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Mówiąc o Polonii Dolnego Śląska w ogóle, a o Polakach 
we Wrocławiu w szczególności, w okresie od zakończenia 
pierwszej wojny światowej, aż do chwili wyzwolenia Dol
nego Śląska i Wrocławia spod jarzma hitlerowskiego, wy
pada poruszyć sytuację „Polactwa walczącego” w przed
wojennych Niemczech, które duszę zaprzedało polskości, 
sercem lgnęło do Polski, a paszport miało niemiecki.

W przedwojennych Niemczech liczyliśmy półtora milio
na. Tworzyliśmy dwie grupy, pierwsza to ludność autoch
toniczna, która obecnie wraz ze swą ziemią wróciła na łono 
Ojczyzny; druga to wychodźtwo polskie, rozrzucone 
w środkowych i zachodnich Niemczech. Symbolem naszym 
było „Rodło”. Orzełka polskiego nie wolno było nosić. 
Stworzyliśmy sobie znak specjalnie rodzimy, równie pol
ski — stylizowany bieg Wisły z oznaczeniem Krakowa. 
Oto symbol naszego pochodzenia oraz łączności z narodem 
i jego duszą.

Warunki naszego bytowania były bardzo ciężkie, gdyż 
w 1918 roku prawie cała inteligencja polska opuściła Rze
szę niemiecką, a organizacje polskie zostały pozbawione 
swych przywódców, którzy wrócili do wolnej Ojczyzny, 
a na ich czele stanęli ludzie nowi, mało z pracą organiza
cyjną obeznani. Mimo to doprowadziliśmy w atmosferze 
nieustannej walki życie organizacyjne do bogatego roz
kwitu.



Na1 naczelną organizację wyrósł Związek Polaków 
w Niemczech. W Berlinie spotkali się dnia 27 sierpnia 1922 
roku delegaci Polaków ze wszystkich stron Niemiec. Dele
gaci ci uznali potrzebę stworzenia jednej naczelnej organie 
zacji pod nazwą Z w i ą z e k  P o l a k ó w  w N i e m c z e c h ,  
co nastąpiło dnia 3 grudnia 1922 roku. Teren Niemiec po
dzielono na 5 dzielnic. Do dzielnicy pierwszej należał Dol
ny Śląsk wraz z Wrocławiem.

O życiu polskim, jakie pulsowało w tej dzielnicy Związ
ku Polaków w przedwojennych Niemczech, należy z całą 
dumą dla Ślązaków powiedzieć, że nie doznało nigdy żad
nej przerwy w omawianym okresie.

Centrum życia polskiego ha Dolnym Śląsku była stolica 
jego Wrocław. W pierwszym okresie powojennym utwo
rzono z łona towarzystw polskich we Wrocławiu — a było 
ich całe mnóstwo — jak: Towarzystwo Przemysłowców 
Polskich, Towarzystwo Młodzieży Kupieckiej, Towarzy
stwo Polsko-Katolickie, Towarzystwo Gimnastyczne „So
kół”, Towarzystwo Młodzieży Polskiej, Towarzystwo Bi
blioteki Ludowej i wreszcie Towarzystwo Śpiewu „Harmo
nia” — Komitet Polski. Zadaniem Komitetu Polskiego było 
zabezpieczenie postulatów ludności polskiej Wrocławia 
i Dolnego Śląska, ułatwianie w urzędach niemieckich Pola
kom wyjazdu do wolnej Polski. Ale sporo Polaków zostało. 
Ze wsi dolnośląskich prawie nikt nie wyjechał. Pod wzglę
dem organizacyjnym odpływ społecznie wyrobionych Po
laków dawał się poważnie we znaki. Życiu organizacyjne
mu groził zupełny zastój. Wtenczas Towarzystwo Kościel
ne wzięło na siebie obowiązek zrzeszenia pozostałych Pola
ków. Zasłużyli się Wówczas ks. dr Bromboszcz, późniejszy 
biskup-sufragan w Katowicach, ks. Matuszek, drogerzysta 
Matuszek, studenci Ziętkiewicz i Szumanówna, rodzina 
Urbanowiczów, Grajkowskich, Stachelskich i wielu innych. 
Robiono wiece i zjazdy, wydawano odezwy i pisemka, 
akcentowano swą polskość na każdym kroku.



W międzyczasie Niemcy zbudzili się powoli z letargu 
klęski swojej. Na Górnym Śląsku dojrzewała sprawa ple
biscytu. Wielu członków Polonii wrocławskiej zabrało się 
do propagandy n:a rzecz Polski. Studenci: Ziętkiewicz, Szu- 
manówna i Kuczyński (dzisiejszy lekarz wrocławski), spo
rządzali listy wyborców, urabiali w opinii chwiejnych, 
urządzali z pomocą braci z Górnego Śląska, Berlina i West
falii wiece wyborcze we Wrocławiu i na prowincji. Przy tej 
sposobności przekonali się, że większość Ślązaków w po
wiatach namysłowskim i sycowskim nie umiała nawet mó
wić po niemiecku. Wytwarzała się atmosfera coraz goręt
sza, wroga postawa Niemców „Heimiattreuer” coraz wyraź
niejsza. Studenci niemieccy zaczęli przemycać broń na Gór
ny Śląsk, studenci polscy usiłowali ich wykrywać.

Gdy na Górnym Śląsku wybuchło pierwsze powstanie, 
odbiło się ono i we Wrocławiu. Niemcy rozbili wiec, potem 
zebrały się tłumy Niemców na ulicy Neue Gasse, dziś ulicy 
Nowej przed lokalem Komitetu Polskiego i Konsulatu Pol
skiego i wybijając okna wtargnęli do lokalu Komitetu Pol
skiego. Lokal zdemolowano, urządzenie porozbijano, biblio
tekę zniszczono, książki powyrzucano z półek na ulicę, 
szyby, lampy itd. uległy jak i cały lokal dewastacji.

Nie odstraszyło to członków kolonii polskiej we Wro
cławiu. Na gruzach zburzonego „Domu Polskiego” -zaczęto 
odbudowywać na nowo kolonię polską. Nocami zabrali się 
studenci: Szumanówna, Kuczyński i inni do uporządkowa
nia porozrzucanych książek. W mozolnej pracy stanęła no
wa biblioteka, licząca około 7.000 tomów. Równocześnie 
założono pierwszą szkołę polską we Wrocławiu. W saloni
ku szewca Żmudzińskiego przy Endestraisse studentka Szu
manówna była pierwszą nauczycielką szkółki .polskiej we 
Wrocławiu. Dalszymi nauczycielami byli Kuczyński, Ste- 
bel, Jankowski (autor niniejszych wspomnień), Straszyń
ski, Omieczyński, Potarzyński i Włodarczyk. Z biegiem 
czasu szkoła rozwijała się doskonale, gdyż osiągnęła liczbę 
około 100 uczniów i uczennic. Następowały częste zmiany



pomieszczenia szkoły. Najdłużej mieściła się szkoła przy ul. 
Heinrichstrasse, dziś Henryka Brodatego i przy ul. Schweid- 
nitzer Stadtgraben, dziś Podwale Świdnickie.

Stworzona w grudniu 1922 r. naczelna organizacja Pola
ków w Niemczech „Związek Polaków” nadał Polonii wroc
ławskiej wytyczne pracy i naznaczał kierunek walki. Czu
wał troskliwie nad pulsem życia polskiego na Dolnym Ślą
sku i we Wrocławiu, pobudzał wszędzie do nowych wysił
ków. Toteż życie organizacyjne we Wrocławiu zaczęło bić 
żywym tętnem. Utworzono nowe Towarzystwo „Biblio
teka Ludowa”. Towarzystwo to zakupiło kamienicę 
przy ul. Tauentzienstrasse 90, dziś Tadeusza Kościuszki. 
Ponieważ władze niemieckie nie zezwoliły na urządzenie 
w tejże kamienlicy „Domu Polskiego” Polonia wrocławska 
wynajęła lokal przy ul. Henryka Brodatego 21-23, gdzie 
przeniesiono bibliotekę, szkołę polską, urządzono stołówkę 
akademicką i biura Dzielnicy Związku Polaków.

W roku 1924 kilku studentów z Górnego Śląska a mia
nowicie dzisiejszy adwokat z Opola Kwoczek, zmarły 
w obozie oświęcimskim Cebula i inni powołali do życia 
Związek Akademików Górnośląskich „Silesia Superior”. 
Członkowie Związku Akademików zreorganizowali Towa
rzystwo Śpiewu „Harmonia”, Towarzystwo Młodzieży Pol
skiej i byli najgorliwszymi czytelnikami „Biblioteki Ludo
wej”.

Miejscem, około którego życie polskie najdłużej się sku
piało był „Dom Polski” przy Heinrichstrasse, „Kościółek 
Polski” (kościół św. Marcina) i później „Bursa Akade
micka” przy ul. Tad. Kościuszki 90. Polonia wrocławska 
w myśl dogmatu Związku Polaków „Jesteśmy Polakami” 
nie uznawała wśród siebie rozdrobnienia społecznego ani 
partyjnego. Byliśmy jedną polską rodziną. Rzemieślnicy 
pomagali studentom materialnie, studenci odwdzięczali się 
duchowo, wygłaszali referaty okolicznościowe na zebra
niach towarzystw polskich, organizowali kursy języka poi-



skiego, prowadzili szkółkę polską, pisywali artykuły do 
miesięczników, wydawanych przez naczelną organizację: 
„Polak w Niemczech”, „Młody Polak w Niemczech” i „Ma
ły Polak w Niemczech” i brali czynny udział w akcji przed
wyborczej dla wyboru przedstawicieli polskich do parla
mentu niemieckiego. '

Rozdzieleni partyjnie, stalibyśmy się łatwiejszym łupem 
wroga. Na czas wyborów, z konieczności, dyktowanej nie
miecką ordynacją wyborczą, powstawała doraźnie jedna 
Polska Partia Ludowa w Niemczech, do której zaprzęgały 
się wszystkie organizacje i instytucje nasze.

Ostatni wiec przedwyborczy odbył się we Wrocławiu 
w 1933 r. Ostatniego przedstawiciela Polaków w Niemczech 
w parlamencie niemieckim straciliśmy w  1929 r. Rok 1933 
przyniósł nam dalszą klęskę. Na Dolnym Śląsku glosowano 
na listę polską tylko ok. 1000 osób.

Życie Polonii wrocławskiej, członków „Związku Akade
mików Górnoślązaków” z jednej strony a członków reszty 
towarzystw polskich z drugiej strony nie uwydatniało się 
tylko w życiu organizacyjnym. Nie mniej ważną rolę grało 
życie czysto towarzyskie. Słynne były nasze „schadzko 
wtorkowe” w Domu Polskim i niedzielne zbiórki po nabo
żeństwie w kościele św. Marcina. Pokrzepieni na duchu 
kazaniami, wygłoszonymi przez dziś żyjących jeszcze we 
Wrocławiu księży jak ks. dra Łukaszczyka albo ks. Grzon- 
dziela, ks. Zipfla i innych. Studenteria w towarzystwie 
gości przybyłych z Kraju szła często na tradycyjne piwko 
niedzielne przy czym starannie omijała lokal nacjonalistów 
niemieckich przy ul. Kuźniczej, na którym widniał napis 
„Dom wjazdny pod Złotym Berłem”. W r. 1935 napis ten 
został nakryty wapnem, na którym umieszczono nowy na
pis „Zum Goldenen Zepter”. To* zamaskowanie trwało tak 
długo, jak długo naród niemiecki straszył świat maską 
hitlerowską. Dziś można w polskim Wrocławiu przekonać 
się chociażby po dawnym polskim napisie, który po od
padnięciu nałożonego wapna znów widnieje, o zabytkach



polskości naszego miasta. Niemniej często droga po nabo
żeństwie niedzielnym prowadziła młodzież do „Domu Pol
skiego”, gdzie starsze społeczeństwo zabierało się do czy
tania dzienników, wychodzących na Śląsku, jak np. „Kato
lika”, „Nowin Codziennych” i „Dziennika Raciborskiego”. 
My młodsi garnęliśmy się do gazet, wychodzących w Pol
sce. Na tych zebraniach niedzielnych ustalano program za
jęć popołudniowych niedzieli, bądź też dyskutowano nad 
ostatnim występem Chóru Mieszanego „Harmonia”, refe
ratem, wygłoszonym na ostatnim posiedzeniu wtorkowym, 
wynikiem ostatniego egzaminu lub etymologią niemieckie
go profesora historii, który bardzo poważnie twierdził że 
Otmuchów po niemiecku Ottmachau pochodzi od powie
dzenia „Otto mach auf” albo Opole od „Abpellen ”. A po
nieważ nieomylną niemiecką naukę trzeba było „oblać” 
Z.A.G. Silesia Superior zarezerwowała sobie na wieczór ką
cik w jednym z lokali wrocławskich i po zamówieniu kilku 
kolejek piwa dla orkiestry, Niemcy ze zdumieniem wsłuchi
wali się w melodie polskie.

Niedziele nasze, to jakby odpoczynek w wąlce zażartej, 
jaką toczyliśmy z odwiecznym wrogiem germańskim. Życie 
mieliśmy bodaj najcięższe spośród społeczeństw polskich 
zagranicą. Codzień i wszędzie piętrzyły się przed nami 
przeszkody. Im mocniejsze Berlin głosił hasła równoupraw
nienia mniejszości narodowych tym większy ucisk pano
szył się na prowincji. Od 1933 roku aż do chwili wyzwo
lenia Wrocławia i Dolnego Śląska spod jarzma hitlerow
skiego terror germanizacyjny stopniowo się wzmagał. Po
czątkiem było pobicie trzech studentów polskich we Wroc
ławiu, o którym pisał Orędownik Wielkopolski z dnia 
9 kwietnia 1933 r. pod nagłówkiem „Bestie pruskie skato
wały do krwi studentów polskich za polską mowę”. Mro
żące krew w żyłach tortury w „Brutalnym domu” we Wroc
ławiu połączone były z pobiciem dzisiejszego lekarza Dra 
Kani, nauczyciela Feliksa Strąrzyńskiego i autora niniej
szych wspomnień. Terror germanizacyjny przyczynił się do



większego jeszcze ukochania tej ziemi i jeszcze silniejszego 
skupienia się ostoji polskości, młodzieży polskiej.

W 1934 roku powstaje w Berlinie Związek Akademików 
Polaków w Niemczech z oddziałami w Berlinie, Królewcu 
i we Wrocławiu. Punktem -centralnym ośrodka wrocław
skiego stała się odtąd Bursa Akademicka przy ul. Tad. 
Kościuszki 90, będąca pod kierownictwem zasłużonego 
działacza na terenie wrocławskim śp. Władysława War- 
dzyńsikiego. Wygodne pomieszczenia, pomoce naukowe 
i kuchnia, zapewniały każdemu ze studiujących odpo
wiednie warunki do nauki i życia. Młodzież ta, która miała 
już jako ostatnia srogo pokutować za przekonanie i język 
ojczysty, świadoma swego -celu przyszłego, przekonana 
o słuszności swego prawa do zawiadywania tą ziemią, nie 
ograniczała się tak samo jak członkowie Związku Akade
mików Górnoślązaków „Silesia Superior” tylko do osiąg
nięcia patentu mądrości akademickiej, potwierdzonej pie
częcią wyższej uczelni, ale stawała chętnie w szeregi bojow
ników o równouprawnienie Polaka w Niemczech z otacza
jącym go elementem, o swą niezależność narodową, gwa
rantowaną nam podówczas tylko papierową konwencją ge
newską.

Studenci nasi zrzeszeni w Związku Akademików Pola
ków w ślad za ich starszymi kolegami „Silesiakami” zaj
mującymi już stanowiska zawodowe zajmowali się również 
poza pracą czysto naukową, kwestiami społeczno-politycz
nymi. Stojący pod ówczesnym kierownictwem, dziś we 
Wrocławiu pracującego kol. Tomechny, akademicy nasi 
w liczbie 20 studentów przyzwyczajali się przez wygłasza
nie referatów do oficjalnych wystąpień czy przemówień. 
Wspólne wieczorki aczkolwiek skromniejsze już od tych 
urządzanych przez „Silesiakow”, spędzanych przy herbacie 
lub piwie w śoisłym gronie lub wśród zaproszonych gości, 
pozwalały na bliższe skontaktowanie się z Polonią wroc
ławską, która swój „Dom Polski” przeniosła z ulicy Hen
ryka na Świdnickie Podwale, gdzie w ostatnim czasie



przed wojną mieściły się biura Związku Polaków, Związku 
Towarzystw i Związku Rewizyjnego Spółdzielni Polskich. 
W budynku Bursy Akademickiej przy ul. Tąd. Kościuszki 
mieściła się poza tym administracja miesięczników „Mło
dego” i „Małego Polaka”.

W ramach Związku Akademików Polaków wyłoniły się 
z czasem dwie wielkim powodzeniem cieszące się sekcje, 
a mianowicie: śpiewacza i teatralna. Pierwsza, pozostająca 
pod kierownictwem zasłużonego dyrygenta wrocławskiego 
chóru „Harmonia” dziś sklepikarza i studenta matematyki 
Łengówskiego, ma poza sobą piękny okres 'sukcesów na 
terenie Wrocławia i. Górnego Śląska.. Każde święto naro
dowe, akademia, ślub kolegi, uroczysta msza św. odpra
wiona w polskim kościele św. Marcina, którego poprzedni
kami były kościoły św. Anny i św. Krzyża, zawsze były 
umilane udałymi występami tego chóru. Druga sekcja, kie
rowana przez kol. Warcoka, dzisiejszego studenta medycy
ny, po pokonaniu początkowych trudności, przyczyniła się 
znacznie do podniesienia uroczystości i akademii przez od
grywanie sztuk teatralnych, dostosowanych do charakteru 
obchodów. Do najpiękniejszych sukcesów tego zespołu na
leży zaliczyć odegranie wyjątku z trzeciej części „Dzia
dów”, z okazji obchodu 3--go Maja w r. 1938.

Największym sukcesem organizacyjnym Polaków 
w Niemczech a zartym i Polonii wrocławskiej był pierwszy 
Kongres Polaków w Niemczech, w Berlinie, który odbył się 
dniia 6 marca 1938 roku. Brało w nim udział 5000 Polaków 
z całych Niemiec. Ogłaszonó wtedy jPięć Prawd Polaków” :
1. Jesteśmy Polakami, 2. Wiara ojców naszych jest wiarą 
naszych dzieci, 3. Polak Polakowi bratem, 4. Godzien Po
lak Narodowi służy, 5. Polska Matką naszą, o Matce nie 
wolno mówić źle.

Lecz niedługo po owym kongresie zaczyna się ostatnia, 
bodajże najokrutniejsza w historii „Polactwa walczącego” 
w Niemczech faza prześladowania ludności, przyznającej 
się do polskości. Ogrom miłości synowskiej do matki,



jakie wyznanie piąte naszych prawd zawierało, a zarazem 
mnóstwo cierpień, jakie przynosiło, ocenić może tylko ten, 
kto w miesiącach przedwojennych widział, jak władze nie
mieckie wysiedlały wybitniejszych działaczy z rodzimej 
ziemi, aresztowały polskich pracowników społecznych, wy
taczały im procesy za rzekomą działalność komunistyczną, 
mordowały inteligencję, napadały na młodzież i dziatwę, 
wracającą ze szkoły lub świetlicy, obkładały aresztem ma- 
jętek społeczny Polaków w Niemczech.

A jednak Polonia wrocławska jak zresztą całe „Polactwo 
walczące” nie złorzeczyła losowi, co wyznaczył im posteru
nek na froncie walki dla narodu i Polski. Na ulicy, w war
sztacie pracy, w kościele, na zebraniu dumnie podnosiliśmy 
głowy. Jakby w przeczuciu przyszłego zatarcia śladów pol
skości przez nadchodzący huragan wojny studenci wroc
ławscy urządzali jeszcze pilniej wycieczki w poszukiwaniu 
już ginących czasem śladów polskości w tej dawnej dziel
nicy piastowskiej, która bezwzględnie niszczona, tchnęła 
z każdego zakątka, z dzieł sztuki, napisów i muzeów nie
odmiennie duchem Piasta. Już wtedy, aczkolwiek podświa
domie, Polonia wrocławska brała tę ziemię w powrotne 
władanie, zadając kłam obłudnej propagandzie hitlerow
skiej i kładąc niezniszczalne fundamenty pod przyszłość 
tej ziemicy, którą przyprószył pył zapomnienia.

Spotęgowana działalność studentów wrocławskich siłą 
faktu musiała zwrócić na siebie uwagę władz hitlerowskich, 
które starały się tężyźnie moralnej Polonii postawić swoje 
brutalne veto. Kiedy na nagrobku śp. kol. Kaczmarka 
umieszczono napis „Śpij Kolego w śląskiej ziemi”, władze 
niemieckie usunęły go, grożąc represjami za protest człon
ków Związku Akademików Polaków. Szykany „Studen- 
tenbundu” i sekretariatu uniwersyteckiego, reprezentowa
nego przez Maiwalda potęgowały się z miesiąca narmiesiąc, 
wytwarzając atmosferę zatrutą jadem nienawiści narodo
wościowej. Kulminacyjnym punktem starcia studentów 
polskich z władzami hitlerowskimi był maj i czerwiec 1939



raku. Dnia 16 maja lego roku została wydana i rozwieszo
na odezwa do studentów niemieckich, nawołująca do zer
wania wszelkich stosunków towarzyskich i koleżeńskich ze 
studentami - Polakami na tutejszym uniwersytecie. Komi
saryczny „StudentenfuhTer” Hop,ping, powołując się na 
rzekome krzywdy, wyrządzone studentom niemieckim 
w Polsce, grozi ostrymi, represjami tym wszystkim, którzy- 
by odważyli się studentom-Polakom podać rękę lub z nimi 
naukowo współpracować. Powołując się na „prawość stu
denta niemieckiego” ogłasza ów „Junker” totalny bojkot 
Polaków, obywateli niemieckich na tutejszym uniwersyte
cie, dodając do tej odezwy imienny spis członków Związ
ku Akademików Polaków. Największe natężenie przybrała 
walka w dniu 9. VI. 39 r. Na rozkaz z góry, członkowie 
„Studentenbumdu” uzbrojeni w laski, usunęli siłą najpierw 
kol. Choderę i Horsta z Anatomii, stosując tę samą me
todę następnie względem innych Polaków na wszystkich 
wydziałach.

Dobrze zorganizowana bojówka wywiązała się pierwszo
rzędnie ze swego zadania, nie pozwalając nawet zabrać rze
czy czy instrumentów z laboratoriów czy instytutów. Próba 
wtargnięcia tej samej bojówki do Bursy Akademickiej przy 
ul. Tad. Kościuszki spełzła, wobec stanowczej postawy jej 
mieszkańców, na niczym. Rektor uniwersytetu prof. Stae- 
rnmler interpelowany w tej sprawie przez delegację stu- 
dentów-Polaków odrzekł bardzo dyplomatycznie, że zaj
ścia nie są jego zarządzeniem i że on osobiście nie ma nic 
przeciwko dalszemu uczęszczaniu na wykłady mniejszości 
polskiej. „Studentenibund”, kierowany przez S. S. Ober- 
gruppenfuhrera Bendta, zapytany przez tę samą delegację 
o przyczynę usunięcia studentów naszych z wykładów, 
wyjaśnił, że jest to „spontaniczna” reakcja studentów nie
mieckich na skutek wydalenia Niemców z Uniwersytetu 
Poznańskiego, a następnie postawił ultimatum tej treści: 
póki studenci niemieccy w Polsce nie powrócą na wszech
nicę, tak długo noga studenta-Polaka nie przestąpi progu



uniwersytetu wrocławskiego. Interwencje Związku Polaków 
i Związku Towarzystw Szkolnych, skierowane do Mi
nisterstwa Oświaty w Berlinie nie były w stanie zmienić 
sytuacji.

Historia potoczyła się naprzód — nieuchronnie stawało 
się widmo wojny coraz wyraźniej,sze, aż 1 września 1939 
roku niecna napaść zdziczałego prusactwa rozpętała zawie
ruchę wojenną. Masowe wygnania, ucieczki, obozy przy
musowej pracy, 'znienawidzona niemiecka służba wojsko
wa, więzienia, domy karne, obozy koncentracyjne, pałki 
gumowe, kule, topory katowskie i szubienice zdziesiątko
wały szeregi Polonii wrocławskiej.
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