutnia Kościelna" z WanneRohlinghausen pod batutą p. Jana Kafmierskiego
«
O godz. J!

V2 Uroczyste zebranie na sali p. Balkenhola przy ul. Klo
sterstr. (naprzeciw klasztoru). Na- zebraniu nastąpi po
witanie gości z kraju
0

Przerwa obiadowa
O godz. 13 Yg-Próba generalna chóru zbiorowego

na

„Schiięenhof" przy ul. Castroperstr.

dziedzińcu
9

O godz 14^2 OTWARCIE ZJAZDU na dziedzińcu „Schiitjenhof“ przy
ul. Castroperstr. — Występ chóru zbiorowego pod ba
tutą dyrygenta Związku p. Kubiaczyka —
9

N a chór mieszany z orkiestrę
1. »Hej śpiewacy« . . . .
2. »Z M azowiecka« . . .

Żukow ski
D e m b iń ski-K w a śn ik

Występ najstarszego polskiego kota śpiew aczego na
zachodzie Niemiec „Lutni“ z Gelsenkirchen. Chór od
śpiewa „Skrzypki-swaty“ — Żukow skiego pod batutą
p. Kubiaczyka. (Chór żeński)

Wystąp chóru „Moniuszko" z Poznania
Chór odśpiewa:
J. „W yleciał mi ze krza" .
2. „ Z fujareczkg i bębnem
3. „Miołem jo dzieweczkę
4. „ Bzicem kunia" . . . .
5. „ W o ł k i " ......................
Popisy kóf śpiewaczych — część 1

Przerwa 15 minutowa

.

Wiechowiczo
M a k la k ie w ic z a
M a k la k ie w ic z a

S z y m a n o w s k ie g o

Szymanowskiego

•

Popisy kół śpiewaczych — część II
Zamknięcie Zjazdu

UWAGI: W razie deszczu otwarcie Zjazdu nastąpi na sali „Schutjenhof".
Podczas przerw koncertuje zespół muzyczny Związku Młodzieży PolskoKat. pod batutą p. Słow ika z Hamborn. — Na sali uprasza się nie palić.

Wykaz kół śpiewaczych
biorących udział w popisach o ocenę na VI. Ogólnym Zjeździe
Związku Polskich Kół Śpiewaczych na Westfaiję i Nadrenję
w dniu 28. czerwca 1931 r. w Bochum.

Licz.
porz.

C zęść I.
i

Nazwa kola
Lutnia

M iejscow ość
Gelsenkirchen

Nazwa utworu

Kompozytor

2 Słowik

Hamborn

Skrzypki - swaty
Nasz Bałtyk

5

W yspiański

Bottrop

Naszej w iosce

F. Nowowiejski
Żukowski

4

Mickiewicz

Oberhausen

Wojak

Kwaśnik

5

Polonja

DUsseldorf
Hamborn

Pieśń wieśniaków

C ieszykowski

Na harfie

Poradowski

6 Lutnia
7

8

Biaiy Orzeł
Cecytja

9

Lutnia

Duisbg.-Hochfeld S z ta n d a r g w ia źd z isty
Neumiihl
Dwie wisienki
Miilheim-Styrum U n a s z e g o m ły n a rz a

Żukowski

C ieszykowski
F. Nowowiejski
M. Opieński

10 Lira

Oberhausen

Nasz sztandar

E. Poniecki

n

Duisburg-Laar

Boże c o ś Polskę

E. Poniecki

12

Wanda
Jedność

15 Moniuszko
14 Wanda
15 Kościuszko
16 Gwiazda

Hamborn

Hej, pieśni

Poradowski

H.-Bruckhausen
Bottrop

Po żniwach

F. Nowowiejski

N asz Bałtyk

F. Nowowiejski

Oberhausen
Altenessen

Wesele sieradzkie
Maj

Prosnak
Różański

Dziadek i babka

Kwaśnik

17

Harfa

18

Dzwon

Wannę
Essen

śm ierć pułkownika Gawlas

19

Harmonja

Rotthausen

C z a ro w n ą cichą n o cą

Prosnak

Wiosna

Moczyński
E. Poniecki

20 Wanda
Kray
21 Polonja
Uckendorf
22 Chór św. Elżbiety Schalke

P o lo n e z to w a rz y sk i

Cieniom Wieszcza Dembiński
Wiechowicz

25

Wanda

Eickel 11

24
25
26

Sława
Chór św. Cecylji
Kościuszko

Bulmke
Hiillen
Wannę zachód

Polowanie
Orły

27

Kochanowski

Eickel 1

Pieśń rycerzy

E. Poniecki
St. Moniuszko

28

Lutnia Kościelna

Rohlinghausen

Wieniec pieśni

Gall.

Już się la sy zielenią
Hej, Orle biały

I. Paderewski
Gawlas

C zę ś ć II
8Ś
3 D.
29
50

Nazwa koła

M iejscowość

Nazwa utworu

Krasiński

Ickern

P o lo n e z trium falny

Sobieski

31 Róża Leśna

Herlen
Habinghorsl

Boże co ś Polskę
Nasza Hanka

52

Zofja

Sodingen

P ie śń żo łn ie rz a z r. 1831

53
34
35

Róża Leśna
Kalina
Harrnonja

Hóchlarmark

Hej, tam w k arczm ie

Hillerheide
Castrop-Schw.

Na cześć w iosny

36

G łos Leśny

57
58

Halka
G łos z nad Warty

59

Fiołek
Chopin
Cecyłja

40
41
42
45
44
45
46
47
48
49
50
51

Kulig
Wesele sieradzkie

Konig Ludwig
Castrop
Herne-Baukau

Jak Jaś konie poił

R ecklinghaus.-S.

R o zpleciony w a rk o c z

Czardasz

Grullbad

Wesele sieradzkie

Herne

Wstań, pieśni

Wanda

Hordę

Maj

Wanda
Zgoda

D.-Eving
Witten

Paweł i Gaweł

Dembiński

Dortmund
Bochum VII

Marsz wojennyR.P.
Korale

Chopin
Skarga
Wanda
Lilja
Sienkiewicz
Halka

Wiosna

Werne

Echa balowe

Mengede
Gerthe

Korale
Od ucha

Hamme
Bochum

Nasza chata
Kantata

Jedyny dziennik polsko-katolicki dla Polaków
na obczyźnie weslfalsko-nadreńskiej.
Informuje szybko o wszystkich zajściach poli
tycznych.

„Przewodnik Katolicki “

■— ■" ' ■nu 'i' .... ......................................... ini. «■

............................. n

Bezpłatny tygodniowy ilustrowany dodatek do
Narodu

Drukarnia
wykonuje wszelkie prace drukarski po najtań
szych cenach

Księgarnia
poleca po cenach wydawniczych piękne dzieła
religijne i narodowe, książki do nabożeństwa,
teatralne i książki powieściowe w wielkim
wyborze,

