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RUCH POLSKI NA DOLNYM ŚLĄSKU W LATACH 1922—1939 
(W 40-LECIE ZWIĄZKU POLAKÓW W NIEMCZECH) ♦

Dzieje ruchu polskiego na Dolnym Śląsku w latach 1922—1939 sta
nowią integralną część dziejów walki ludu polskiego w międzywojen
nych Niemczech o wyzwolenie narodowe i społeczne, a w ten sposób 
stają się jedną z kart ogólnonarodowej historii.

Walka Polaków dolnośląskich o polskość charakteryzuje się — w po
równaniu z ruchem narodowym w wielkich skupiskach etnicznie pol
skiej ludności na Śląsku Opolskim, Warmii i Mazurach — pewnymi 
specyficznymi właściwościami, które w decydującej mierze określały 
jej zasięg, charakter i znaczenie.

Dolny Śląsk należał do tych historycznie polskich ziem zachodnich, 
które na przestrzeni kilku wieków uległy stosunkowo największemu 
zgermanizowaniu i w oczach poważnych odłamów opinii polskiej od 
mniej więcej drugiej połowy XIX w. uchodziły za bezpowrotnie i nie
odwracalnie dla Polski i polskości stracone *. Przejawem tego była także 
pewnego rodzaju marginalność tego terenu w polityce polskiej oraz 
brak większego zainteresowania dziejami jego polskiej ludności — 
zwłaszcza w okresie najnowszym — w historiografii i publicystyce poli
tycznej.

* Celem tego a rtyku łu  jest przede w szystkim  zwrócenie uw agi na znaczenie, 
charak te r i w arunk i rozw oju ruchu  polskiego w  okresie m iędzywojennym , częś
ciowo na podstaw ie nie znanych dotychczas m ateria łów  niemieckich. Szczegółowy 
opis fak tów  z dziejów  zorganizowanych form  życia polskiego na Dolnym Śląsku 
znajdzie Czytelnik we wcześniejszych, bardziej w yczerpujących opracowaniach: 
Ci, co przetrw ali. W spom nienia Polaków z  Dolnego Śląska, W rocław 1959; Ludność 
polska na D olnym  Ś ląsku  w  latach 1918— 1939 (Documenta Silesiae, z. 1, W ro
cław  1959); M. O r z e c h o w s k i ,  Szk ice z  dziejów  Polonii w rocław skiej, W ro
cław  1960.

1 A. G a l  o s, Polskość Śląska w  X IX  w. (Szkice z dziejów Śląska, t. II, W ar
szawa 1956, s. 28).



Bezsprzecznie germanizacja znacznej części Dolnego Śląska — cho
ciaż znacznie mniejsza od sugerowanej przez koła niemieckie — powo
dowała, że ruch narodowy miejscowej ludności polskiej, w przeciwień
stwie np. do Śląska Opolskiego, stanowił tu w zasadzie margines życia 
politycznego i społecznego, chociaż w niektórych okresach urastał do 
problemu o zasadniczej wadze i stawał się przedmiotem szczególnego 
zainteresowania władz centralnych i lokalnych oraz nacjonalistycznej 
publicystyki niemieckiej. Tak było na przełomie XIX i XX w., kiedy 
na Dolny Śląsk, a zwłaszcza na tereny graniczące z Wielkopolską, na
pływa fala ludności polskiej, wykupując ziemię od uciekających na za
chód Niemców, zakładając warsztaty rzemieślnicze i handlowe, tworząc 
sieć organizacji kulturalno-oświatowych, gospodarczych i sportowych, 
,,Niebezpieczeństwo polskie” i groźba wtórnej polonizacji zniemczonych 
terenów wywołuje wtedy poważne zaniepokojenie władz i organizacji 
nacjonalistycznych, przenika na łamy centralnej i miejscowej prasy, 
staje się przedmiotem specjalnych broszur i wydawnictw propagando
w ych2. Drugi etap szczególnej intensyfikacji „kwestii polskiej” i „nie
bezpieczeństwa polskiego” obserwować można w przełomowych latach 
1918—1921, w okresie tworzenia się państwa polskiego i walki o jego 
zachodnie granice, które objęły swym zasięgiem także etnicznie polskie 
skrawki Dolnego Śląska na pograniczu z Wielkopolską, w powiatach 
sycowskim, namysłowskim i górowskim 3, chociaż nie brak było w tym 
czasie głosów przypominających prawa Polski do Wrocławia i linii gra
nicznej na Odrze. Aktywizacja polityczna ludności polskiej na pogra
niczu dolnośląsko-wielkopolskim, we Wrocławiu, Legnicy, Zgorzelcu4 
zbudziła w nacjonalistycznych kołach niemieckich widmo marszu pol
skiego po Wrocław i Odrę, widmo inwazji słowiańskiej i zbrojnego po
wstania miejscowej ludności polskiej. Przenikanie patroli powstańców 
wielkopolskich na teren Dolnego Śląska i utarczki zbrojne z oddziałami 
Grenzschutzu i Selbstschutzu zdawały się być — według opinii nie

2 Niezwykle interesujące i dotychczas nie znane m ateria ły  archiw alne na ten  
tem at znajdu ją się w  D eutsches Z entralarchiv , Abt. M erseburg (dalej skrót: DZA 
M erseburg), Rep. 77, Tit. 870, Nr. 47i, Bd. 1—5; Tit. 871, Nr. 1, Adhb. I, Bd. 6—9; 
Rep. 87b, Nr. 9656; Rep. 195, Nr. 444.

3 Jedyną pracą trak tu jąc ą  szerzej ten  tem at — z hitlerow skiego p unk tu  w i
dzenia — jest rozpraw a doktorska E. H ä v e r ,  Die Zerreissung der Kreise Gross 
W artenberg und N am slau durch den Vertrag von  Versailles, W rocław 1933. K w e
stia ta  również czeka jeszcze na opracowanie h istoryka polskiego.

4 Ludność polska..., s. 15—64. Nowe św iatło na ruch polski na Dolnym Ś ląsku 
w la tach  1918—1921 rzucają przechow yw ane w  DZA M erseburg, Rep. 195, Nr. 320; 
Rep. 195, Anhang, Nr. 18; Rep. 77, Tit. 856, O Nr. 31, Bd. 1, tzw. Enkaberichte, 
opracowyw ane przez organizację nacjonalistyczną pn. Vereinigung der Volks
freunde.



mieckiej — zapowiedzią tych wypadków i potwierdzeniem obaw5. 
Wreszcie trzeci i ostatni okres szczególnego natężenia niemieckich obaw
0 losy Dolnego Śląska i przekształcenia się walki miejscowej ludności 
polskiej o prawa narodowe w problem o pierwszorzędnym znaczeniu 
przypada na lata 1923—1929, lata odradzania się ruchu polskiego po 
klęskach zadanych mu w okresie 1918—1922.

Zawiedzione nadzieje lat 1918—1921, kiedy wielu Polaków dolno
śląskich liczyło się ze zwycięstwem polskim na Górnym Śląsku i prze
sunięciem w związku z tym granic Polski aż pod sam Wrocław, a nawet 
z jego przyłączeniem do Polski, chociażby ze względów gospodarczych, 
co brały zresztą pod uwagę podobno niektóre koła niemieckiego handlu
1 przemysłu6 7, szalejący w tym okresie terror antypolski, skierowany 
przeciwko każdemu przejawowi zorganizowanego życia narodowego, do
prowadziły w konsekwencji do znacznego osłabienia liczebnego elemen
tu polskiego. Znaczna część ludności polskiej z Wrocławia, Zgorzelca, 
Legnicy, Zielonej Góry i wielu innych miast i miasteczek dolnośląskich 
przeniosła się do Polski, szukając tam schronienia przed terrorem nie
mieckim i w nadziei, że przestanie być wreszcie grupą obywateli dru
giej kategorii. Z 20-tysięcznej rzeszy Polaków we Wrocławiu w 1921 r. 
pozostało po 1922 r. zaledwie parę tysięcy V Jeszcze większe zmiany 
ludnościowe zaszły na pograniczu dolnośląsko-wielkopolskim i dolno- 
śląsko-opolskim. Z kilkudziesięciu tysięcy Polaków w powiatach Syców, 
Namysłów, Góra Śląska i Brzeg8 pozostała w granicach międzywojen
nych Niemiec tylko niewielka część, chociaż znacznie większa, niż wy
kazał to szczególnie tendencyjny i zafałszowany spis z 1925 r., szacu
jący ogólną liczbę Polaków na Dolnym Śląsku na niecałe 23 ty s .9

5 Die K äm pfe m it den Polen (Schlesische Zeitung, 16 I 1919); Polnischer Ü ber
fa ll in  Schlesien  (Deutsche Allgemeine Zeitung, 16 I 1919); Deutsches Z entra l
archiv  Potsdam  (dalej skrót: DZA Potsdam ), W affenstillstandskom m ission, Nr. 565, 
k. 55, 154, 191, raporty  cen trali G renzschutzu na wschodzie (Zegrost), 25 IV, 16 V, 
3 VI 1919; tamże, Reichsam t des Innern, Nr. 5702, k. 5, prezydent rejencji w ro
cławskiej do pruskiego MSW, 21 VII 1919.

6 „Dziennik B erlińsk i”, 25 XI 1919; Polnische Sehnsucht nach Breslau  (Bres
lauer Neueste N achrichten, 26 XI 1919); W rocławscy kupcy chcą handlować z Pol
ską  (Nowiny Raciborskie, 5 XI 1919); DZA M erseburg, Rep. 77, Tit. 856, O Nr. 31, 
k. 215, prezydent rejencji w rocławskiej do pruskiego MSW, 6 I 1920.

7 C. P e t z o l d ,  Die nationale G efährdung Schlesiens, W rocław 1921, s. 12; 
źródła polskie oceniały liczbę Polaków we W rocławiu po 1922 r. na ok. 3 tys. 
Chodziło tu  jednak  o takich, którzy przyznaw ali się jaw nie do swej narodowości. 
Zob. „Dziennik B erliński” , 7 II, 21 III 1928.

8 Spis z 1905 r. w ykazał w w ym ienionych pow iatach 34 466 Polaków. Zob. 
G em eindelexikon fü r  Königreich Preussen, z. 6, Berlin 1908, s. 397, 403.

9 Dla wym ienionych wyżej 4 pow iatów  spis w ykazał: pow. nam ysłowski 
2376 Polaków  (około 8%> ludności), górowski — 798 (około 2%), sycowski — 646



W rzeczywistości liczba ta sięgała minimalnie 60 tys., zważywszy, że 
jeszcze w 1945 r. — w momencie wyzwolenia — można ją było szacować 
na około 40 tys. 10 W sumie jednak po 1922 r. nie było już na całym 
Dolnym Śląsku większych i zwartych skupisk ludności polskiej, z wy
jątkiem powiatów sycowskiego, namysłowskiego i częściowo brzeskiego, 
nie licząc Wrocławia. W rezultacie tego ruch polski rozwijał się tu 
w formie izolowanych wysepek i oaz, pozbawionych ściślejszych kon
taktów między sobą, jak też trwalszej więzi z ruchem narodowym w in
nych regionach, a przede wszystkim na Śląsku Opolskim. Jedyny wy
jątek stanowił Wrocław, chociaż i jego więź z ośrodkami ruchu pol
skiego na Śląsku Opolskim była raczej dorywcza i formalno-organiza- 
cyjna.

Na charakter i atmosferę wewnętrzną ruchu polskiego na Dolnym 
Śląsku w sposób decydujący rzutowała struktura społeczno-klasowa je
go polskiej ludności, a także jej podział wyznaniowy. Jeżeli w całych 
Niemczech, a w pierwszym rzędzie na terenach autochtonicznych, Po
lacy w przytłaczającej większości stanowili element robotniczy oraz 
dość silnie zróżnicowany wewnętrznie element chłopski (np. na Śląsku 
Opolskim i na Pograniczu wśród Polaków było wielu bogatych chło
pów), z cienkimi tylko warstewkami ziemiaństwa (w Prusach Wschod
nich), inteligencji i drobnomieszczaństwa handlowo-przemyslowego, to 
na Dolnym Śląsku sytuacja kształtowała się trochę odmiennie i z punk
tu widzenia działalności i warunków rozwoju ruchu narodowego bar
dziej niekorzystnie. Ludność wiejska — zwłaszcza na pograniczu z Wiel
kopolską — to prawie bez wyjątku małorolni chłopi i robotnicy rolni, 
a więc ludzie w szczególnie dużym stopniu zależni gospodarczo, a w kon
sekwencji i politycznie od wielkiej niemieckiej własności ziemskiej, 
lokalnych władz, od których uzależniona była wszelkiego rodzaju pomoc 
państwowa, oraz od niemieckich instytucji bankowo-kredytowych. Już

(około 3%) i brzeski — 372 (około 1%). Po uw zględnieniu rew indykacji przez 
Polskę na podstaw ie tra k ta tu  w ersalskiego kilkudziesięciu wsi pow iatów  sycow
skiego, nam ysłowskiego i górowskiego z około 16 tys. Polaków  liczba ludności 
polskiej pow inna wynosić po 1922 r. m inim um  10 tys., naw et po uwzględnieniu 
przypuszczalnej germ anizacji i częściowych w yjazdów do Polski. Zob. „Statistische 
K orrespondenz”, LII. Berlin 15 IV 1926, s. 2. Spis 1925 r. w ykazał dokładnie 
22 872 Polaków, w tym  aż 13 557 tzw. dwujęzycznych. Ponadto w ykazał on na 
Dolnym Śląsku 20 477 Serbołużyczan (w rejencji legnickiej) i 5689 Czechów (w re- 
jencji w rocławskiej), a więc w sumie 49 038 przedstaw icieli mniejszości narodo
wych. Zob. „Statistisches Jah rbuch  fü r das Deutsche R eich”, Berlin 1931, s. 16. 
H. R o g m a n n ,  Niederschlesien, W rocław 1933, s. 3, podaje liczbę 53 024.

10 M. O r z e c h o w s k i ,  Z dziejów  polskiej ludności autochtonicznej na Dol
n ym  Śląsku. W eryfikacja  narodowościowa 1945— 1949 (Śląski K w artaln ik  H isto
ryczny Sobótka, X II, 1957, n r 4, s. 514—515).



tylko z tej racji była ona bardziej podatna na wpływy germanizacyjne 
i szczególnie ostrożna w manifestowaniu swej przynależności narodo
wej. Jako czynnik dodatkowy działał tu także dość niski ogólnie stopień 
uświadomienia narodowego oraz brak bogatszych tradycji ruchu pol
skiego, który zaczął się tu kształtować dopiero na przełomie XIX i XX w. 
i prawie w zarodku został zduszony przez kontrakcję niemiecką. 
W ośrodkach miejskich ludność polska składała się prawie wyłącznie 
z drobnych rzemieślników i kupców, a więc także ludzi silnie uzależ
nionych od niemieckiej klienteli, władz oraz instytucji bankowo-kredy- 
towych i ograniczonych w działalności narodowej i manifestowaniu ob
licza polskiego. Brak własnej inteligencji i klasy robotniczej, a w związ
ku z tym szczególnie duża rola księdza jako jedynego właściwie przed
stawiciela rodzimej inteligencji, względnie niezależnego od administracji 
państwowej i otoczenia niemieckiego, prowadziły w konsekwencji do 
tego, że silniejsze niż w innych ośrodkach były tu elementy kleryka
lizmu, konserwatyzmu społecznego, tradycjonalizmu i obcości w sto
sunku do postępowych i rewolucyjnych nurtów społeczeństwa niemiec
kiego. Szczególna rola kościoła jako jednego z ważniejszych ośrodków 
polskości, koncentrującego i często inspirującego większą część poczynań 
organizacji polskich, kierowanych przez przedstawicieli drobnomiesz
czaństwa, nadawały miejscowemu ruchowi polskiemu charakter za
mkniętego, wyizolowanego „getta” językowo-kulturalnego, do którego 
tylko z wielkim trudem przenikały nowe myśli i prądy społeczno-poli
tyczne, których reprezentantem na terenie Wrocławia była w pierw
szym rzędzie nieliczna, lecz dynamiczna kolonia akademicka n . Manife
stacyjnie katolicki charakter ruchu polskiego we Wrocławiu utrudniał 
znacznie podjęcie akcji wśród polskiej ludności ewangelickiej, skupionej 
przede wszystkim na pograniczu z Wielkopolską, prowadził do zapo
znawania jej interesów przez kierownicze koła polskie na Śląsku Opol
skim, powodował jej wyobcowanie i niechęć do haseł narodowych, zbyt 
przesadnie akcentujących katolicko-wyznaniowy charakter. To z kolei 
osłabiało ruch polski i ułatwiało akcję germanizacyjną wśród ewange
lików Polaków, której najgorliwszymi przedstawicielami i inicjatorami 
byli w szczególnie dużym stopniu szowinistycznie i profaszystowsko na
stawieni pastorzy.

Jedną z charakterystycznych cech ruchu polskiego na Dolnym Śląsku 
była otaczająca go atmosfera osamotnienia w walce z naciskiem germa- 
nizacyjnym. „Zainteresowanie” ruchem polskim ze strony władz i or- * 1

11 O dziejach kolonii akadem ickiej we W rocławiu i je j roli w  miejscowym  
ruchu  polskim  zob. M. O r z e c h o w s k i ,  Z dziejów  ruchu akadem ickiego i w alki
0 w ytw orzenie inteligencji polskiej na Ś ląsku  O polskim  w  latach 1922— 1939 (Studia
1 M ateriały  z Dziejów Śląska, t. IV, W rocław 1962, s. 269—365).



ganizacji nacjonalistycznych — zwłaszcza w okresie istnienia Republiki 
Weimarskiej — było niewspółmiernie wielkie w stosunku do jego re
alnej siły i stopnia praktycznego zagrożenia interesów niemieckich. Na
cjonalistyczne koła niemieckie miały stale na uwadze, że Polska re
windykowała jedynie część ziem etnicznie polskich, że również i na 
Dolnym Śląsku istniały jeszcze tereny, do których rościć mogła prawo 
w oparciu o zasadę etnograficzną. Z drugiej zaś strony nie chciały się 
pogodzić z faktem utraty części dawnego terytorium i konsekwentnie 
przygotowywały grunt do jego odzyskania. W takiej sytuacji „zabez
pieczenie tyłów”, całkowita likwidacja jakichkolwiek śladów polskości 
i „polskiej irredenty” stawała się wymogiem pruskiej racji stanu. Wy
rastająca po zakończeniu pierwszej wojny światowej „psychoza wschod
nia”, psychoza „niebezpieczeństwa polskiego” i zagrożenia integralności 
Dolnego Śląska przez „imperializm” polski i czechosłowacki, wspoma
gany przez „irredentystyczne” dążenia miejscowego elementu polskiego 
i czeskiego12 13, stała się istotną cechą życia politycznego i społecznego 
w międzywojennych Niemczech i określała w dużym stopniu stosunek 
do ludności polskiej i wszystkich zorganizowanych form jej życia kul
turalnego i narodowego. W każdym jego przejawie dopatrywano się 
zdrady stanu i zagrożenia interesów państwa. Występowało to zwłaszcza 
silnie na pograniczu dolnośląsko-wielkopolskim, przez które przebiegała 
granica, określana przez nacjonalistów niemieckich jako „krwawiąca 
i płonąca” 1S, oraz we Wrocławiu, który odgrywał rolę politycznego i na- 
ukowo-kulturalnego bastionu wojującej niemczyzny na „zagrożonym” 
niemieckim wschodzie. Rozpiętość między siłą istniejących tu organi
zacji i związków ojczyźnianych, korzystających ze wszechstronnego po
parcia władz, a nielicznymi i słabymi organizacjami polskimi była 
szczególnie widoczna i rażąca 14. Dla wszystkich tych organizacji i związ

12 Z rac ji położenia Dolnego Śląska między Polską i Czechosłowacją „niebez
pieczeństwo czeskie” i groźba „irredenty  czeskiej” w rejonie Kłodzka i W ałbrzycha 
zajm uje również ważne m iejsce w publicystyce nacjonalistycznej i raportach  władz, 
zwłaszcza w  la tach  1918—1923. Spraw a ta  w ym agałaby jeszcze dokładniejszego 
i źródłowego zbadania, tym  bardziej że na ten  tem at zachowało się sporo źródeł 
w archiw ach Niem ieckiej R epubliki Dem okratycznej.

13 Die blutende Grenze Niederschlesiens, Milicz 1930.
14 W końcu 1921 r. działały we W rocławiu m. in. następujące organizacje, 

które zajm owały się a) utrzym yw aniem  kontaktów  z Niem cam i dolnośląskim i 
w Polsce i b) obroną przed ruchem  mniejszości narodow ych na Dolnym Śląsku: 
D eutscher Schutzbund fü r  das G renz- und A uslandsdeutschtum , Landesverband
Schlesien des Vereins fü r  das D eutschtum  im A usland, Schlesischer H eim atdienst, 
Schlesischer Landes-A usschuss des Deutschen O stm arkenvereins, L andesverband 
Schlesien des Deutschen Ostbundes, Landesverband Schlesien des Bundes der A us
ländsdeutschen, V ereinigte V erbände H eim attreuer Oberschlesier, Liga zum Schuf-



ków walka z ruchem polskim i „niebezpieczeństwem polskim” była 
zawsze głównym zadaniem, nawet w tym okresie, gdy polskość jako 
zorganizowana siła na Dolnym Śląsku faktycznie nie istniała, tj. w la
tach mniej więcej 1921—1922. Nawet w tym okresie władze prowincji 
dolnośląskiej usilnie zabiegały o stworzenie właśnie we Wrocławiu cen
trali do walki z ruchem polskim* 15, pisały o sieci tajnych polskich or
ganizacji powstańczych16, przygotowujących grunt do marszu wojsk 
polskich na Wrocław. Jeszcze silniej moment „niebezpieczeństwa pol
skiego” występował w działalności organizacji i kół nacjonalistycz
nych 17. Przykłady można mnożyć prawie bez końca. Pokazują one do

ze der Deutschen K u ltu r itd., itd. (DZA M erseburg, Rep. 77, Tit. 856, O Nr. 52a, 
Bd. 2, k. 8—9, nadprezydent prow incji dolnośląskiej do pruskiego MSW, 8 XI 1921).

15 „Verschiedene Anzeichen deuten darau f hin, dass das nationale Polentum  
als Zentrale seiner P ropaganda auf deutschen Boden B reslau ausgew ählt hat, 
das ihm  der geeignete M ittelpunkt fü r seine B estrebungen der Polonisierung ganz 
Schlesiens zunächst rechts der Oder zu sein scheint und sich als G rosstadt zur 
V erheim lichung ungesetzlicher U m triebe am  besten eignet” (DZA M erseburg, Rep. 
77, Tit. 856, O, Fasz. 1, k. 69, nadprezydent prow incji dolnośląskiej do pruskiego 
MSW, 18 II 1921; DZA Potsdam , R eichsam t des Innern, Nr. 5778, k. 66, pruskie 
MSW do MSW Rzeszy, 29 V III 1921).

16 DZA M erseburg, Rep. 77, Tit. 1811, Bd. 6, k. 205, 207, L andeskrim inalpo
lizei w Legnicy do pruskiego MSW, 18 XI 1921; L andeskrim inalpolizei we W ro
cław iu do pruskiego MSW, 23 X I 1921. Jak  się następnie okazało, inform acje tc 
nie m iały żadnego realnego podłoża.

17 D eutscher O stm arkenverein  w instrukcjach  dla grup  terenow ych podkreślał, 
że śledzenie i zwalczanie „der W ühlarbeit des G rosspolentum s” na Dolnym i Ś red
nim  Śląsku jest ich szczególnym zadaniem . „Niebezpieczeństwo polskie” i „poLka 
krecia robo ta” istn ieją  w pow iatach brzeskim , nam ysłowskim , sycowskim, milickim, 
górowskim , trzebnickim , wschowskim. „Polnische T ruppen sind an der Posener 
Grenze zum E infall nach M ittelschlesien bereitgestellt” (DZA M erseburg, Rep. loo, 
Nr. 321, b. p., Zarząd Śląski O stm arkenvereinu do grup terenow ych na Dolnym 
Śląsku, 21 VII, 15 VII 1921). Również inna organizacja nacjonalistyczna, Schlesi
scher H eim atdienst, a larm ow ała K ancelarię Rzeszy, że niebezpieczeństwo polskie 
i czeskie na Dolnym Śląsku w zrasta  z dnia na dzień. „Die O derlinie als Grenze 
zwischen diesen beiden slaw ischen S taa ten  [tj. między Polską i Czechosłowacją — 
M. O.] gedacht ist . . .  Die P rovinz N iederschlesien schw er bedroht is t”. W alka 
z „irreden tą polską i czeską” staje się palącym  zadaniem  państw ow ym  (DZA 
Potsdam , R eichsam t des Innern, Nr. 5804, k. 4, Schlesischer H eim atdienst do 
K ancelarii Rzeszy, 26 X 1921). Organizacje gospodarcze pow iatu  nam ysłowskiego 
domagały się zwiększenia oddziałów  Selbstschutzu i energicznie protestow ały p rze
ciwko zam ierzonem u ich wycofaniu. „Bevölkerung des K reises N am slau ist in 
s tä rk este r E rregung über diese M assnahm e. P ro testie rt auf das schärfste dagegen 
und verlangt Belassung der Leute bis G efahr des E infalls und A u iru h r der POien 
vorüber” (tamże, Nr. 5778, k. 56, W irtschaftsverband-N am slau  do kanclerza Rze
szy, 20 V III 1921). N acjonalistyczny publicysta C. Petzold pisał o „zielbewusste 
propagandistische und w irtschaftliche D urchdringung M ittelschlesiens durch das 
G rosspolentum ”. Szefem tej akcji jest Tadeusz K oraszew ski z Opola. Działalność



wodnie, jak silnie zakorzeniona była owa wspomniana ,,psychoza wscho
dnia”, jak dalece spędzało sen z oczu ośrodkom nacjonalistycznym wi
dmo „niebezpieczeństwa polskiego” i marszu polskiego na Wrocław. 
Byłoby jednak dużym uproszczeniem sprowadzać całą rzecz tylko do 
tego. „Psychoza wschodnia” i widmo „niebezpieczeństwa polskiego” od
grywały na Dolnym Śląsku — silniej niż na innych terenach właśnie 
z racji względnej słabości miejscowego ruchu polskiego — inne jeszcze, 
klasowo-społeczne funkcje. W rękach ośrodków nacjonalistyczno-reak- 
cyjnych i kontrrewolucyjnych stawały się one istotnymi środkami walki 
z postępowymi i rewolucyjnymi dążeniami niemieckich mas pracują
cych, służyły do ich rozładowywania i neutralizacji oraz skierowania 
w innym kierunku. Argument, że walka klasy robotniczej z istnieją
cym ustrojem społecznym obiektywnie sprzyja „imperialistycznym” 
planom polskim i czeskim, że faktycznie jest ona inspirowana i finan
sowana przez Polskę, występuje prawie nagminnie. Nie jest też przy
padkiem, że wszystkie działające po 1918 r. związki nacjonalistyczne 
za swój główny cel uważały walkę z niebezpieczeństwem polskim i ko- 
munistyczno-bolszewickim. Można tu dla przykładu powołać się na 
szczególnie zasłużoną w zwalczaniu ruchu polskiego na Dolnym Śląsku 
organizację pn. Vereinigung der Volksfreunde * 18, na metody walki z ru
chem strajkowym górników Zagłębia Wałbrzyskiego19 czy wreszcie na 
raporty centrali Grenzschutzu z wcześniejszego okresu20. „Psychoza

polska na Dolnym Ś ląsku zm ierza w dwóch kierunkach: jeden — to próby przeko
nania ludności niem ieckiej, że jej in teres gospodarczy wym aga połączenia z polską 
częścią Górnego Śląska i Polską w ogóle, drugi — to tw orzenie wysp językowych 
na niem ieckim  obszarze, głównie przez w ykupyw anie ziemi, domów, zakładanie 
w arsztatów  itd. oraz osiedlanie się polskich  sezonowych robotników  rolnych, k tó 
rych liczbę ocenia Petzold na 15 tys. (tylko w rejencji wrocławskiej). Por. P e -  
t z o 1 d, op. cit., s. 11—12.

18 „Zweck des Vereins ist: . . .  Bekäm pfung des K om m unism us durch Schulung 
w eitester Volkskreise m ittels volkstüm licher Behandlung w irtschaftlicher F ragen 
in W ort und Schrift, insbesondere m ittels öffentlicher A ussprachen, V ortragskurse, 
F lügb lätter u. dergl.” (DZA M erseburg, Rep. 77, Tit. 856, O Nr. 31, Bd. 1, k. 256, 
Satzung der V ereinigung der Volksfreude).

10 Polnische A gitation  (Volskwacht fü r  Schlesien, 16 V III 1920); DZA M erse
burg, Rep. 77, Tit. 856, O Nr. 31, Bd. 1, k. 335, nadprezydent prow incji dolno
śląskiej ďo pruskiego MSW 17 IX  1920. Kiedy w 1921 r. w ybuchł s tra jk  górników 
w W ałbrzychu, O stm arkenverein stw ierdzał, że je s t on „zum grossen Teil polnisch- 
-kom m unistisches M achwerk. Im  W aldenburger G rubenbezirk halten  sich po ln i
sche K om m unisten aus Beuthen O/S auf, um fü r einen rad ika len  U m sturz P ro p a
ganda zu m achen”. K to bierze udział w stra jk u , działa na rzecz propagandy pol
skiej (DZA M erseburg, Rep. 195, Nr. 321, Zarząd Śląski O stm arkenvereinu do d y 
rek to ra  Sachse w W ałbrzychu, 30 V 1921).

20 „Nach m ehrfachen N achrichten sollen M ittel- und N iederschlesien in näch
ste r Zeit durch A gitatoren der spartak istischen  Z entrale und der Sow jetregierung



wschodnia” miała również na celu odwracanie uwagi społeczeństwa nie
mieckiego od katastrofalnej sytuacji gospodarczej i przerzucenie odpo
wiedzialności za nią na traktat wersalski, Polskę itd. Maskować ona 
miała wreszcie agresywne plany odradzającego się imperializmu i re- 
wizjonizmu niemieckiego, który bynajmniej nie wyrzekał się ideologii 
i polityki „Drang nach Osten”. Jest rzeczą zrozumiałą, że wszystkie 
wymienione tu czynniki w sposób istotny rzutowały na działalność ru
chu polskiego i decydowały w dużej mierze o jego osamotnieniu i sła
bości.

* *

*

Sytuacja Polaków dolnośląskich w okresie po plebiscycie i powsta
niach zbrojnych na Górnym Śląsku była szczególnie tragiczna. Ich ak
tywny udział w akcji plebiscytowej na rzecz Polski21 pociągnął za sobą 
niezliczone akty gwałtu i terroru 22, które w konsekwencji doprowadziły 
do prawie całkowitego załamania się zorganizowanych przejawów życia 
narodowego. „Dzienniki wrocławskie publikowały nazwiska i adresy 
działaczy polskich, powodując tym bojkot gospodarczy . . . lokale pu
bliczne wzbraniały się wynająć Polakom lokalu na zebrania, zabraniano 
rozmawiać po polsku w lokalach publicznych i na ulicy, a rozmawiają
cych po polsku insultowano i odstawiano na policję” 23. Jeszcze gorzej 
przedstawiała się sytuacja w Sycowskiem i Namysłowskiem, gdzie na 
długo utkwiły w pamięci ludności polskiej wyczyny bojówkarzy nacjo
nalistycznych w nocy z 21 na 22 marca 1921 r . 24 Wszelkie przejawy 
zorganizowanego życia polskiego zostały brutalnie zdławione. Zamarło 
życie polskie w Legnicy, która jeszcze w 1918 r. wysyłała swych przed
stawicieli na Sejm Dzielnicowy ziem polskich zaboru pruskiego25. We
getowała polska organizacja w Zgorzelcu, przejawiająca szczególną ak
tywność w okresie walki plebiscytowej26, lecz po paru latach i ona

bolschew istisch vorbereitet w erden. Die Einreise zah lreicher bolschew istischer po l
nischer A gitatoren  nach Schlesien w ird  gem eldet” (DZA Potsdam , W affen
stillstandskom m ission, Nr. 564, k. 55, Zegrost, Tagesm eldung, 14 II 1919).

21 Ludność polska..., s. 46—64.
22 Tamże.
23 Tamże, s. 65.
24 Tam że, s. 64.
26 Tamże, s. 17.
2a Ośrodkiem  ruchu  polskiego w Zgorzelcu i najbliższej jego okolicy było za

łożone w  1898 r. Tow arzystwo R obotników  Polskich (o tendencjach  socjaldem okra
tycznych), przekształcone następnie w  Tow arzystwo K atolików  Polskich im. Sw. 
Józefa. Jego najak tyw niejszym i działaczam i w  okresie 1918—1921 byli M erdasiński 
(przewodniczący), Stachow ski, F ranciszek M ruczyk, Jan  Czok, Aleksy Szweda,



uległa likwidacji, w czym wcale nie ostatnią rolę odegrały nacjonali
stycznie nastawione władze miejscowej parafii katolickiej27. Podobny 
los spotkał organizację polską w Wąsoszu, która swą działalnością pro
mieniowała także na okoliczną ludność wiejską 28 29. Apatia, beznadziejność 
i zniechęcenie były powszechnymi zjawiskami wśród przytłaczającej 
większości Polaków dolnośląskich.

Ośrodkiem odrodzenia zorganizowanego życia polskiego na Dolnym 
Śląsku stał się Wrocław. Istniejący od końca 1921 r. — kiedy ostatecz
nie rozpadły się wszystkie działające dotychczas organizacje polskie — 
Polski Komitet Miejscowy skupił wokół siebie pozostałych działaczy 
i stał się inicjatorem kontynuowania walki o prawa narodowe w nie
zmiernie trudniejszych niż przed pierwszą wojną światową warunkach. 
Za pieniądze, uzyskane od władz niemieckich w formie odszkodowania 
za zburzony przez bojówki nacjonalistyczne lokal przy ul. Nowej2d, 
zakupiono dom przy ul. T. Kościuszki, zamierzając ulokować w nim 
odradzającą się, lecz bezdomną bibliotekę polską oraz kurs języka pol
skiego (tzw. szkółkę polską). Akcja ta została sparaliżowana przez wła
dze miejskie, gdyż dopatrywano się w niej początku zakrojonej na
A ntoni Sowiński, F ranciszek Józefiak. Zob.: DZA M erseburg, Rep. 195, Nr. 321, 
przewodniczący O stm arkenvereinu w  Zgorzelcu do Zarządu Śląskiego O stm arken- 
vereinu  w e W rocławiu, 5 V, 25 IX  1920; Nr. 320, rap o rt (Enkaberichte) V ereinigung 
der V olksfreunde z 2 X 1920, Polenbewegung Görlitz; Rep. 77, Tit. 856, O Nr. 31, 
Bd. 1, k. 351, 356, D eutscher Schutzbund do pruskiego MSW, 27 IX  1920; prezydent 
re jencji legnickiej do pruskiego MSW, 9 X II 1920; M. O r z e c h o w s k i ,  Polacy 
w Zgorzelcu przed 1939 r. (Sprawy i Ludzie, X III, 1958, n r 31).

27 W la tach  1918—1921 liczba Polaków  w Zgorzelcu uległa pow ażnem u zm niej
szeniu (według relacji niem ieckiej na nabożeństw a polskie uczęszczało około 50 
osób). Na tej podstaw ie zarząd kościoła Św. K rzyża uchw alił likw idację nabożeństw  
polskich. Ks. S tephan, w ładający językiem  polskim, został zwolniony przez kurię  
w rocław ską ze stanow iska. W obronie decyzji zarządu kościelnego w ystąpił na 
łam ach „Schlesische V olkszeitung” ks. B rückner, argum entu jąc ją  m. in. tym, że 
wszyscy Polacy zgorzeleccy w ładają  językiem  niem ieckim  i dlatego odrębne nabo
żeństw a polskie są zbędne. Wszelkiego rodzaju  szykany ze strony m iejscowych n a 
cjonalistów  doprowadziły w  końcu 1925 r. do rozw iązania się Tow arzystw a K ato 
lików Polskich. Zob.: Ludność polska..., s. 122; „Nowiny Codzienne”, 21 VI 1925; 
„Schlesische Volkszeitung”, 15 V III 1925.

28 P ierw sza próba zorganizowanej działalności polskiej w  Wąsoszu i okolicy 
przypada na 1907 r., kiedy to pow staje K om itet Wyborczy na Dolnym Śląsku 
z Janem  M aśkiem , Janem  Rybackim  (z Wąsosza), A ugustynem  Niedźwiadkiem , 
Jakubem  K owalskim  i Józefem Lorkiem  na czele. W tym  sam ym  mniej więcej 
okresie pow staje w  Wąsoszu Towarzystwo Św. Józefa, k tóre rozw ija ożywioną 
działalność ku ltu ra lno-ośw iatow ą i z tej rac ji sta je  się solą w  oku miejscowych 
nacjonalistów  (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, rkps n r 970, P róba organizacji 
wyborczej na Dolnym Śląsku z r. 1907; DZA M erseburg, Rep. 77, Tit. 195, Nr 444, 
G ustaw  W eikert z Wąsosza do C ardinala von W iddern w Berlinie, 14 V III 1913)

29 Ci, co przetrwali..., s. 12—13, 14, 20—21, 44—45.



szeroką skalę działalności zmierzającej do „stopniowej polonizacji” 
Wrocławia, stanowiącej z kolei odskocznię dla polskich dążeń aneksjo- 
nistycznych30. Do ataku antypolskiego włączyły się także organizacje 
nacjonalistyczne, oskarżając wrocławskich Polaków o dążenie do ode
rwania od Prus części ich terytorium 31. Dom przy ul. Kościuszki był 
więc praktycznie dla ruchu polskiego przez wiele lat bezużyteczny32. 
Odradzające się organizacje polskie musiały si^ nadal borykać z ogrom
nymi trudnościami lokalowymi.

W końcu 1922 r., kiedy organizował się Związek Polaków w Niem
czech, ruch polski we Wrocławiu wychodził już z przejściowego kryzysu. 
Latem 1923 r. powstaje tu miejscowy oddział Związku Polaków w Niem
czech z Franciszkiem Juszczakiem, Antonim Zarembowiczem i Janem 
Urbanowiczem na czele, których władze określały jako „przekonanych 
i świadomych celu Polaków” 33. Człowiekiem nadającym ton i określa
jącym charakter i kierunek pracy nowej organizacji był duszpasterz 
Józef Matuszek, „przywódca duchowy” całej Polonii wrocławskiej34. 
W 1924 r. Związek Polaków liczył 38 członków, „przekonanych zwolen
ników idei wszechpolskiej”, w 1928 — 68, a w 1929 — 118 35. Po odej

30 „Es ist ih r Bestreben, durch den A nkauf der G rundstücke polnische Sprengel 
zu gründen und die S tad t B reslau so allm ählich zu polonisieren. Es besteh t polni- 
scherseits die Absicht, spä ter A nsprüche auf B reslau zu erheben, da sie B reslau  als 
D urchgangsstation zwischen Posen und poln. O berschlesien dringend benötigen’'. 
Jeżeli Polakom  uda się p lan zakupu domów we W rocławiu „ist m it Bestim m theit 
anzunehm en, dass B reslau in kurzer Zeit von Kongress- und Posener-Polen ü b er
schwem m t w ird  und dadurch nicht nu r fü r Breslau, sondern fü r ganz N ieder
schlesien eine G efahr d ro h t” (DZA M erseburg, Rep. 77, Tit. 1811, Nr 4, Bd. 5, 
prezydium  policji we W rocławiu do prezydenta rejencji w rocław skiej, 3 VII 1922).

31 Zresztą policja m usiała tem u zaprzeczyć: „In hiesigen Bezirk ist über pol
nische O rganisationen, die auf eine gew altsam e Loslösung von deutschen G ebiets
teilen zu G unsten Polens h inarbeiten , b isher nichts Positives bekann t gew orden” 
(DZA M erseburg, Rep. 77, Tit. 1811, Nr. 27, k. 32, Landeskrim inalpolizei we W ro
cław iu do Państw ow ego K om isarza N adzoru Porządku Publicznego w Berlinie, 
26 XI 1922).

32 Władze mieszkaniowe nie zgodziły się na opróżnienie zakupionego lokalu. 
Dopiero w 1934 r. została tu  stw orzona polska B ursa A kadem icka. Znajdow ała się 
tu  również adm in istracja  „Młodego Polaka w Niem czech” i „Małego Polaka 
w Niem czech”.

33 DZA M erseburg, Rep. 77, Tit. 1811, Nr. 26, prezydent rejencji w rocławskiej 
do Państw ow ego K om isarza Nadzoru P orządku Publicznego w Berlinie, 6 VII 1923.

34 Tamże.
35 DZA Potsdam , R eichsm inisterium  des Innern, Nr. 5806, k. 48, Polnische 

P ropaganda und ihre A bw ehr in N iederschlesien. V ortrag  gehalten  auf der Grenz 
landtagung der R eichszentrale fü r H eim atdienst in Lötzen, Ostpreussen am 14. A u
gust 1924. von R egierungsrat Dr. H am burger (dalej: Polnische P ropaganda und 
ihre A bw ehr in N iederschlesien); „Polonia”, 12 III 1929.



ściu księdza Matuszka czołową rolę w ruchu polskim — aż do wybuchu 
wojny światowej — odgrywał krawiec Franciszek Juszczak30 * * * * * 36.

Związek Polaków w Niemczech był kierowniczą organizacją ruchu 
polskiego. Reprezentował on interesy ludności polskiej wobec lokalnych 
władz administracyjnych i nadrzędnych władz ruchu polskiego na Śląs
ku, utrzymywał kontakty z organizacjami innych mniejszości narodo
wych na Dolnym Śląsku37, organizował bezpośrednio akcję o charak
terze politycznym, jak wybory do ciał ustawodawczych Prus i Rzeszy 
oraz organów komunalnych, określał linię postępowania wobec wydarzeń 
o ważnym dla Polaków znaczeniu (np. spisy ludności), inicjował i prze
prowadzał imprezy o charakterze ogólnopolonijnym (jak np. obchody 
rocznic i świąt narodowych, akademie ku czci zasłużonych Polaków itd.), 
wytyczał kierunki działalności wyspecjalizowanych organizacji polskich 
(jak Towarzystwo Szkolne, Towarzystwo „Biblioteka Ludowa”, Towa
rzystwo Śpiewu „Harmonia”, Towarzystwo Młodzieży Polskiej, Drużyna 
Harcerska im. B. Chrobrego, Towarzystwo Kościelne im. Błog. Czesława, 
Towarzystwo Sportowe „Iskra”, Klub Szachowy). Z wymienionych tu 
organizacji szczególnie ważną rolę w dziejach Polonii wrocławskiej ode
grały: Towarzystwo Szkolne, Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” oraz 
Towarzystwo Młodzieży Polskiej.

Towarzystwo Szkolne38 miało na celu przede wszystkim kierowanie 
pracą „szkółki polskiej” oraz rozwijanie oświaty pozaszkolnej wśrpd

30 „Die treibende K ra ft in der hiesigen Polenkolonie ist der preussische S taa ts
angehörige, D am enschneider F ranz Juszczak, N eudorfstrasse 37 w ohnhaft” (DZA
Potsdam , R eichsm inisterium  des Innern , Nr. 25727, k. 00, prezydent re jencji w ro 
cławskiej do pruskiego MSW, 13 IV 1928). „Die Seele der gesam ten polnischen
Bewegung in B reslau ist der bereits genannte D am enschneider F ranz Juszczak. 
Er ist V ertrauensm ann des Polenbundes fü r B reslau  und U m gebung” (DZA M erse
burg, Rep. 77, Tit. 856, O, 66b, Bd. 2, k. 408, Die Polenbewegung in D eutschland.
S tand am  1. A pril 1929). N astępca ks. M atuszka, ks. Jałowy, nie cieszył się zau fa
niem  organizacji polskich, „da er sich den polnischen V ersam m lungen und V ergnü
gungen fern h ält und an dem politischen Leben der Polenbewegung keinen Anteil 
n im m t” (DZA Potsdam , R eichsm inisterium  des Innern, Nr. 25727, k. 8, prezydent 
rejencji wrocławskiej do pruskiego MSW, 13 IV 1928).

37 Szczególnie żywe kontak ty  u trzym yw ały organizacje polskie we W rocławiu 
z m iejscową czeską „Besedą”. W edług ustnej relacji F. Juszczaka działacze polscy 
prow adzili agitację wyborczą w koloniach czeskich pod Strzelinem . W okresach 
kam panii wyborczych w spółpracowano także z organizacjam i serbołużyckim i na 
Dolnym Śląsku.

38 Towarzystwo Szkolne we W rocławiu — jako 7 z kolei w  Niemczech — 
powstało w  1924 r. Jego długoletnim  przewodniczącym  był em erytow any urzędnik 
S tanisław  Bartosiewicz. Z innych działaczy wym ienić można Offensteina, H am ulską, 
Falbowskiiego, Jakubowskiego, W aldowskiego, Nowaka, Zarem bowicza, L inettę (DZA 
Potsdam , R eichsm inisterium  des Innern, Nr. 5805, k. 245—246, prezydent rejencji 
w rocławskiej do pruskiego MSW, 5 IV 1924).



podrastającego pokolenia polskiego. Pod jego auspicjami pracowała re
aktywowana w 1922 r. „szkółka polska”, w której uczono języka pol
skiego, geografii i historii Polski oraz tańców i pieśni ludowych. 
W 1923 r. chodziło do niej około 50 dzieci, w 1924 — 58, 1926 — 54, 
w latach 1930—1933 — 34 dzieci. Dopiero po przewrocie hitlerowskim 
liczba uczniów gwałtownie zmalała i wynosiła przeciętnie 15. Towarzy
stwo Szkolne kierowało także pracą kursu języka polskiego dla dora
stającej młodzieży polskiej. Liczba jego słuchaczy wynosiła przed prze
wrotem hitlerowskim średnio 30—40 osób. W sumie więc przed 1933 r. 
nauką języka polskiego, geografii i historii Polski objęto około 100 osób, 
co na tle innych skupisk ludności polskiej w Niemczech było liczbą 
stosunkowo znaczną. Towarzystwo Szkolne organizowało także „wieczory 
oświatowe”, kolonie dla dzieci, wycieczki itd. Na przełomie 1929/30 r. 
Towarzystwo Szkolne we Wrocławiu — dążąc do objęcia swym za
sięgiem innych skupisk ludności polskiej na Dolnym Śląsku — zostało 
przekształcone w Towarzystwo Szkolne na Dolny Śląsk. Początkowo wła
dze sądowe odmówiły mu prawa rejestracji, motywując to tym, iż 
działalność tego rodzaju organizacji polskich wymierzona jest przeciwko 
całości terytorialnej państwa pruskiego, „a zatem uchybia dobrym oby
czajom”. To kapitalne wyrażenie jest bezprzykładnym wprost dowodem 
bezczelności i fałszu nacjonalistycznie nastawionych władz pruskich. 
W przekonaniu pruskiego sądu we Wrocławiu nie uchybiała widać do
brym obyczajom bezwzględna polityka wynaradawiania, której ofiarą 
padł najwcześniej właśnie Dolny Śląsk, ani prześladowanie języka pol
skiego, kultury polskiej i organizacji polskich. Dobrym obyczajom uchy
biała jednak naturalna dążność dolnośląskich Polaków do zachowania 
odrębności narodowej i pielęgnowania języka i kultury. Dopiero liczne 
interwencje władz centralnych Związku Polaków w Niemczech oraz 
groźba represji wobec organizacji szkolnych mniejszości niemieckiej 
w Polsce wpłynęły na zmianę decyzji sądu. Polskie Towarzystwo na 
Dolny Śląsk zostało zarejestrowane, chociaż nie udało mu się nigdy 
wyjść ze swą działalnością poza sam Wrocław39.

Jeden z nader istotnych momentów walki o utrzymanie polskości we 
Wrocławiu stanowił swoisty kult pieśni polskiej. Głównym szermierzem 
tego kultu było Towarzystwo Śpiewu „Harmonia”, działające jeszcze 
w okresie przed pierwszą wojną światową. Reaktywowanie jego dzia
łalności przypada na lata 1923—1924. W 1924 r. liczyło ono około 50 
członków, a więc było jednym z najliczniejszych towarzystw śpiewa
czych polskich na terenie całego Śląska. „Harmonia” posiadała chór 
żeński, męski i mieszany, własny zespół dramatyczny i deklamatorski,

39 O pracy i rozw oju szkółki polskiej zob.: Ci, co przetrwali..., s. X X II, 47—51; 
Ludność polska..., s. 87—100; Szkice z dziejów..., s. 52—70.



organizowała koncerty we Wrocławiu i na Śląsku Opolskim, urządzała 
systematycznie wieczory słowa, pieśni i tańca itd. O ich poziomie może 
świadczyć fakt, że w 1928 r. na popisowym Zjeździe Związku Polskich 
Kół Śpiewackich Śląska Opolskiego w Gliwicach chór tego towarzystwa 
zajął pierwsze miejsce. Sukces ten powtórzono w 1935 r. w Bytomiu, 
gdzie chór mieszany zajął I miejsce, a chór męski — III. Nie bez racji 
więc prasa polska na Śląsku Opolskim nazywała „Harmonię” „najdalej 
na zachód wysuniętą stanicą ducha polskiego” 40.

W 1930 r. powstało we Wrocławiu Towarzystwo Młodzieży Polskiej, 
które stawiało sobie za cel „skupianie młodzieży polskiej, pielęgnowanie 
języka ojczystego oraz wychowywanie swoich członków na dobrych 
Polaków i uświadomionych obywateli”. W końcu 1931 r. Towarzystwo 
liczyło 40 członków. Towarzystwo posiadało zespół taneczny i drama
tyczny, orkiestrę, kwartet śpiewaczy, sekcję sportową (z podsekcjami 
tenisa, tenisa stołowego, siatkówki i lekkoatletyki), organizowało naukę 
języka polskiego, historii i geografii dla swych członków, wycieczki oraz 
odczyty o Polsce i wkładzie narodu polskiego do kultury światowej, 
urządzało obchody rocznic narodowych i uroczystości ku czci wielkich 
Polaków. Po przewrocie hitlerowskim podstawową formą pracy Towa
rzystwa stał się zespół świetlicowy. Zespół urządzał wieczory pieśni 
i słowa polskiego, wieczory propagandy książki i prasy polskiej, wy
stawy, wycieczki krajoznawcze, dni czytelnictwa itd. W ramach zespołu 
odbywała się także nauka języka polskiego oraz historii i geografii 
Polski 41.

Wysiłki wszystkich tych organizacji — przy zastosowaniu różnorod
nych środków i metod pracy — zmierzały do skonsolidowania ludności 
polskiej we Wrocławiu, zewnętrznego zamanifestowania jej istnienia oraz 
utrzymania jej odrębności i indywidualności narodowej. W sumie sku
piły one w swych szeregach około 250 osób 42, ale po przewrocie hitle
rowskim liczba ta uległa poważnemu zmniejszeniu. Reminiscencje 
z okresu terroru w latach 1918—1922, ciężka walka o codzienną egzy
stencję, przybierające stale na sile nastroje nacjonalistyczne w hitlery- 
zującym się mieście, groźba szykan i represji, antypolska nagonka pra
sy — oto jedna grupa przyczyn słabości organizacyjnej ruchu polskie
go. Zamknięty charakter organizacji polskich i ich społeczne wyobcowa
nie, tradycyjne, półpatriarchalne i klerykalne treści i metody ich pracy, 
wreszcie, niezawiniona zresztą, bezsilność ich w walce o zabezpieczenie

40 Ludność polska..., s. 100—103; Szkice z  dziejów..., s. 189—194.
41 Ludność polska..., s. 103—108; Szkice z dziejów..., s. 80—89.
42 DZA Potsdam , Reichsm inisterium  des Innern , Nr. 25727, k. 7, prezydent 

rejencji w rocławskiej do pruskiego MSW, 13 IV 1928; Ludność polska..., s. 79.



interesów społeczno-ekonomicznych ludności polskiej — oto druga grupa 
przyczyn.

Działacze polscy we Wrocławiu próbowali także wciągnąć w orbitę 
ruchu polskiego inne skupiska polskie na Dolnym Śląsku, a w pierw
szym rzędzie na pograniczu z Wielkopolską. Próbowano tworzyć kursy 
języka polskiego, zakładać komórki Związku Polaków w Niemczech, 
zorganizować kolportaż prasy polskiej itd. Działalność tego rodzaju siłą 
rzeczy — w związku ze szczególnym uczuleniem władz i organizacji 
nacjonalistycznych pogranicza na każdy przejaw „irredenty polskiej” — 
przybierała formy prawie konspiracyjne i zamaskowane 43. Każda jawna 
forma działalności narodowej spotykała się z natychmiastową i brutalną 
reakcją strony niemieckiej 44. Sterroryzowana ludność polska nie śmiała 
jawnie wyrażać swych- życzeń i domagać się przysługujących jej na 
mocy konstytucji praw językowo-narodowych 45. W rezultacie do Związku 
Polaków należała tylko garstka ludzi, a cała praca opierała się na kilku 
jednostkach w Sycowie, Namysłowie i Brzegu46. Charakter narodowy 
przytłaczającej większości ludności polskiej przejawiał się tu przede 
wszystkim w tradycyjnym przywiązaniu do języka ojczystego, pielęgno
wanego w życiu rodzinnym, oraz do zwyczajów i obyczajów polskich. 
Nieznaczne ilości członków posiadał Związek Polaków także w najbliż
szych okolicach Wrocławia, w Legnicy, Kłodzku. Jedynie ośrodek zielo- 
lonogórski przejawiał żywszą działalność i utrzymywał kontakty z Wro
cławiem 47.

W rozwoju ruchu polskiego na Dolnym Śląsku w okresie między
wojennym można wydzielić dwa zasadnicze okresy. Pierwszy obejmuje 
w zasadzie lata 1923—1929. Jest to okres względnego rozmachu organi
zacyjnego, powstawania szeregu wyspecjalizowanych organizacji, kształ
towania się form i metod ich pracy. Ruch polski zasięgiem terytorial
nym nie ogranicza się tylko do samego Wrocławia, lecz w mniejszym 
czy większym stopniu — zwłaszcza w okresie kampanii wyborczych do 
ciął ustawodawczych Prus i Rzeszy — obejmuje prawie wszystkie sku
piska Polaków dolnośląskich. Rok 1929 stanowi w pewnym sensie punkt 
zwrotny w rozwoju zorganizowanych form życia polskiego i otwiera 
drugi okres, trwający aż do wybuchu wojny polsko-niemieckiej. Kryzys

43 Ci, co przetrwali..., s. 24—25.
44 Tamże, s. 27; Ludność polska..., s. 1'26—129.
45 To zaś było dla w ładz dowodem, że miejscowa ludność polska nie chce 

polskich szkół i stroni od ruchu  polskiego (DZA Potsdam , R eichsm inisterium  des 
Innern, Nr. 25727, k. 10, prezydent re jencji w rocławskiej do pruskiego MSW, 13 IV 
1928).

46 Ci, co przetrwali..., s. 24.
47 Tamże, s. 23; Z. R u t k o w s k i ,



gospodarczy w Niemczech sparaliżował w poważnym stopniu działal
ność organizacji polskich. Kiedy zaczęły się one znów aktywizować, 
władzę w Niemczech- przejęli hitlerowcy. Sytuacja ludności polskiej ule
gła wyraźnemu pogorszeniu. Mnożyły się akty terroru, bezprawia i prze
śladowania 48. Wielu aktywnych Polaków zwolniono z pracy, wielu ugi
nając się pod groźbami wyrzekało się polskości. Liczba organizacji pol
skich wyraźnie się zmniejszyła, spadła także ich aktywność, chociaż 
nadal kontynuowały one swą działalność. Zorganizowane przejawy życia 
narodowego ograniczały się po przewrocie hitlerowskim jedynie do 
Wrocławia i częściowo Zielonej Góry.

Aktywizacja ruchu polskiego na Dolnym Śląsku w latach 1923—1929 
stała się przedmiotem szczególnego zainteresowania władz centralnych 
i prowincjonalnych, organizacji nacjonalistycznych i prasy. Władze pro
wincji alarmowały o poważnym zagrożeniu interesów niemczyzny: „Dla
tego też jest 'palącym zadaniem państwa popieranie w wydatny sposób 
niemczyzny na Dolnym Śląsku, aby w odpowiednim czasie odwrócić 
grożące niebezpieczeństwo słowiańskie” 49. Również władze rejencji wro
cławskiej zwracały uwagę na „zwiększoną działalność propagandową Po
laków we Wrocławiu” i domagały się od władz centralnych odpowied
nich środków zaradczych 50. Władze centralne dostrzegły agitac ję polska 
nawet w Lubaniu, gdzie zorganizowany ruch polski nigdy w rzeczy
wistości nie istniał51. „Niebezpieczeństwo polskie” było dla władz pro
wincjonalnych poważnym i stałym atutem w walce o jak największy 
udział Dolnego Śląska w funduszach „Osthilfe” i „Sofortprogramm”. 
Przykładem tego może być stanowisko władz rejencji legnickiej, które

48 Ludność polska..., s. 118—119, 129—132; Szkice z dziejów..., s. 76, 104—111.
4S DZA M erseburg, Rep. 77, Tit. 4037, O Nr. 2a, Bd. 2, nadprezydent p ro 

w incji dolnośląskiej do pruskiego MSW, 29 V III 1925.
50 „...die Polen in Breslau, die zahlenm ässig verhältnism ässig schwach sind . . .  

in der letzten Zeit eine auffallend  rege P ropagandatätigkeit en tfa lten” (DZA P ots
dam, R eichsm inisterium  des Innern, Nr. 13371, k. 213—218, prezydent rejencji we 
W rocławiu do pruskiego MSW,, 27 III  1926; tam że, k. 195—196, 222—223, pruskie 
MSW do MSW Rzeszy, 22 X I 1924; niem iecki K onsulat G eneralny w  K atow icach 
do A usw ärtiges Amt, 14 V II 19ß6).

51 Według inform acji A usw ärtiges A m tu lubańsk i adw okat Galon m iał p row a
dzić bez przeszkód ze strony m iejscowych w ładz działalność w duchu narodowo- 
polskim. Prezydent rejencji legnickiej m usiał przyznać, że w tym  w ypadku „w aren 
die V erdachtsgründe rech t unzureichend, sie bestanden zum eist in V erm utungen 
von deutschen N achbarn, die geneigt sind, besonders im Grenzgebiet, in jedem  Pole 
einen deutschpolitischen Schädling zu sehen”. Ale, dodawał prezydent rejencji, 
„ich habe die m ir nachgeordneten D ienststellen angewiesen, auf die hier w ohn
haften  Polen besonders zu ach ten” (DZA M erseburg, Rep. 77, Tit. 856, O, Nr. 31, 
Bd. 3, k. 1—2, A usw ärtiges Am t do pruskiego MSW, 14 I 1924; prezydent rejencji 
opolskiej do pruskiego MSW, 9 II 1924).



w przeciwieństwie do władz rejencji wrocławskiej nie poddawały sie 
tak łatwo „psychozie wschodniej” i sprowadzały „niebezpieczeństwo 
polskie” do właściwych raczej rozmiarów. Ale i .one — w walce o jak 
największy udział rejencji legnickiej w programie „Osthilfe” — doma
gały się od władz centralnych uznania powiatów głogowskiego, zielo
nogórskiego i wschowskiego za „zagrożone z narodowopolitycznego 
punktu widzenia” i wskazywały na realne możliwości odrodzenia się 
pokojowej inwazji elementu polskiego, inwazji zahamowanej po pierw
szej wojnie światowej, lecz całkowicie nie zlikwidowanej. Silne osad
nictwo chłopów niemieckich na pograniczu polsko-niemieckim; stworze
nie niemieckiego wału obronnego, budownictwo dróg, zakładanie wzoro
wych gospodarstw rolnych, wszechstronny rozwój szkolnictwa, nauki, 
kultury, otoczenie szczególną opieką młodego pokolenia na pograniczu, 
tak aby stało się ono kwitnącym gospodarczo i kulturalnie rejonem 
i stanowiło przyciągającą siłę dla ludności po drugiej stronie granicy — 
oto najważniejsze śrcdki walki z grożącym „niebezpieczeństwem pol
skim” 52.

Wśród organizacji, dla których „niebezpieczeństwo polskie” było 
w istocie rzezy jedyną racją istnienia, wyróżniały się dwie — Schlesi
scher Heimatdienst i Deutscher Ostmarkenverein. Schlesischer Heimat
dienst zwracał uwagę na szczególne zagrożenie Dolnego Śląska z racji 
jego geopolitycznego położenia przez imperialistyczne dążenia Polski3* 
oraz na rolę organizacji polskich, nielicznych wprawdzie, lecz zwartych 
i skupiających najbardziej bojowe — z narodowopolskiego punktu wi
dzenia — jednostki oraz będących punktem oparcia dla aneksjónistycz- 
nych żądań Polski, a także na znaczenie sezonowych robotników rol
nych z Polski, wywierających niekorzystny wpływ na miejscowy element 
polski i będących narzędziem wywiadu polskiego54. Niemiecki system 
obronny musi się więc Opierać na środkach natury gospodarczej, poli
tycznej, kulturalno-propagandowej i militarno-kontrwywiadowczej55.

Na tle walki z ruchem polskim i „niebezpieczeństwem polskim” 
aktywizuje się w 1927 r. zamierający na Dolnym Śląsku Ostmarkenve
re in 56. W lutym 1927 r. w specjalnej odezwie Do wszystkich członków

52 DZA M erseburg, Rep. 87b, Nr. 9656, prezydent re jencji legnickiej do p ru sk ie 
go MSW, 5 III  1927, O stprogram m .

53 „Die A nsprüche des polnischen N ationalism us, die zeitweise verborgen, zu 
anderen  Zeiten w ieder lebhaft em porflacken, gehen auf das ganze rechte O derufer 
einschliesslich Breslau, das w iederholt als polnische S tad t un te r dem W appen der 
anderen  polnischen S täd ten  m it au fgefüh rt w orden is t” (Polnische P ropaganda 
und ihre A bw ehr iln Niederschlesien..., k. 43—44).

64 Tamże, k. 46—49.
55 Tamże, k. 55—65.
58 „W enn h ier in  Schlesien n ich t durch  eine grosse öffentliche Kundgebung



na Śląsku zwraca on uwagę na aktywizację organizacji polskich we Wro
cławiu i nawołuje do skutecznego przeciwdziałania57. Opracowany 
w czerwcu 1927 r. przez władze śląskie Ostmarkenvereinu tzw. Program 
wschodni mówi o polskich planach stworzenia na Dolnym Śląsku wysp 
językowych, głównie w rezultacie osiedlania się na stałe robotników se
zonowych, które stać się mają punktem wyjściowym do wysunięcia 
żądań nauki w języku polskim, nabożeństw polskich itd. Dalekosiężne 
plany polskie to ,,przerzucenie słowiańskiego mostu z Polski przez Łużyce 
do Czech i odgrodzenie Dolnego Śląska od Rzeszy. Leży więc w interesie 
całej Rzeszy, aby w odpowiednim czasie — zanim nie będzie za późno — 
zostały podjęte odpowiednie środki ostrożności”. Program wschodni wy
suwa więc m. in. następujące postulaty: ogłoszenie granicznych powia
tów Dolnego Śląska za zagrożony narodowopolitycznie „kraj graniczny” 
(Grenzland), zwiększenie dotacji rządowych na potrzeby gospodarczo- 
kulturalne, udaremnienie osiedlania się Polaków na wsi i w mieście 
(przede wszystkim chodzi tu o sezonowych robotników rolnych), roz
wiązanie istniejących na Uniwersytecie Wrocławskim polskich organi
zacji akademickich („Silesii Superior” i rzekomo jeszcze innych, tajnych), 
odrzucanie kandydatur tych proboszczów, których przekonania nie są 
„rdzennie niemieckie” (kerndeutsch), zbudowanie trwałego wału ochron
nego z niemieckigo chłopstwa, wszechstronne przeciwdziałanie „Ost- 
fluchtowi”, wzmocnienie garnizonów wojskowych na granicy, rozwój 
kultury, nauki, rzemiosła, handlu itd.58

Do rozpalania nastrojów antypolskich i wzmacniania „psychozy 
wschodniej” włączyły się aktywnie partie nacjonalistyczne w Landtagu 
pruskim. Ich przedstawiciele domagali się od rządu uznania Dolnego 
Śląska za teren zagrożony z narodowego punktu widzenia, przede wszyst
kim z racji jego położenia między Polską i Czechosłowacją 59, oskarżali 
władze centralne o bezczynne przyglądanie się polskim zamiarom wy

endlich m al gezeigt w ird, dass der Deutsche O stm arkenverein  noch am  Leben ist, 
so ist sehr zu befürchten , dass der Deutsche O stm arkenverein ganz in Verges
senheit g e rä t” (DZA M erseburg, Rep. 195, Nr. 17, Ś ląski Zarząd K rajow y do cen
tra li w  Berlinie, 24 V 1927).

57 DZA M erseburg, Rep. 195, Nr. 95a, An säm tliche M itglieder in Schlesien. 
„Sogar in der ganz deutschen P rov inz ia lhaup tstad t B reslau haben in le tzter Zeit 
die polnischen Vereine an Zahl und M itgliedern erheblich zugenommen. Dieser 
G efahr des system atischen Poloniesierns unserer H eim atprovinz können w ir uns 
n ich t länger verschliessen”.

58 Tamże, Rep. 195, Nr. 17, 8—10 X 1927 r. O stm arkenverein zorganizował w M i
liczu tzw. D eutscher Tag, k tóry  odbywał się pod hasłam i w alk i z „niebezpieczeń
stw em  polskim ”.

59 W niosek ta k i przedstaw ił 15 X 1925 r. poseł Riedel z Niemieckiej P artii 
Dem okratycznej (DZA M erseburg, Rep. 169, D Ic, G l, Landtag).



kupywania ziemi niemieckiej na Dolnym Śląsku60, czy też tolerowanie 
„antynarodowo” nastawionych profesorów na Uniwersytecie Wrocław
skim 61.

Szczególną jednak rolą w szerzeniu nastrojów nacjonalistycznych 
i jawnie polakożerczych odgrywała prasa. Jej uwagi nie uszedł naj
mniejszy nawet przejaw działalności organizacji polskich, a w każdym 
z nich dopatrywała sią zagrożenia interesów niemczyzny i integralności 
terytorialnej Prus. „Jeszcze nie stały sią nasze wsie ofiarą polskich 
zbrodniczych podpalaczy, a ziemia dolnośląska nie została jeszcze użyź
niona niemiecką krwią przez morderców z bojówek polskich. Aby temu 
zapobiec, musi być zrobione wszystko, co w imią świętej samoobrony 
musi być zrobione” 62. Denuncjowanie działaczy polskich, apele do walki 
ze „zdradzieckimi agentami polskimi” i likwidacji zorganizowanych prze
jawów życia polskiego stały sią niezmiennym motywem prasy nacjona
listycznej 63. Gorączka nacjonalistyczna i „psychoza wschodnia” ogarniały 
coraz szersze kręgi społeczne. Ze wzglądów zasadniczych przeciwsta
wiała się tym zjawiskom jedynie Komunistyczna Partia Niemiec i jej 
wrocławski organ — „Schlesische Arbeiter Zeitung” 64 * *, a częściowo, ze 
wzglądów czysto praktycznych, niektóre koła handlowo-przemysłowe, 
zainteresowane w utrzymywaniu dobrosąsiedzkich stosunków z Polską 
w imią dobrze rozumianych interesów własnych85.

60 25 VI 1929 r. poseł Schm idt (Wrocław) z R eichspartei des deutschen M ittel
standes interpelow ał rząd w spraw ie zam ierzonej sprzedaży Polakom  trzech m a
ją tków  ziemskich w pow. oleśnickim  i trzebnickim  o pow ierzchni ponad 3 tys. 
morgów. ..Polnische In teressan ten  sind m it grossen Angeboten an die jetzigen Be
sitzer herangetreten , um die G üter zu kaufen  . . .  Is t es bere it [tj. rząd pruski]
diesen V erkauf an polnische In teressan ten  zu verh indern , evtl, deutschen In teres
santen  M ittel zum K auf der G üter zur V erfügung zu ste llen”. Z w yjaśn ien ia m i
n istra  rolnictw a okazało się, że w łaściciele nie m ają zam iaru  sprzedaw ać swych
włości i że nigdy nie byli nagabyw ani w  tej spraw ie przez kupców  polskich (DZA 
M erseburg, Rep. 169, D X le, B 29, Landtag).

61 DZA M erseburg, Rep. 169, D Ic, F 16, Landtag, przem ów ienie posła Kube 
Z NSDAP, 16 X II 1932.

82 Die Polen in  Breslau  (Schlesische Zeitung, 23 IV 1924).
63 Polenum triebe in Breslau  (Der Tag, 6 IV 1924); Polnische W ühlarbeit in

Breslau  (Schlesische Volksstimme, 27 II  1924); Ludność polska..., s. 65—77.
04 M. O r z e c h o w s k i ,  K om unistyczna Partia N iem iec wobec problemów  

narodowościowych na G órnym  Ś ląsku  w  latach 1922— 1932 (Śląski K w arta ln ik  H i
storyczny Sobótka, VI, 1961, n r  3, s. 346 i n.).

85 Tak np. w rocław ska Industrie- und H andelskam m er dom agała się od władz 
m iejskich w prow adzenia nauk i języka polskiego do n iektórych szkół zawodowych, 
„da w ir die F örderung des polnischen U nterrich ts in  unserer G renzprovinz für 
w ertvoll h a lten ”. N auka języka polskiego ze względów czysto praktycznych „ist 
von entscheidender Bedeutung, sie ist eine vaterländische und w irtschaftliche Not
w endigkeit”. Od 1930 r. wprowadzono naukę języka polskiego — na fakultatyw -



Rozpalanie nastrojów antypolskich — rzecz zupełnie zrozumiała — 
pociągało za sobą praktyczne skutki. Chociaż minister spraw wewnętrz
nych Prus zapewniał w 1928 r. (podczas uroczystego wprowadzenia na 
urząd nowego nadprezydenta prowincji dolnośląskiej, Lüdemanna), że 
wszyscy obywatele należący do mniejszości narodowych „korzystają pod 
każdym względem ze wszystkich praw przysługujących innym obywate
lom” c6, chociaż prezydent rejencji wrocławskiej twierdził, że nic nie 
wie o jakichkolwiek szykanach antypolskich 67 — to rzeczywistość i co
dzienna praktyka zaprzeczały temu w sposób jednoznaczny. W zgodnej 
walce z Polakami i ich dążeniami narodowymi spotykały się władze 
administracyjne i sądownicze68, kościół katolicki i ewangelicki69 oraz 
szowinistycznie usposobione odłamy społeczeństwa70. Jedynie wzgląd 
na interesy Niemców w Polsce, w stosunku do których państwo polskie 
mogło odpowiedzieć retorsjami,' oraz konieczność formalnego przynaj
mniej poszanowania konstytucji krępowały swobodę czynników antypol
skich w Republice Weimarskiej. Ograniczenia te odpadły prawie zupełnie 
po przewrocie hitlerowskim. Przywódcy III Rzeszy uznawali teoretycznie 
prawa mniejszości narodowych i wyrzekali się oficjalnie programu ger
manizacji ludności polskiej, lecz praktyka była zgoła odmienna. Hitle
rowcy zaprezentowali w praktycznym działaniu niesłychany terror i udo
skonalili znacznie wszystkie formy, gwałtowne i pokojowe, walki z pol
skością. Dla ich uzasadnienia nie posługiwali się oni — tak jak ich 
poprzednicy — widmem „niebezpieczeństwa polskiego”, lecz stosowali

nych zasadach — w B ender-O berrealschule. Początkowo kurs — prowadzony przez 
d r H anischa z G im nazjum  Św. M acieja — m iał 90 słuchaczy. Dopiero w 1933 r. 
zaniechano dalszego prow adzenia kursu , ponieważ — według opinii w ładz szkol
nych — zgłaszali się uczniowie z rodzin polskich (w B ender-Schule były 2 w y
padki). „H ier w urde also m it dem polnischen U nterrich t das Polentum  unm ittelbar 
gefordert” (DZA M erseburg, Rep. 76, VI, Sektion 1, G eneralia Z. Nr. 157, Bd. 3. 
b.p.; Provinzial-Schulkollegium  we W rocławiu do pruskiego M inisterstw a Nauki, 
Sztuki i O światy Ludowej, 18 III 1930; M agistrat W rocławia do P rovinzia l-S chul
kollegium, 35 II 1930; B ericht über den S am m elunterrich t im Polnischen an den 
höheren Schulen der S tad t B reslau  fü r das Schuljahr 1930; P rovinzial-Schulkol
legium  we W rocławiu do M inisterstw a Nauki, Sztuki i Oświaty Ludowej, 8 X 1931, 
17 V 1932; N adprezydium  P row incji Dolnośląskiej A bteilung fü r höheres Schul
wesen do M inisterstw a N auki, W ychowania i Oświaty Ludowej Rzeszy, 19 I 1939).

06 DZA M erseburg, Rep. 77, Tit. 856, O Nr. 31, Bd. 3, b.p.
07 DZA Potsdam , Reichsm inisterium  des Innem , Nr. 25727, k. 7, prezydent 

rejencji w rocławskiej do pruskiego MSW, 13 IV 1928.
68 Ludność polska..., s. 85, 89—98; Szkice z dziejów... s. 58.
09 Ludność polska..., s. 78, 124—125.
70 Tamże, s. 86—87; „K urier Poznański”, 12 III 1924; DZA M erseburg, Rep. 77, 

Tit. 856, O Nr. 61b, N iederschlesien, protokół przesłuchania policyjnego adm ini
s tra to ra  „V inzenshaus”, G. Lessego, w  zw iązku z rozbiciem przez nacjonalistów  
niem ieckich im prezy „H arm onii’ w  m arcu 1924 r.



w zasadzie taktykę prawdę całkowitego przemilczania istnienia Polaków 
i ruchu polskiego na Dolnym Śląsku. Ich hasłem było: „Niederschlesien 
hat kein Minderheitenproblem” 71. Hitlerowcom przypadło w udziale zli
kwidowanie wszystkich organizacji polskich we Wrocławiu, wypędzenie 
z murów Uniwersytetu Wrocławskiego studentów polskich i posłanie do 
więzień i obozów koncentracyjnych działaczy polskich. Zorganizowany 
ruch polski przestał istnieć z chwilą wybuchu wojny polsko-niemieckiej. 
Walka o zachowanie języka polskiego, o polskość toczyła się jednak na
dal, chociaż w odmiennych niż dotychczas warunkach i formach. Dzieje 
polskiego ruchu oporu na Dolnym Śląsku w latach drugiej wojny świa
towej na tle antyfaszystowskiego ruchu oporu społeczeństwa niemieckie
go czekają jeszcze na swego badacza.

*  *

*

Mimo ogólnej słabości — materialnej i ideowo-politycznej — ruch 
polski na Dolnym Śląsku stanowił ważne ogniwo polskiego ruchu na
rodowego w Niemczech, przede wszystkim z racji swego eksponowanego 
stanowiska na krańcach zachodniej granicy polskiego obszaru etnicznego. 
Wrocław i znajdujące się w kręgu jego oddziaływania skupiska polskie 
były najdalej wysuniętymi, zorganizowanymi i okresami bardzo dyna
micznymi placówkami polskości. Działalność organizacji polskich na 
Dolnym Śląsku stanowi nić, która wiąże w pewną całość przeszłość z no
wą teraźniejszością, nawiązującą do wszystkich postępowych tradycji 
walki o polskość. Oddając hołd bojownikom o polskość Dolnego Śląska, 
pierwsza polska gazeta w wyzwolonym Wrocławiu pisała: „Wszystkim 
tym cichym bohaterom . . .  po wieczne czasy chwała. Dzięki ich boha
terskiej postawie w walce z zalewem prusactwa na ziemiach śląskich 
utrzymała się tu kultura polska, słowo polskie, pieśń i tradycja polska .. . 
Bez nich, bez tych bezimiennych bohaterów, nie byłoby tu Polski. Za
stalibyśmy obcą ziemię, a najwyżej kamienie cmentarne wskazywałyby 
na to, że tu kiedyś Polska była, że było tu polskie życie” 72. Na tym. 
właśnie polega sens i nieprzemijające znaczenie ruchu polskiego na 
Dolnym Śląsku — jednego z ważnych i patriotycznych epizodów dzie
jów naszego narodu.

71 R o g m a n n, op. cii., s. 15.
72 J. K o w a l s k i ,  Tradycja i teraźniejszość  (Nasz W rocław, n r 1, 10—16 VI 

1945).



DIE POLNISCHE BEWEGUNG IN NIEDERSCHLESIEN IN DEN JAHREN 
1922—1939 (ZUM 40-TEN JAHRESTAG DES VERBANDES DER POLEN

IN DEUTSCHLAND)

Die polnische Bewegung in N iederschlesien, wo die Zahl der Polen in der 
Zw ischenkriegszeit m ehrere Zehntausende betrug, w ar ein B estandteil des K am p
fes der polnischen B evölkerung in D eutschland um die nationale und gesellschaft
liche Befreiung. Ihre spezifischen M erkm ale sind vor allem  auf die verhä ltn is
mässig kleine Zahl der polnischen Bevölkerung, ihre einseitige K lassenstruk tu r 
(es fehlte eine eigene A rbeiterklasse und Intelligenz) und die sta rken  U nterschiede 
der G laubensbekenntnisse sowie auf die besonders sta rke  nationalistische E instel
lung der Deutschen, zurückzuführen. Zu den w ichtigsten polnischen Vereinigungen 
in N iederschlesien gehörten in der Zw ischenkriegszeit: die A bteilung des V erban
des der Polen in D eutschland, zuständig fü r  W roclaw und Umgebung, Syców, 
Namysłów, Brzeg, Zielona Góra und andere Orte, der polnische Schulverband fü r  
N iederschlesien, die G esellschaft der polnischen Jugend, der G esangverein „H ar
m onia”. Die T ätigkeit all d ieser V ereinigungen beruhte vor allem  auf dem K am pf 
um die polnische Sprache, polnische K ultu r und die nationalen  U nterschiede der 
polnischen Bevölkerung. Der äussere A usdruck der Existenz polnischer Bevölke
rung in N iederschlesien w ar die Teilnahm e an den W ahlen zu den gesetzgebenden 
Organen des Reiches und Preussens. Im Jah re  1924 erh ielten  die polnischen Listen 
etw a 1000 Stim m en. Die Entw icklungsbedingungen der polnischen Bewegung w aren 
ungew öhnlich schwer. Bei der Bekäm pfung der „polnischen G efahr” vereinigten 
sich deutsche nationalistische und chauvinistische Vereinigungen, die K irche und 
die staatliche V erw altung.


