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TOW ARZYS'l'WO „MOW A I OBYCZAJ POLSKI" 

W MIĘDZYWOJENNYM WROCŁAWIU 

W Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w zespole MSZ, znajduje 
się m. in. cienka teczka z napisem „Towarzystwo MOP we Wrocałwiu 
1935". Ten tytuł, zagadkowo brzmiący również dla historyka zajmujące

go się dziejami Polaków we Wrocławiu w okresie międzywojennym, do
tyczy organizacji również nie znanej szerszemu środowisku dawnej Po

lonii Wrocławskiej. Dokładne przestudiowanie akt zawartych \VC wspo
mnianej teczce, w tym także znajdującego się w niej statutu Towarz?
stwa oraz jego „tez", nie daje wyczerpującej i prawdziwej odpowiedzi 
co do charakteru tej organizacji i roli, jaką miała spełniać, zarówno 
wśród innych polskich towarzystw, jak i w całym ruchu polskim w Niem
czech. Nie wyjaśnia istoty „MOP" dokładne przejrzenie zachowanej ko
respondencji Konsulatu RP we Wrocłnwiu i kierownictwa Polonii Wro
clnwsl,icj tego czasu kierowanej do innych polskich placówek dyploma
tycznych w Niemczech, jak też do MSZ w Warszawie - po prostu z bra
ku w nich wzmianek o tej organizacji. Dopiero kilka dodatkowych infor
macji Za\vartych w raportach ambasady polskiej w Berlinie: ,,Wycho
wnnie młodzieży, szkolnictwo i prasa polska w Niemczech" oraz w dru
gim, zatytułowanym „Młodzież polska w Niemczech", w połćiczeniu 
z uwagami uzyskanymi od jednego z ówczesnych członków „MOP", Ed
munda Osmańczyka - rzucają szersze światło na powstanie tej organi
zacji, która w zamierzeniach jej twórców miała odegrać niebagatelną 
rolę w całym przyszłym ruchu polskim w Niemczech. 

Mimo tak niepełnych źródeł zaprezentowanie tej organizacji o nieco
dziennej nazwie „Mowa i Obyczaj Polski'' wydaje się słuszne. Wzbogaci 
ono bowiem dzieje polskiego środowiska we Wrocławiu w okresie mie
dzywojennym o jeszcze jeden interesujący, a nieznany fragment 1. 

! Akta \vszystkich polskich organizacji i instytucji posiadających s,vą sic
lizibq w Domu Polskim ,ve Wrodawiu zaginq!�· z chwilą jl•go zamkniqcia przez 
niemieckie wladz:e policyjne w sierpniu 1939 r. Nie zachowało siq również archi
·.nnn Krinsul;ttu RP we \Vroclawill. 7. uwagi na fragmcntaryczlly charaklt'r z,1cho-
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Już od początków lat 20-tych bieżącego stulecia jednym z pierwszo

planowych zadań przywódców ruchu polskiego w Niemczech było wy
kształcenie rodzimej inteligencji. zaangażowanej w pracy narodowej. 
Doskonale zdawano sobie sprawę z układu sil w Niemczech i aktualnych 
potrzeb. Sterroryzowana bowiem represjami popowstaniowymi i pople

biscytowymi ludność polska w większości wypadków pozbawiona była 
S\,,oich przywódców. Po zakończeniu I wojny światowej przenieśli siq 
oni razem z innymi na stałe do wyzwolonej ojczyzny. Ci nieliczni, którzy 

pozostali, początkowo przeważnie byli ostrożniejsi w działaniu, z obawy 

przed utratą zdrowia, czasem nawet życia, lub też po prostu z oba\vy 
przed zburzeniem swojej, z wielkim trudem wywalczonej pozycji spo
łecznej. Ta sytuacja wpłynęła wyraźnie na zmianę układu sił pomiędzy 

osłabionym brakiem kadr kierowniczych ruchem polskim a potężnym 
aparatem terroru i ucisku państwa niemieckiego. 

Konieczność energicznego przeciwstawienia odpowiednio przeszkolo
nej i zorganizowanej w ruchu polskim miejscowej inteligencji wzrosła 
jeszcze bardziej w późniejszym okresie, gdy po przewrocie hitlerowskim 
do walki ze wszystkim, co polskie - obok władz administracyjnych 
i państwowych oraz wszelkich związków ojczyźnianych i nacjonalistycz
nych organizacji, powołanych m. in. do walki z ruchem polskim - włą
czony został aparat propagandowy,· a także naukowy, czasem raczej pseu
donaukowy. 

Przywódcy ruchu polskiego w Niemczech w swych planach na przy
szłość postawili więc na młodzież, a zatem i na Wrocław, który był wów
czas najsilniejszym i najliczniejszym w Niemczech skupiskiem polskiej 
młodzieży nkademickiej 2

• Zainteresowano się więc młodzieżą, widząc 

wany<:h źródeł, pochodz,icych wyłącznic z 1935 r., gdy powstał „MOP". mmeJsze 

opracowanie nic w.1·czcrpuje zagadnienia i nie znajdziemy 11· nim odpowiedzi m. iii. 

na pytania: jak się ta organizacja sprawdziła w konkretnym działaniu oraz jakie 

były jej dalsze losy. 

� Siedząc sprawę studiów· Polaków w okre,de międzywojennym na uniwersy

tetach w Niemczech 11a przykładzie Wrocławia. możemy stwierdzić. że nie były 

one czymś przypadkowym. Nie były osobistą sprawą poszczególnego studenta, ale 

przem)·ś!aną. konsekwentnie kierowaną akcją. Otóż ci studenci pochodzili prawic 

w�·!ącznie z rodzin choć niezamożn.1·ch. ule znanych z tradycji pa\ riotycznych oraz 

z rndzin aktualnych działaczy polskich, a zwa;.ywszy, że wówczas studia były 

bardzo kosztowne, prawie wszyscy z nich byli objęci pobką akcją pomocy stypen

dia 1nej (zajmowały się tym ,;pecjalnie powołane: Towarzystwo Pomocy NaukowC'J 

oraz Sl<j,ka Pomoc Naukowa). Ponadto z reguły wszyscy studenci korzysta:i z PDl

skiej Bursy, a także nierzadko otrzymywali zapomogi na opłacenie egznminów. 

C.kzy\\·iśeie wszyscy należeli do polskich organizacji akademickich, tj. przede

wszy,\ kim d,) Związku Akademików Górnoślązakó1v „Si iesia Superior", a oci

193� r. do nowo powstałego Związku Akademików Polaków. I jeszcze jeden do

wód wrgani1.0wanej akcji studiów: najczc;ściej wybieranym kierunkiem przez mło
dzież polską b1·to \vówczas prawo lub medyc�·11a. poz\v,llającc w prz_nz!ości 11;;

pewnl'go rodznju niezalei.ność z,t wodow,J.
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w meJ przyszłych kierowników organizacji i przywódców ruchu polskie
go. Stąd też dla polskich akademików okres studiów przeznaczany był 
na przygotowanie się do samodzielnej pracy narodowo-społecznej 3

• 

Istnienie we Wrocławiu największego w Niemczech polskiego środo
wiska akademickiego skłoniło kierownictwo ruchu polskiego do wybra
nia tego miasta na przyszłe swoje centrum: ,,We Wrocławiu montuje się 
przyszłą stolicę ruchu polskiego w Niemczech" - czytamy w raporcie 
Ambasady RP w Berlinie 4

• Decyzje w tej sprawie zapadły już w poło
wie 1933 r. ,,Otóż Rada Naczelna Związku Polaków w Niemczech, rozwa
żając wielokrotnie konsekwencje przewrotu hitlerowskiego, zakładała 
nieuniknioną wojn� zaborczą, do której zmierza Hitler, a w konsekwen
cji kkskę Niemiec. Postanowiono przeto czynić przygotowania do prze
widywanego połączenia śląska z Polską. Ośrodkiem tych przygotowań 
miał być Wrocław" s. 

Jedną z pierwszych realizacji tych zamierzeń było niezwłoczne prze
niesienie z Berlina g.o Wrocławia administracji redakcji dwóch czoło
wych miesięczników: ,,Młodego Polaka w Niemczech" i „Małego Polaka 
w Niemczech". Następnie, jeszcze w listopadzie 1933 r., zorganizowano 
we Wrocławiu Polską Bursę Akademicką, której uroczyste otwarcie 
w budynku przy ulicy Kościuszki 90 nastąpiło 27 I 1934 r. Znacznie 
później, bo dopiero w 1938 r. udało się polskim organizacjom - za po
średnictwem Banku Słowiańskiego w Berlinie - zakupić na własność 

a Studenci polscy stanowili we Wrocławiu najaktywnicj�z,1 grup<; środowis
kową i odegrali, szczególnie w okresie mii::clzywojcnnym, zna�:.mą rol<; w z.ydu 
tutejszych Poli)ków. W dużym stopniu di'.ięki nim tak nieliczny w okresie mic;dzy
,vojennym i zasadniczo poz.bawiony wybitnyc.:h dzialac.:q ośrodek polski we Wro
dawiu był pręiny i liczył sit;: w całokształcie ruchu polskiego w Nit>mczech. Stu
denci bardzo często w organ:zacjach pobkich p:astowali kierownicze funkcje, byli 
:nicjatorami różnego rodzaju akcji politycznych : oświatowych prowadzonych prze1. 
Kierownictwo ZPv.,N. Przygotowywali referaty z ok,izji rocznic patriotycznych 
i okolicznościowych :i:ebrań. C:i:<;sto byli delegowani do pracy poza Wrodaw jako 
agitatorzy w kampaniac:h przedwyborczych lub też w celu zbierania materiałów 
o Polakach mieszkaj,Jcych na terenie Dolnego Sląska. Kolportowali prasi: i pol
skie książki, szerząc polską oświatę wśród rolniczej ludności mieszkającej we
wsiach ;1ozbawionych hib!iotek i innych ośrodków oświaty polskiej. W Domu Pol
skim we Wrocławiu wygłaszali odczyty, prowadzi-ii kursy wiedzy o Polsce, stano
wili trzon zespołów świetlicowych, dramatycznych i muzycznych. )Jatomiast w cza
sie ferii świątecz.nych i wakacji angażowali si<; w padobnych działaniach na tere
nie rodzimym. tj. pn:eważnie na S!ąsku Opolskim, skąd pochodzili. Ich częsty,
aktywny udział w różnych ziołach i zjazdach działaczy, organizowanych zarówno
!·rn terenie Niemiec, jak i w Polsce, by! również elemen.tem szkolenia i przygoto
wan;a do roli, jaką mie!i w przyszłości pełnić.

' Raport Ambasady RP w Berlinie „Wychow,1nie młodzieży, .c;zko!nictwo i prasa 
polska w Niemczech", AAN w \Vnrszawie, Ambasada RP w Berlinie, t. 778, s. 14. 

5 A. Z a wis z a, Studenci Polscy na uniwersytecie wrocławskim 1918-1939. 

Katalog ::achowa11yc/1 arc 1iiwaliów, Wrocław 1972, s. 15. 
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budynek przy ulicy Podwale 16a, z przeznaczeniem na siedzibę Domu 
Polskiego. W ten sposób został chociaż częściowo rozwiązany jeden z naj
trudniejszych problemów, jakim był brak własnych lokali, który m. in. 
hamował akcję przenoszenia z innych rejonów Niemiec do Wrocławia 
i tworzenia w nim nowych polskich instytucji i organizacji. Niebawem po 
zakupieniu domu, jeszcze przed jego oficjalnym otwarciem 14 XI 1938 r.. 
przeniesiono do Wrocławia 24 IX tego roku kolejną centralrn1 insty
tucje; - Związek Spółdzielni Polskich w Niemczech. 

Wojna przeszkodziła w zrealizov.;aniu kolejnych przedsięwzięć. Zamie
rzano bowiem m. in. założyć we Wrocławiu Oddział Banku Słowia1·1-
skiego, wybudować dorn dla istniejącej już bursy dla polskich studentów. 
a także dla projektowanej w niedalekiej przyszłości - jako jedyne,] 
w Niemczech - Żeńskiej Bursy Akademickiej. 

W tym samym czasie władze centralne ZPwN zleciły zaufanej grupie 
osób przygotowanie leksykonu „rzeczy polskich", zawierającego m. in. 
informacje o wszelkich śladach polskości znajdujących się w aktualnych 
granicach III Rzeszy 6. Do tych prac zostali zaangażowani również stu
denci wrocławscy, którzy rn. in. zbierali materiały o zabytkach architek
tury piastowskiej na Sląsku. 

Wroclawowi przypadła jeszcze jedna ważna rola. Miał się on stać 
centrum szkolenia przyszłych działaczy. Informacje na ten temat przy
nosi wspomniany już raport ambasady berlińskiej „Wychowanie mło
dzieży, szkolnictwo i prasa polska w Niemczech". Otóż kierownictwo 
ruchu polskiego ,v Niemczech doskonale zdawało sobie sprawę z groźnej 
sytuacji, w jakiej znalazła się młodzież polska. Wzmożona działalność 
organizacji hitlerowskich oraz całego aparatu niemieckich instytucji 
oświatowych wyposażonych „w doborowy, dobrze płatny personel, środ
ki finansowe i techniczne" 7 stwarzały stale wzrastające zagrożenie pol
skości, szczególnie w odniesieniu do młodego pokolenia Polaków, podda
wanego systematycznemu, wrogiemu szkoleniu ideologicznemu.· ,,To 
samo dzieje siq w obozach pracy. Słowem dokonują na tym polu ogrom
nego, systematycznego wysiłku, wciągając młodzież w krąg kultury 
niemieckiej. O ile kontrakcja z naszej strony nie będzie należycie po
stawiona, praca ta musi wydać poważne rezultaty" 8• - ostrzega MSZ 
w Warszawie poważnie zaniepokojona ambasada polska v,· Berlinie. 
W dalszym ciągu autor raportu bije na alarm, mówiąc o wn�cz tragiczneJ 
sytuacji, pisząc, że zewsząd, tj. ze śląska, Kaszub, Pogranicza. dochodzą 

6 Leksykon Polact wu w Niemczech, c:hociaż zo,tał w całości przygotowan� 
przed samą wojną, nigdy się nie ukazał. Kłopoty z drukiem i cenzurą okazały siQ
nie do przezwyciężenia. Por.: R. Haj d u k, S. Pop i o! e k, Encyklopedia, które.

się nie ukazała, Katowice 1970. 
1 „Wychowanie mlod,.ieży ... ", s. J. 
8 Tamże, s. 1. 
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wiadomości o „wzbierającym natężeniu akcji niemieckiej" o. Jednocześnie 
pogarsza się sytuacja na odcinku polskich szkół, ochronek i innej dzia

łalności oświatO\vej. Brak jest przede wszystkim kadr, lokali, funduszy. 
Wzmaga się niebezpieczeństwo libvidacji polskich organizacji młodzie
żowych. Autor raportu obawia sic; o przyszłe ich losy donosząc: ,,Trudno 

też spodziewać się, że obecny stan prawny organizacji polskich da sit; 
utrzymać. Próba skłonienia harcerstwa polskiego w Niemczech do zgło
szenia się do wspomnianego urzędu [Reichsjugendfuhrera]. na razie jak
by zawieszona, może \V każde.i chwili się zaktualizować i rozszerzyć na 
inne organizacje'' 10. W każdej chwili może nastąpić fala represji wobec 
kierownictwa organizacji i działnczy 11• Sytuacja staje się krytyczna. 

Autor raportu w swoich końcowych wnioskach m. in. stwierdza, rzucając 
światło na powody powstania organizacji ,.Mowa i Obyczaj Polski": 
,.Przezorność nakazuje stworzenie rezenv:, w postaci bwarzystwa, nie 
maj,icego w nazwie »mbdzie7.«, ale mogącego każdej chwili otvv·orZ)'Ć 

swe oddziały czy koła na miejsce zlikwidowanego kola młodzieży, śpie
waczego, sportowego czy harcerskiego" 12• 

Nowa organizacja miała szkolić kadry przyszłych przywódców, wy
chowywać młodzież polską, która stanęła .,przed ogromem pracy orga
nizacyjnej na wszystkich naraz polach. przed uporządkowaniem i roz
wojem podstawowych dziedzin życia polskiego w Niemczech, jak spół
dzielnie, szkolnictwo, prasa, organizacje zawodowe i społeczno-kultural
ne" 1�. W dalszym ciągu informując o celach tej przywódczej organizacji 
raport podkreśla. że winna ona dążyć do przetworzenia psychiki mło
dzieży polskiej i charakteru jej działania. Należy „ wydobyć z niej walory 
coraz bardziej bojowe. Na tym podłozu - snujE' plany au1.m raportu -
wyrośnie niewątpliwie ruch o charakterze rewolucyjnym" 14•

Niewiele wiemy o przygotowaniach poprzedzających powstanie inte
resującej nas organizacji. Jedynie, jak dowiadujemy się z pisma Amba
sady RP Berlinie z 20 VI 1935 r., na konferencji terenowej ZPwN, która 
odbyła się w Opolu, referowane były przez jednego z uczestników (Poni
kowskiego) tezy, które stały sh� podstawą wytycznych dla „MOP 15·•. 

9 Tamże. s. 3. 
10 Tamie, s. 7. 
11 Z dniem 1 IX 1937 r. minister spraw \\"C\Vllt;lrznych Rzeszy i Prus wyd,! I 

zakaz noszenia „org.inizacjom młodzieżowym polskiej mniejszości, szczególnie mło
dzieży harcerskicj w Niemczech, mundurów lub jednoli(ych ubrnó". We Wrocławiu 
odpowiedzialnym za przestrzeganie tego zarządzenia przez harcerz.V został w:vzna
czonv przez gestapo Władysław Zarcmbowicz. ówcze;;n�· drużynow.v ZHP we Wro
cławiu. AAN, Ambasada RP . w Berlinie. pi�mo Konsulatu RP Wł' Wrocławiu do 
Ambasady z 27 X 1917 r. 

12 „Wychowanic młodzieży .. .'·, ,. --;, 
1s Tamże, s. 1 �-
u Tamże, s. 13. 
IS Pismo Ambasady RP w Berlinie do Koibulatów Polskich w Niemc7.ech 

z 14 IX 193;i r., AAN, Konsulat RP w 0,)olu, t. 208, �- :�98. 
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Towarzystwo „Mowa i Obyczaj Polski" powstało we Wrocławiu na 
specjalnie zorganizowanym zjeździe w dniu 9 IX 1935 r. Obecnych na 
nim było - jak dowiadujemy się z zach::)\vanego „Rozliczenia Zjazdu 
MOP we Wrocławiu" - w sumie 12 osób. 16 Byli to członkowie założy
ciele: sekretarz generalny ZPwN dr Jan Kaczmarek oraz wybitni dzia
łacze Związku, przeważnie z ruchu młodzieżowego: Józef Kaczmarek, 
Wilhelm Poloczek, Olgierd Donimirski, Blana, Leon Czołgała, Paweł 
Nantka, Tomasz Gołek, Edmund Osmańczyk, Leon Przybył, Stefan Mu
rek, Władysław Wesołowski. Zatwierdzono wówczas statut Towarzystwa, 
przedyskutowano i zatwierdzono jego „tezy", wybrano zarząd. 

Nowo powstała organizacja otrzymała zakamuflowaną nazwę „Tufowa 
i Obyczaj Polski'' i jako taka miała uchodzić za organizację jawną, sc1-
downie zarejestrowaną. St�1d też i jej statut był bardzo ogólnikowy 
i opracowany w ten sposób, aby mógł być przedłożony do zatwierdzenia 
,vładzom niemieckim. Ograniczył się jedynie do „rzeczy niezbędnych, 
wymaganych przez obowic:izujące przepisy o stowarzyszeniach". Dowia
dujemy się z niego jedynie, że celem Towarzystwa. jest „pielęgnowanie 
mov.ry, kultury i obyczajów polskich" n. że jego siedziba znajduje się we 
Wrocławiu, a swym zasięgiem „MOP" obejmuje cały teren Niemiec. Przy 
tym - jak czytamy w drugim paragrafie statutu: ,,Członkiem Towarzy
stwa może być każdy Polak i każda Polka o nieposzlakowanej przeszłości 
narodowej, którzy zamieszkują na terenie Rzeszy Niemieckiej". 

Jak mówi paragraf czwarty statutu .. Organami Towurzystwn sq: 
1) Walne Zebranie, i) Rada Organizocyjna, 3) Zarząd". Na wrześniowym
Zjeździe wybrano Prezydium Zarządu - ,,MOP" w składzie: prezes -
W. Wesołowski, wiceprezes - E. Osmańczyk, sekretarz - T. Gołek
(z Pogranicza). W skład 7-osobowej Rady Organizacyjnej weszli jako
prezes - Stefan Murek (pełniący w latach 1935-1939 funkcję Kierow
nika 1-szej Dzielnicy Śląskiej ZPwN) oraz członkowie: P. Nantka -
z Wrocławia, Błana - Śląsk Opolski, Leon Czołgała - Śląsk Opolski,
Olgierd Donimirski - Powiśle, Wilhelm Poloczek - Śląsk Opolski . .Jó
zef Kaczmarek z Westfalii ' 8• Na konstytucyjnym zebraniu oprócz statu
tu zatwierdzono również „wytyczne kierunku i form działania", czyli
„tezy MOP". które podobnie jak statut zachowały się, dając świadectwo
istotnych celów nowo powstałej organizacji. Uzupełniają materiały za
warte w ,.tezach" wspomniane uprzednio raporty ambasady polskiej
w Berlinie, opracowane dla MSZ w Warszawie w 2 poł. 1935 r., rzucając
szersze światło na znaczenie, jakie miał odegrać „MOP" w całym ru{'hu
polskim w Niemczech.

Otóż nowo powstałe Towarzystwo zostało pomyślane jako centralna 
organizacja młodzieżowa, choć oficjalnie za taką „MOP" nic mógł uch'.)-. 

16 AAN, MSZ. t. 299, ,,Towarzystwo MOP".
17 AAN, MSZ, ,,Statut Towarzystwa Mop« (Mowa i Oby�zaj Po,ski)", t. 299.
1s AA!\l, MSZ, t. 299 „Tezy", s. 7. 
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dzić ze wzgl<:;du na obowiązujące w Niemczech przepisy prawne, nie do
puszczające istnienia tego rodzaju samodzielnej organizacji. ,,MOP" scen
tralizował całokształt prac młodzieżowych, które spoczęły odtąd w rękach 
czołowych działaczy młodszego pokolenia Polaków w Niemczech. Czy
tamy w raporcie: ,,Powstanie MOP-u automatycznie niejako zadość
uczyni jednej z palących potrzeb życia młodzieży polskiej w Niemczech: 
wyłoni centrum ruchu. Dotychczas poszczególne towarzystwa pracowały 
w najlepszym razie w związkach dzielnicowych, przeważne jednak cha
dzały luzem. Odbijało się to ujemnie na ich rozwoju i stanie prac" 19. 

Choć \V zasadzie „MOP" posiadał duż,i samodzielność, był kierowany 
przez Centralę ZPwN. Czytamy w „tezach": ,,Należy podkreślić, że acz
kohviek statut nie przesądza współzależności MOP-u i Związku Polaków, 
to jednak jakakolwiek dyskusja na ten temat musi być uznana za bez
przedmiotową wobec pozycji, jaką Zwi,1zek Polaków zajmuje w życiu 
polskim w Niemczech'' 20

• Do czasu powstania „MOP" role; centrali pol
skiego ruchu młodzieżowego rozwi,izywano za pośrednictwem prasy, tj . 
. ,Małego Polaka w Niemczech" i redagowanego przez akademików mie
sięcznika „Młody Polak w Niemczech", które - jak czytamy w rapor
cie - były dotychczas „nieoficjalną centralą" 21. Przeniesienie więc tych 
redakcji do \Vrocłnwia pod koniec 1933 r. potwierdza tezę o podjęciu 
przygotowań do uczynienia z tego miasta centrali ruchu polskiego dla 
całego obszaru Niemiec. 

Nowo powstała orgnnizacja miała w stosunku do młodzieży spełniać 
cele wychowawcze, a zarazem wychov.:ywać przodowników dla ruchu 
polskiego, i to nie tylko młodzieżowego. Należała - jak to wynika 
z przytaczanych „tez" - do grupy ówczesnych polskich organizacji,. 
„traktujących swe istnienie jako przejaw najlepiej pojGtego posłannictwa 
,v pracy narodowej", a dąż,icych do szczytnych celów „na dalsz,i obliczo
nych metę" 22. A także, jak pisze autor raportu o wychowaniu młodzieży: 
„w poczuciu górowania sprawy polskiej ponad wszystko" 23• A oto jak 
precyzuje bliżej istotę organizacji „MOP" piąty punkt „tez": 

,,MOP - musi się stać zespołem ludzi nie tylko wyznaj,Jcy,n ideologię, 
ale urzeczywistniającym ją ideowo, 
MOP - musi tę atmosferę udzielać otoczeniu, z tym że otoczenie 
określać będzie zawsze liczbą maksymalną, 
MOP - podzielać będzie zasadę - że praca organizacyjna nie będzie 
się ograniczać do stowarzyszenia tylko ludzi - ale że temu wiązaniu 
towarzyszyć będzie myśl o celach istotnych i dalekich, 

- MOP - wypracuje i realizować będzie metody pracy - które cel

19 ,.\Vychowanie młodzieży ... ", s. 7. 
21 .,Tezy", �- 4. 
21 .,Wychowanie młodzieży ... ", �- 14. 
21? ,,Tezy", pkt. IV, s. 3. 
2a „Wychowanie młodzieży ... ", s. 13. 
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i pojęcie polskości tłumaczyć będą na j<;zyk codziennego życia i spo
sób codziennej pracy - zrozumiały każdemu, każdemu dosh;pny 
i każdemu wskazuj,1cy codzienne zadania" 24

• 

Twórcy „MOP" pragnęli również uczynić tt; organizację narzędziem 
,,rczbudzenia się szerokiego, powszechnego ruchu polskiego w Niemczech. 
obejmujqcego całość ludności polskiej na zasadach bezkompromisowego 
ukochania Polskiej Sprawy i oddania jej wszystkich: moralnych, umysło
wych i fizycznych możliwości'' 2·\ Organizacja ta miała przede wszyst
kim wpłynąć na popra\vę podstawowych - jak określają „tezy" -
dziedzin życia polskiego w Niemczech. które wymaga.ie! ,,głębszego opra
co,vania". Są to dziedziny: ,,ideowa, organizacyjna oraz metody pracy". 
Przy tym uznano za konieczne przede wszystkim szersze niż dotychczas 
upowszechnianie ideologii ruchu polskiego w Niemczech, która jest za
warta w pojęciu ,,Narodu i wynikających z tego pojęcia obowiązków, 
zadań i nadziei" �0• zważywszy, iż zaangażowanie ideowe ludności pol
ski('j w Niemczech budzi wówczas pewne zastrzeżenia kierownictwa ru
chu polskiego :n. 

Zamykając wywód na temat celów i zadań „MOP", jakie założyli 
tej organizacji jej twórcy, przytoczmy jeszcze opinię Ambasady RP 
w Berlinie, zawartą w następnym raporcie opracowanym dla MSZ 
w Warszawie, w kilka miesi�cy po powstaniu .,MOP". Otóż zadania jej 
polegają na: 

1111c.1owaniu i koordynowaniu działalności poszczególnych stowarzy
szeń młodzieży, 
wytworzeniu ośrodka o znaczeniu, tak ideowym jak metodologicz-
nym, 
kierowaniu bezpośrednio pracą w terenie, 
wytworzeniu formy rezerwowej dla ewentualnego objęcia różnych 
organizacyjnych prac młodzieży - na wypadek represji w stosunku 
do nich ze strony władz niemieckich. Tak pomyślane zadania »MOP-u« 
mają uczynić z ni€go faktyczną centralę ruchu młodego polskiego po
kolenia w Niemczech oraz jego ośrodek ideowy i metodologiczny" 2s. 

2'1 „Tezy", s. 4.

!.; 11Tezy'\ �- 2. 
28 „Tezy", s. 2.

t7 Czytamy dalej w „Tezach": ,,Ideowość - w ruchu polskim w Niemczech, 

jeżeli będziemy stali na słusznym stanowisku istnienia w dzisiejszych granicach 

Rzeszy jeszcze około 1 500 OOO ludzi związanych z polskością, daleko jest jeszcze

od wymagań, jakie moglibyśmy jej postawić. Przeciętny poziom id
.
eowości jest 

niezmiernie nikły. Unikając pochopnego obciążenia kogokolwiek za ten stan, stwier
dzić należy fakt z całym naciskiem, aby wyrobić sobie przekonanie o konieczności 

zmiany. W żadnym przy tym wypadku nie wolno zasugestionować �ię ideowością 

grupy stojącej na czele życia polskiego" (,,Tezy", pkt. IV, s. 3). 
28 AAN, Ambasada RP w Berlinie, Raport Ambasady RP w Berlinie „Młodzież 

polska w Niemczech", t. 778, s. 18. 
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Zachowane źródła znacznie mniej niż celami i zadaniami organizacji 
zajmują się problemami konkretnej działalności „MOP". Przykładają 
dużą wagę do dobrej, wręcz idealnej organizacji wewnętrznej Towarzys
twa, jak również do wypracowania jak najlepszych metod pracy. Jeśli 
chodzi o projektowaną działalność Towarzystwa, organizatorzy wyodręb
nili w niej cztery zasadnicze odcinki pracy: 1. przysposobienie rolnicze, 
2. wychowanie fizyczne, 3. harcerstwo oraz 4.praca świetlicowa uwzględ
niająca: bibliotekarstwo, śpiew i akcję teatralną. Przy realizacji tych
zadań młodzież z „MOP" posiadać winna szeroką samodzielność. Powinna
również stosować z góry ustalone, najlepsze metody pracy, ale w trakcie
działania może je zmieniać, gdyż „różnice warunków pracy tak społeczne.

jak polityczne czy prawne lub gospodarcze zmuszają do przystoso
wań" 29

. Należy również zapewnić jej swobodną inicjatywę w działaniu.
Przypuszczalnie - jak wynika z informacji zachowanej w „tezach" -
członkowie „MOP" w konkretnych akcjach w terenie byli wydatnie
wspierani przez różnego rodzaju instruktorów i innych fachowców kie
rowanych -do tej pracy z centrali ZPw N. Od członków „MOP" wymagano
w pracy wysokiej moralności, obowiązkowości oraz dyscypliny organiza
cyjnej. Tej ostatniej cechy wymagano przede wszystkim w związku z nie
ujawnionym w zasadzie charakterem organizacji.

Jako najistotniejsze kierunki pracy „MOP" tezy wymieniają: kwestie 
ideologii, sprawności fizycznej oraz „kwestię ziemi". Przypuszczalnie 
wspomniane uprzednio „ wychowanie fizyczne" pokrywa się z przytoczo
ną w „tezach" sprawnością fizyczną. Jak w dalszym ciągu wyjaśniają 
„tezy", chodzi tu bowiem o lansowanie form zbiorowego wychowania 
fizycznego, a nie indywidualnych rekordów sportowych. Chodzi o podnie
sienie sprawności fizycznej w pracy zespołowej i wspólnych ćwiczeniach, 
o rozwijanie zespołowości w każdej konkurencji, inicjowanie wspólnych
wycieczek i obozów itp. fó:rm.

W zachowanych źródłach najmniej jest informacji o działalności 
,,MOP" dotyczących „kwestii ziemi". Rzuca nieco światła na to zagadnie
nie ósmy punkt „tez", w którym czytamy, że chodzi o „ustawiczne wy
suwanie problemu ziemi, ziemi własnej, pracy na niej i bezwzględnego 
do niej przywiązania. Rozbudzanie za nią tęsknoty tam, gdzie Polak nie 
jest jej właścicielem. Wiązanie ludzi z ziemią przez kreowanie organiza
cji i form pracy czy to o charakterze zawodowym, czy fachowo-wycho
wawczym, czy gospodarczo-spółdzielczym" 30. 

Nieco więcej informacji dostarczają nam źródła o działalności „MOP" 
w zakresie wychowania młodzieży zarówno przez ,,instruktorskie kursy 
społeczne", jak i przede wszytkim przez praktykę, tj. podejmowanie 
konkretnych zadań w terenie. Przy tym powinno się zwracać uwagę na 

29 „Tezy", s. 3. 
so Tamże, s. 'i. 
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większą niż dotychczas dyscyplinę i karność. · Należy bowiem oswajać 
młodych ludzi z pracą nieujawnioną, konspiracyjną, ,,wymagającą więk
szej odwagi osobistej, przekonania o wartości pełnionej pracy oraz więk
szej dyspozytywności organizacyjnej", a także na „pełne oddanie dla 
sprawy" 31

• 

Trudno odpowiedzieć, kiedy Towarzystwo „Mowa i Obyczaj Polski" 
rozpoczęło swoją konkretną działalność. W zachowanych bowiem żród
łach brak na ten temat informacji. Zakładano - jak to wynika z treści 
,,tez" - że organizacja przystąpi do działania natychmiast. I nie prze
szkodzi temu nawet szczupłość grona członków, albowiem „o pracy i wy
nikach MOP-u nie decyduje hczba, ale wola" 32

• W jednym z raportów 
jest krótka uwaga, że „MOP" rozpoczął swoją działalność od „akcji te
atralnej na Śląsku Opolskim" 33. Pracy tej podjął się zarząd organizacji. 
Następnie działalność teatralna miała być rozszerzona na inny teren, 
a w pierwszej kolejności na Prusy Wschodnie. Oczywiście, gdy tylko 
pozwolą na to środki finansowe. O tym, jak przebiegała realizacja tego 
pierwszego zadania, odnalezione dotychczas źródła milczą, ludzie zaś iy
jący nie odnotowali tego w swej pamięci. 

O członkach Towarzystwa „MOP" i jego liczebności również wiemy 
niewiele. Statut, ze względu na swój oficjalny i zakamuflowany charak
ter, mówiąc o sposobie rekrutacji członków stwierdza jedynie, że może 
nim być Polak lub Polka „o nieposzlakowanej przeszłości" 34• W jednym 
z raportów czytamy, że „ilość członków MOP-u z natury rzeczy jest 
ograniczona i przewiduje się, że na przestrzeni bieżącego i przyszłego 
roku nie przewyższy 100" 35, 

Należy przypuszczać, że faktyczna liczba członków „MOP" początko
wo nie była duża i prawdopodobnie nie wyszła poza granicę kilkunastu 
osób. Mieli być to bowiem przodujący i najbardziej wartościowi działacze 
spośród młodzieży, dobierani przez zarząd „MOP" na podstawie „szcze
gólnie ostrej selekcji". W komisji weryfikacyjnej uczestniczyli zaufani 
ludzie z centrali ZPwN, z Ambasady RP w Berlinie oraz z polskich pla
cówek konsularnych. Selekcja musiała być bardzo ostrożna i bardzo ostra, 
gdyż, jak stwierdza autor raportu, ,,ma zapewnić dobór jednostek, któr� 
po wypróbowaniu w pracy ideowej w MOP-ie oraz praktycznej w róż
nych działach akcji młodzieżowej - obejmą w przyszłości kierownictwo 
życia polskiego w Niemczech" 3G. 

s1 „Młodzież polska ... ", s. 36. 
32 „Tezy", s. 7. 
33 „Wychowanie młodiieży ... ", "· 7. Brak jednak bliższych danych o miejscu

i czasie tej akcji, a także na czym ona polegała. 

u ,.Statut...", § 2, s. 1. 
s5 „Młodzież polska ... ", s. 21.
ao Tamże, s. 20.
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�a zakończenie jeszcze kilka słów o konspiracyjnej ostrożności To
warzystwa „MOP", z którą spotykamy się nawet w owym ujawnionym, 
lakonicznym statucie. Zwraca w nim uwagę podział Towarzystwa na 
mniejsze komórki organizacyjne (istotna cecha organizacji konspiracyj
nej) - na tzw. ,,opola". Ponadto, mimo niewielkiej liczby członków tej 
organizacji, statut „MOP" przewidywał organizowanie walnych zebrań 
(raz na 3 lata) z udziałem jedynie delegatów poszczególnych „opół". Cho
dziło zapewne o nieujawnianie wic:;kszej liczby członków, obawiano siG 
wieioosobowych zgromadzeń. 

Wobec braku źródeł trudno przesądzać sprawc:;, ale pewnego rodzaju 
koniynuację idei „MOP", po wybuchu wojny w 1939 r., (gdy wszystkie 
org,,,1izacje polskie w Niemczech przestały istnieć), możemy znaleźć 
w konspiracyjnej „Grupie Opolan", rozwijajqcej w czasie okupacji hitle-
1'0\\·skiej opiekc:; nad poszukiwanymi i prześladowanymi dawnymi dzia
łacz«mi ZPwN. A następnie w - powstałym w Krakowie w styczniu 
1945 r. - Komitecie Obywatelskim Polaków Śląska Opolskiego i Wro
cła \\"Ski ego, przygotowującym „formowanie państwowości polskiej na te
renie śląska Opolskiego" �7

• Jednym z podstawowych zadań Komitetu 
było przygotowanie specjalnych kadr dla nowo odzyskanych ziem. Te 
trzy organizacje łącz'-1 nie tylko wspólne cele, ale również osoby zaanga
żowo.n�·ch ich członków, dawnych działaczy MOP. E. Osmańczyka 

P. ;\Tantki Namirskiego.

Z uwagi na stosunkowo skromny zasób zachowanych źródeł, dotyczą
cych Towarzystwa „Mowa i Obyczaj Polski", podane w artykule infor
macje o tej organizacji sq jedynie przyczynkiem do jej dziejów dotych
czas zupełnie nie znanych, ale istotnych w historii ruchu polskiego 
w :-:iemczech po przewrocie hitlerowskim. Było to bowiem, doskonale 
zorganizowane Towarzystwo, które w 2 poł. lat 30-tych, w trudnym 
okresie nasilającego się faszyzmu, przystąpiło do przeciwnatarcia, bro
niąc narodowego bytu Polaków w Niemczech. 

Powstanie we Wrocławiu Towarzystwa „Mowa i Obyczaj Polski" sta
nowiło cząstkę programu walki Polaków o wyzwolenie narodowe tych 
ziP1�:. których zabór zakończył się dopiero w 1945 r. Było świadectwem 
nieustannej walki źywiołu polskiego, który był „tu u siebie, na własnej 
ziemi, a jedynie przejściowo poza granicami" �s - żyv..,iołu kierowanego 
odwaźnie przez przywódców ruchu polskiego w Niemczech. ,,Jesteśmy 
tu _;ak na froncie. Walka trwa bez względu na to, czy atakujemy, czy 
t:,1lko się bronimy. Zatrzymać jej nie można. nie rezygnując ze wszyst-

1• Z petycji Komitetu, skierowanej do PelnomocnikG TymczJsO\vego Rządu 
(�L·::. A. Zawadzkicg'.l z 21 I 1945 r. 

11 „Młodzież polska .. ". s. ;i_ 
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kiego na rzecz przeciwnika" 39. Ta znamienna wypowiedź autora cytowa

nego tu wielkokrotnie raportu o wychowaniu młodzieży, a związana 

z powstaniem „MOP", upoważnia nas do zweryfikowania utartego okreś

lenia używanego w stosunku do ży�ących w Polsce Ludowej uczestników 

ruchu polskiego w Niemczech z „ci, co wytrwali i wygrali", na bardziej 

adekwatne: ,,Ci, co walczyli i wygrali". 

DIE GESELLSCHAFT „MOW A I OBYCZAJ POLSKI" 

Dl WROCL.\ W DER ZWISCHEKRIEGSJAHRE 

Der Artikel informiert liber eine am 9.9.1935 in \Vrndaw entstandene Organ1-
,;ation. Er beruft sich auf Dokumente aus der Aktengruppe des Aussenministeriums 
im Archiwum Akt Nowych in Warschau. Der fragmentarische Charakter der 
qucllen (es erhielt sich nur das Statut, d:e .,The.,en", die „finanzielle Abrechnung"'
des Gri.indungskongresses sowie zwei Berithte der Bubthaft Polens in Berlin 
iiber die polni�che .Jugend :n Deutsc:hland) erlaubt nicht. die Geschichte die,e1· 
Organisation ausflihrlicher zu erarbeiten, um so mehr, als sie aufgrund ihrer Vnr
au�stsctz:unge11 halbkonspirativen Charakter besass. Aus denselben Griinden bri11gt 
der Artikcl a uch keine Informal ionen i.i ber konkrete Schritte der Organisation, er 
z:cigt abcr gleichzeitig. dass ihre Grtindung ein Teil des Programms der Flihrcr 
der poinischen Bcwegung in Deutschland. war. das auf die Verlagerung de� 
Schwergewichts nach Wrodaw hinzielh•. wobei unterstrichen werdcn muss. da,, 
l'i11er die Gri.inde daftir, dass Wroc!<1w ah Hauptstadt der Bcwegung amgewahlt 
wurde, darin bestand, dass hicr die zahlenmassig am stark.,ten poln1schcn akade
:nischen Kreise im da1naligcn Dcutsehland bc�tan<len. Von solehen VnrbPl'eitungcn 
zeugen u. a. die Gri.indung einc, poinisc:hcn Studenteninterm1ts :n Wrocław ::r, 
Jahr 1933 und die Verlegung ... von Berlin nach Wrocław der beiden Administra
tionen der Redaktionen der zentralcn polnisehen Monats�chriften: .. Młody -" und 
.. Mc1ly Polak w Kiemczech". wie auch im .Jahre 1938 des Vesbandes ... ,,Związek Spół
dzielni Polskich w Niemczech" von Berlin nach \Vroclaw. Der Kriegsausbruch im 
.Jahre 1939 vcrhindcrte die Rcali�ieru11g der nikhsten Projekte. d. h. der Grtlndu:1g 
,·iner Filiale des ,.Bank S!owia1bki" und cines Studentinneninternats in Wrocław. 
Die GrLindung der Gesellschaft .. Mowa i Ob\czaj Polski" in Wrocław be\veist, das
Wrocław damals einc wichtigc Rolle ab Ausbildungszentrum der zukilnftigen 
.. Filhrer der polnischen, patriotisthen Bewegoung in Dcutschlu11d ... Funktirmare 1.u 
,pielen hatte. 

S9 .,Wychowanie mlodziPży ... '' 15.




