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.,TRADYCJE POLSKIEGO RUCHU ROBOTNICZEGO A WSPOŁCZESNOSC" SESJA POPULARNONAUKOWA Z OKAZJI 100-LECIA POLSKIEGO RUCHU
ROBOTNICZEGO

W dniach 22-23 X 1982 r., we Wrocławiu odbyła się sesja popularnonaukowa

Tradycje polskiego ruchu robotniczego a współczesność, poświęcona 100-leciu pol

skiego ruchu robotniczego. Sesję zorganizował Instytut Nauk Politycznych Uniwer
sytetu Wrocławskiego wespół z Wrocławskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
oraz Wojewódzką Szkołę Partyjną przy KW PZPR we Wrocławiu. W sesji wzięło
udział 450 osób, a wśród nich przedstawiciele lokalnych władz państwowych, par
tyjnych i oświatowych. Przybyli również zaproszeni historycy i politolodzy z ośrod
ków naukowych NRD - Uniwersytetów w Lipsku i Rostocku, Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Dreźnie oraz Instytutu Serbołużyckiego w Budziszynie. Zasadni
czym celem sesji było pogłębienie wiedzy o polskim ruchu robotniczym w środo
wisku nauczycieli historii i wiedzy obywatelskiej oraz wśród aktywu ideologicz
nego PZPR. Sesja miała również na celu prezentację aktualnego stanu i kierun
ków badań nad polskim ruchem robotniczym, a także pełne przedstawienie mate
riałów historycznych i faktograficznych związanych z tradycją współprac�· między
�olskim a niemieckim ruchem robotniczym na Dolnym Sląsku.
Porządek sesji przewidywał obrady plenarne i obrad�· w dwóch grupach robo
czych: a)' nauczycielskiej, b) aktywu ideologicznego PZPR i pracowników Instytutu
Nauk Politycznych. W trakcie sesji otwarto wystawę książki i plakatu poświęconą
polskiemu ruchowi robotniczemu.
Prof. Pasierb w referacie Tradycje polskiego ruchu robotniczego a współ
czesność podkreślił znaczenie kultywowania tradycji i dorobku teoretycznego pol
�ldej lewicy, a szczególnie tych wartości, które stworzone zostały na podstawie
gruntownej analizy stanu społeczeństwa polskiego, jego odrębności i specyficznego
układu sił politycznych, społecznych i klasowych.
Prof. Fiedor w referacie Stan i potrzeby badań nad polskim ruchem robotni
c.:,ym omówił konieczność nowego, bardziej obiektywnego ujęcia i wszechstronnej
analizy przełomowych dla polskiego ruchu robotniczego wydarze11.
Współpraca polskiego i niemieckiego ruchu robotniczego była tematem refe
ratu wygłoszonego przez dra Ralpha Schattkovskiego z Uniwersytetu w Rostocku.
Szczególną uwagę referent poświęcił wspólnej walce polskich i niemieckich komu
nistów z hitlerowskim faszyzmem w latach 1933-1945.
Referat Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju polskiego ruchu· robotni
czego na przełomie XIX i XX wieku, wygłoszony przez dr Teresę Kegel z Uni
wersytetu Wrocławskiego, stanowi próbę analizy rozwoju ruchu robotniczego na
ziemiach polskich w kontekście sytuacji międzynarodowej.
Stosunkom między polskim ruchem robotniczym a ruchem ludowym poświę
cony był referat doc. Stanisława Dąbrowskiego Tradycje współdziałania radykal1:ego ruchu ludowego z rewolucyjnym ruchem robotniczym .
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W drugiej części sesji obrady odbywały się w dwóch grupach roboczych.
Obrady w sekcji nauczycielskiej dotyczyły metodyki nauczania historii ruchu ro
botniczego w różnych typach szkół. W grupie aktywu ideologicznego PZPR i pra
cowników Instytutu Nauk Politycznych tematem dyskusji była współpraca Polski
i NRD w różnych dziedzinach. Z komunikatami poświęconymi tej problematyce
wystąpili dr Friedrich Halm z Uniwersytetu w Lipsku oraz dr Lesław Koćwin.
Omówili oni rozwój współpracy politycznej, gospodarczej i kulturalnej w rejonach
p1·zygranicznych Polski i NRD. Obaj mówcy podkreślili znaczenie pomocy gospo
c:arczej udzielonej Polsce przez NRD w ostatnich latach. Stwierdzili również, że
reforma administracyjna przeprowadzona w Polsce na przełomie lat siedemdzie
srątych miała negatyw:ly wpływ na rozwój współpracy w rejonach przygranicz
Eych.
Na zakończenie sesji jej uczestnikom przedstawiono znajdujące się w Biblio
tece Unhversytetu Wrocławskiego zbiory książki i plakatu poświęconego polskiemu
,uchowi robotniczemu.

Stan:sła w Achr e mczyk
W 60 ROCZNICĘ POWSTANIA ZWIĄZKU POLAKOW W NIEMCZECH
W dniach 21-22 X 1982 r. w Domu Polskim w Olsztynie odbyły się uroczy
stości związane z 60 rocznicą powstania Związku Polaków w Niemczech. Zainau
gurowała je se.sja naukowa zorganizowana staraniem Ośrodka Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńs:-1:iego i Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycz
nego. Otworzył ją dyrektor Ośrodka Badari Naukowych dr Jerzy Sikorski. Zgro
madzeni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych niedawno byłych działaczy ZPwN:
Juliusza Malewskiego, Jana Boenigka, Pawła Jaśka i Leona Kauczora.
Sesji przewodniczyli doc. dr hab. Kazimierz Pietrzak-Pawłowski, Henryk Ja
roszyk i Walter Późny.
Pierwszy referat pt. Polacy w Niemczech - o miejsce w życiu politycznym
wygłosił prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński. Ukazał w nim miejsce i rolG ZPwN
w życiu politycznym Niemiec, podkreślając, iż ZPwN był jedyną legalnie działającą
siłą antyhitlerowską w Rzeszy.
Doc. dr hab. Edward Kołodziej mówił na temat Dokumentacja IV Dzielnicy
Zwiqzku Polaków w Niemczech w zasobach A.rchiwum Akt Nowych. Charaktery
zując źródła archiwalne dotyczące ruchu polskiego na Warmii, Mazurach i Po
wiślu za szczególnie cenne uznał materiały pochodzące z konsulatów polskich
w Prusach Wschodnich.
Dr Janusz Albin przedstawił temat Łączność kulturalna Polaków w Niemczech
z krajem. W obszernym wystąpieniu zajął się on stroną finansową kulturalnych
działań ruchu polskiego w Niemczech, zwrócił uwagę m. in. na rolę szkolnictwa
polskiego i Towarzystwa Młodzieży.
Dr Leonard Smołka wystąpił z referatem Prasa polska w. Niemczech. Refe
rent podkreślił wielką wagę propagandową oddziaływania prasy, omówił ważniej
sze pisma polskie, a także politykę wydawniczą ZPwN, nadmieniając o nadmiernym
scentralizowaniu prasy.
Dr Antooi Sołoma wygłosił referat pt. Uwarunkowania wyznaniowe działal
ności Zwiqzków Polaków w Niemczech. Mówca w konkluzji stwierdził, że „Dzia
łalność ZPwN eksponująca katolickość i ukierunkowana na zbliżenie z instytucja
mi kościelnymi na gruncie wspólnej troski o religijność polskiej mniejszości na
rodowej nie została uwieńczona liczącymi się przedsięwzięciami na rzecz umoc�
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nienia polskich więzi narodowych. O polskość tych ziem walczyli działacze i orga
nizacje polonijne, władze diecezjalne zaś sprawy polskie traktowały często instru
mentalnie". Na terenie Warmii polskość była ochroną katolicyzmu zwłaszcza w okre
sie hitlerowskim.
W dyskusji nad wygłoszonymi referatami głos zabrało ośmiu mówców. Pierw
szy wystąpił dr Andrzej Sakson zwracając uwagę na uwarunkowania społeczne
i wyznaniowe działalności ZPwN na Mazurach. Doc. dr Zygmunt Lietz podniósł
sprawę mniejszości narodowych w Niemczech, a dr Andrzej Staniszewski scharak
teryzował artykuły dotyczące problemów mniejszości narodowych wydrukowane
w latach 1920-1928 na łamach Gazety Olsztyń,�kiej. Dr Michał Lis nawiązał do
secesji �ląskiej z lat 1935-1936, a także do działalno�ci Związku Harcerstwa Pol
skiego w Niemczech. Dr Bogdan Cimała mówił na temat polskiego ruchu sporto
wego w Rzeszy niemieckiej. Dr Henryk Chałupczak omówił zasady finansowania
polskich Towarzystw Szkolnych. Prof. dr hab. Irena Pietrzak-Pawłowska zaakcentowała potrzebę opracowunia nowej monografii Związku Polaków w Niemczech,
postulowała też wniesienie tej problematyki pod obrady Powszechnego Zjazdu Hi
storyków Polskich. Dr Jan Chło�ta zwrócił uwa.gę na rolę Polskiego Radia w łączności kulturalnej Polaków w Niemczech z krajem. Ustosunkowując się do referatu
dra Smołki podkreślił, iż odejście Kazimierza Jaroszyka z redakcji „Gazety Olsztyńskiej" spowodowane było nie tylko prz:vczynarni politycznymi.
Podsumowania sesji dokonał prof. Wrzesi11ski, stwierdzając, iż wygłoszone re
feraty i głosy w dyskusji ujawniły pakiet stale podnoszonych problemów, które
od lat czekają na wnikliwe badania naukowe.
Podczas przerw w sesji jej uczestnicy mogli obejrzeć wystawę zorganizowaną
przez Ośrodek Badań Naukowych z okazji setnej rocznicy ukazania się pracy pa
trona OBN, Wojciecha Kętrzyńskiego O ludności po!.�kiej w Prusiech, niegdyś krzy
żackich,. Zebranych zuproszono również do zwiedzenia wystawy w Muzeum Warmii
i Mazur pt. Związek Polaków w Niemczech 1922-1939. Dzielnica IV. Dla uświet
nienia uroczystości ,taraniem OBN ukazały się dwie prace ,naukowe nawiązujące
do ruchu polskiego na Warmii. Mazurach i Powiślu. Jedna autorstwa Bohdana
Łukaszewicza i Wojciecha Wrzesińskiego pt. IV Dzielnica Związku Polaków
111 Niemczech, 1922-1939, autorem drugiej pt. Polska pieśń patriotyczna na Warmii
w latach 1772-1939 jest Tadeusz Swat.
22 X 1982 r. w Domu Polskim w Olsztynie odbyła się uroczy,sta wieczornica
z okazji 60 rocznicy ZPwN. Uświetniły ją: występ męskiego chóru „Surma" i re
cytacje poezji w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 1 -...v Olsztynie.
Nieliczną gru.pę byłych członków ZPwN nauczycieli i uczniów dawnych szkół
polskich powitał dyrektor Ośrodka Badań Naukowych dr Jerzy Sikorski. Słowo
o historii ZPwN wygłosił prof. W. \jrzesiiiski. Następnie zebrani podzielili się
wspomnieniami z działalności w ruch� polskim. Henryk Jaroszyk mówił o dzie
ciństwie spędzonym w rodzinnym Szczytnie, o pracy w Złotowie i na ziemi lubu
skiej, a także o latach pobytu w obozie koncentracyjnym. Otylia Grot nawiązując
do występu chóru „Surma" wspomniała o zespołach chóralnych dających koncerty
w Domu Polskim. Zofia Markiewicz córka Stanisława Żu;rawskiego z Kajn, mńwi!a
o patriotycznej atmosferze panującej w jej rodzinnym domu. Władysława Knosała
(!powiadała o pierwszych dniach �wego pobytu w Olsztynie, o serdecznej atmosfe
rze istniejącej wówczas wśród rodzimej ludności polskiej. Pelagia Stramkowska
z domu Jagała wspominała o ciężkich przeżyciach lat wojny. Anna Słobodzian
zwróciła uwagę na pielęgnowanie języka polskiego przez Warmiaków. Polska mowa
przetrwała wieki i gdy w 1945 r. Olsztyn wrócił do Macierzy ku jej zdumieniu
prawie wszyscy mieszka11cy mówili po polsku. Józef Skrzypski dzielił siG swymi
wrażeniami z kolonii spędzonych w Polsce. Nadmienił, iż wychowa.nie, które otrzy
mał w szkole polskiej, jemu i jego kolegom pozwoliło w obozach koncentracyjnych
10 � Sobótka 2,'83
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zachować niepodległość wewnętrzną. Postulował on nadanie praw kombatanckich
byłym uczniom szkół poli:kich. Do tej sprawy nawiązała \Valeria Urballska z domu
Sznarbach. Ustosunkowując siq do referatów \vygłoszonych na sesji zarzucała im
cgólnikowość, z goryczą :nówila o pomijaniu w opracowaniach naukowych szkoły
dla dziewcząt w Tarnowskich Górach, której była uczennicą. Do sprawy nadania
praw kombatanckich uczniom szkół polskich nawiązała Maria Barabasz i Otylia
Grot. H. Jaroszyk pO\vtórnie zabierając g!o,. wspomniał o niedostrzeganiu przez wła
dze prostych ludzi działających w ruchu polskim. Uhonorowano znanych działaczy,
a o wielu mało znanych zapomniano. Błąd ten należy jak najszybciej naprawić.
Bez uszanowania tradycji .:_ mówił H. Jaroszyk - nic można budować przyszło
ści. K ończąc wieczór wspomnie1\ prowadzący dyskusję dr Tadeusz Filipowski za
prosił zebranych do czc;stszych tego rodzaju �potkati w nowym Domu Polskim.

Ja n u s z M. K up c z a k
60-LECIE ZWL\ZKT; POLAKOW W NIE'.\<ICZECH

W sali Muzeum Narodowego we Wrocławiu w dniu 27 X 1982 r. odbyła się
se�ja popularnonaukowa poświęcona 60 rocznicy powstania i działalności Związku
Polaków w Niemczech. Wśród zapro.szonych gości były między innymi: wicewoje
woda wrocławski mgr Danuta Wielebió.ska i kierowniczka wydziału zagranicz
!\cgo Towarzystwa „Polo:1ia" w Warszawie mgr Elżbieta Budakowska. Ponadto
w sesji uczestniczyli dawni działacze ZPwN i innych organizacji polonijnych
okręgu wrocławskiego, a wśród nich ci, którzy studiowali w okresie międzywo
jennym w Uniwersytecie Wrocławskim. Reprezentowani byli również działacze Po
lcnii westfalska-nadreńskiej, dawni członkowie III Dzielnicy ZPwN w Bochum,
którzy w ramach reemigracji po II wojnie światowej zamieszkali na Dolnym Slą
sku, nauczyciele i młodzie:� �zkół wrocławskich.
Otwarcia sesji dokonał prezes Towarzystwa Miłośników Wrocławia, które pa
tronowało organizacji sesji - prof. Bronisław Pasierb, podkreślając znaczenie po
wołania do życia ZPwN i jego doniosłą rolę w integracji środowiska polonijnego
w Niemczech. Środowisko wrocławskie ma szczególne powody, by nawiązywać do
tradycji ZPwN, tu bowiem żyją nadal byli członkowie i działacze tej organizacji
skupieni obecnie w jednej z sekcji TM\\' - ,.Dawnej Polonii wrocławskiej". We
Wrocławiu znajduje się wiele pamiątek, obiektów i dokumentów świadczących
o niezłomności ówczesnej Polonii ,niemieckiej w trwaniu przy .polskości i nadziei
powrotu ziem nad Odrą i Nysą Łużycką do Macierzy.
Następnie przewodnictwo sesji powierzono drowi Adolfowi Warzokowi, który
w okresie międzywojennym korzystając ze stypendium ZPv,rN mógł studiować me
dycynę w Uniwersytecie Wrocławskim.
Pierwszy referat pt. Związek Polaków w Niemczech wygłosił dr Janusz Albin,
ukazując rozległą działalność ZPwN w latach 1922-1939. Następnie prof. Karol
Fiedor mówił o Uwanmicowaniach politycznych d::ialalności Polonii niemieckiej
w okresie międzywojennym, przedstawiając różne formy ucisku i prześladowań
mniejszości polskiej przez nacjonalistów niemieckich. Mgr Alicja Zawisza poświę
ciła swe wy;;tąpienie Polonii wrocławskiej, mówiąc przede wszystkim O działalności
oświatowej Polaków we Wroctawiu w latach 1918-1939. W kolejnym referacie
Działalność Związku Polaków w Niemczech po II wojnie światowej dr Janusz
M. Kupczak, przypominając prześladowania działaczy ZPwN w czasie wojny przed
stawił zarys działalności ZPwN w nowych, po,vojennych warunkach geopolitycz
nych w Republice Federalnej Niemiec. l\fateriały �esji zostaną wydane drukiem.
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Na zakor'lczenie sesji odbyła się uroczystość wręczenia Medali Towarzystwa
.,Polonia" kilkunastu działaczkom i działaczom dawnej Polonii niemieckiej. Z kolei
uczestnicy sesji udali się na otwarci€ wystawy w Muzeum Narodowym pt. Gdy

mowa polska znaczyła przetrwanie.

Al i cja Za w isz a
WYSTAWA „GDY MOWA POLSKA ZNACZYŁA PRZETRWANIE", WROCŁAW
27 X - 31 XII 198!
Wystawę w Muzeum Narodowym we Wrocławiu zorganizowano z okazji sześć
dziesiątej rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech. Poświęcona została
ona działalności kul.turalno-oświatowej Polaków we Wrocławiu w latach 19181939, kierowanej od końca 1922 r. głównie przez tę - naczelną wówczas dla ruchu
poiskiego w Niemczech - organizację.
Fakt zaginięcia w czasie ostatniej wojny podstawowych źródeł do dziejów Po
laków we Wrocławiu w okresie międzywojennym, tj. archiwów instytucji i orga
nizacji polskich działających w tym czasie we Wrocławiu oraz archiwum Konsu
latu RP we Wrocławiu, sprawił, iż. podstawą ekspozycji, stały się dokumenty i pa
miątki o.sobiste dawnych działaczy i ich rodzin. Udostępnione zostały na wystawie
po raz pierwszy, a stanowią one plon kilkunastoletnich poszukiwań i pracy wgród
Dawnej Polonii Wrocławskiej (od 1958 r. zorganizowanej w osobnej Sekcji w To
warzystwie Miłośników Wrocławia). Uzupełniono je fotokopiami dokumentów, po
chodzących z różnych zespołów polskich archiwów. Materiał ten, rzecz prosta frag
mentaryczny, nie przedstawia dziejów działalności oświatowej Polaków we Wro
cławiu w danym okresie, lecz jedynie dokumentuje najważniejsze jej przejawy.
'iVystawę rozpoczyna prezentacja działalności ściśle związanej z nauczaniem języirn
polskiego. Eksponaty dotyczą przede wszystkim Polskiego Towarzystwa Szkolnego
i Szkółki Po!.skicj. Mówią o dzieciach i mlodzież.Y, dla których zorganizowane zo
stało nauczanie, a także o działaczach i nauczycielach (często obydwie 1unkcje łą
czyły się w jednej osobie). W tej części wystawy zasygnalizowano również problem
wysyłania dzieci polskich z Wrocławia na naukę do szkól w Polsce.
Ugruntowywaniem znajomości języka potskiego zajmowała się głównie Biblio
teka Polska razem z Czytelnią. Kolejny więc materiał ukazuje ich działania kie
rowane przez Towarzystwo Czytelni Ludowej, a następnie Towarzystwo Biblioteki
Ludowej. Bardzo nieliczne zachowane książki z Biblioteki Polskiej uzupełniono na
wystawie księgozbiorem prywatnym wrocławskich rodzin polskich z tamtego okresu.
a także prasą polską wydawaną w Niemczech i prenumerowaną przez miejscowe
polskie rodziny. Zaprezentowano również. nieliczne druki w języku polskim, wyda
wane wówczas we Wrocławiu, a więc oprócz stale ukazujących się: ,.Posłańca Nie
dzielnego" i „Głosu św. Franciszka", przewodnik po kościele Sw. Marcina, po
wielane: ,.Głos Wrocławsk i" oraz różne zbiorki pieśni polskich, a także ulotki, za
proszenia, programy.
O kolejnej, najobszerniejszej grupie zagadnień opowiadają materiały dotyczące
działalnoiki ideologiczno-patriotycznej i popularyzatorskiej. Mowa w nich jest o od
czytach, kursach, szkoleniach, o zebraniach organizacji, o kazaniach i lekcjach
:·e!igii, a także o akademiach i innych uroczystościach patriotycznych oraz o po
dobnej działalności prowadzonej przez ZPwN, Towarzystwo Młodzieży Polskiej,
ZAG „Silesia Superior" oraz przez inne organizacje studenckie, a także przez dusz
pasterstwo. polskie, drużynę harcerską, Konsulat RP oraz inne organizacje i insty
tucje polskie. Działalność ta koncentrowała się głównie w Domu Polskim i w przy-
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znanym Polakom kościele. Tc; grupę eksponatów wzbogaciły pami,1tki rodzinne.
przeważnie o charakterze patriotycznym, przechowywane w domach od lat.
Na wystawie ukazane zo,tały również przejawy działalności artystycznej i re
kreacyjnej, odgryv.:ającej istotną rolr; w inlegracj i Polaków oraz w umacnianiu ·
mic;dzy nimi wiGzi. Dotyczą one działalności To\varzy.,twa Śpie\vu .. Harmonia" oraz
Domu Polokiego, po.0 iaciająccgo ze,poly drumat�·cznc, a ta:de organizującego życic
towarzyskie. m. i:i. wy,tęp�· arty,tycznc. t1·adyc:,j:1c .. ,chadz;,i", ,,gwiazdki" i „świG
conki", spotkania rodzinne, zabawy, jak również wyc:l'czki i imprezy sporto,vc
w mieście i poza jego gra:1icami.
Osobną grupq stanowią materiały zwi,12ane z cza,owymi ,vyjazdami Polaków
z Wrocła,via do kraju, maj,1cym! niemal,· wpływ na utrw,1l<mie z,1ajomości języka
polskiego i umacnia,1:e w:qzi z ojczyzną. Zgromadzo,1:: ·1a \\·:-·,ta"·ie materiał mówi
o uczestniczc:1iu Polakó\v z i\'roclawia w organizow,u1:-·ch \\" Pol,ce zlotach, zjaz
dach i wycieczkach, w kur,ach i szkoleniach. Dotycz:-· on również w.,zclkich innych
kontaktów z krajem macicrz�·stym (prze,ylanic książek, nut, pomocy szkolnych
i'.p.). Liczną grupq stanowi,\ materiał�· doL>·czącc kolonii ll't11ich i i1111:-·ch w,·jazdów
nc: wakacje, organizowa1.::ch cLa ,tuc!e:cb'>,·. a przede \,,zy,tkim c!ia dzieci ze
Szkółki Polskiej.
J\Iaterial ek,pozycyjny uzupełniony zo,tal specjalnie opracowanymi trzema pla1,umi Wrocławia, ukazującymi rozmie,zczcnic na terenie miasta: lokali, w których
udbywały siq lekcje języ:,,;.a polskiego, mil'j,c stałych spotkar1 Polaków, tj. lokali
polskich in,lytucji, pol,kch kościołów, kolejnych siedr.ib Konsulatu RP, a także
,klepów Polaków i i:1nych punktów uslugow:-ch oraz terenów wypoczynko\v�·ch
stale odwiedzanych przez Polaków w cza,ic w,pólnych zajqć rekreacyjnych.
W sumie \v>·�tawa Gdy mowa polska :11ac:cyta pr:cetrwanźe ukazuje fragment
dzi,>jów niPzh :''t ocllegl,·ch. l<'<'z jr•,zczP m,1!0 znan,,ch i w e>k,pozycjach muzeal
liYCh nie c:zęslo go.,;zczących.
Z wystaw,\ związany jc,t katalog (w druku), zawierający regesty pełnego zbio
ru zachowan�-ch archiwaliów i pamiątek osobi,t�·ch. do jakich autorce udało si�
dotrzeć. a dot� czących d;:ialal:10ści ,;;ul\ uralno-O�\viatowej Polaków we Wrocławiu
w okresie dwudziestolecia miqdz,·wojcnncgo. Zo:'tał 011 oprdcowany jako drugi tom
zachowanych archiwaliów dot>·czących dziejów Polaków we Wrocławiu przed jego
WYZ\Volenicm. Pierwszy tom: A. Za\visza. Studenci Polacy na uniwersytecie wro
cławskim w r. 191S-1939. ukazał ;;ię \\" 1972 r.

Leonard Smołka
W SZEŚĆDZIESIĄT,\ ROCZNICĘ POWSTANIA ZWIĄZKU POLAKÓW
W NIEMCZECH. SESJA NAlJKOWA W POZNAJ'I.IL' 1

W dniach 27-28 I 1983 r. odbyła siq w Poznaniu sesja naukowa z okazji 60-lecia
założenia ogólnonicmieckiej org,rnizacji naczelnej ruchu polskiego w Niemczech,
t.,. Związku Polaków w Kicmczcch (ZPwN). Organizatorem sesji byi Zakład Badaó
::ad Polonią Zagranicz:1ą PA?\' w Poznaniu i Towarzystwo Łączności z Polonią
?agraniczną ,.Polonia" w \Yarsza wie. Ot,varc1a obrad dokonała B. Sz:·dlowska-Ceglo
wa (Pozna11), po czym przemówienia okoliczno�ciowe wygłosili: ks. E. Forycki, pre1 Wcześniej obchody rocznicy założenia ZPwN (1922) miały miejsce w Olsztynie
(21 X 1982) i we \\"rocłav,;:u (27 X 1982). Organizatorem pil'rw,zej sesji był Ośrodek
Badat'l Nauko·wych im. \Y. Kętrzyt'lsk:ego i Stacja Naukowa PTH (Instytut i\lazur
,ki) w Olsztynie. natomia,t drugiej - Towarz:·,two Miłośników \Vrocławia.
W Olsztynie wygłoszono 11cistqpujące referaty: Polacy w Niemc.:ech - o miejsce
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;:es ZG ZPwN (Bochum) Z. Tomkow-ki. zastępca Sekretarza Generalnego Towarzy
s�wa Łączności z Polo,1ią Zagraniczną ,.Polonia" (Warszawa). Sprawny przebieg
rbrad uczestnicy sesji zawdzięczali przewodniczącym (kolejno: L. Trzeciakowski,
S. Kubiak, A. Brożek). Sesji towarzyszyła okolicznościowa wystawa dokumentów
poświęconych działalnm:ci ZPwN w latach 1922-1939 i po II wojnie światowej
·.v RFN oraz losom ludności polskiej w Niemczech podczas tej wojny.
W picrw�z:-·m dniu obrad (zakmiczonym pic;kn�·m koncertem pieśni w wykonaniu
jednego z poznati.,kich chórów) wygłoszono na,tc:;pujące referaty: Historyc:::no-po
litycznc aspekty cl:::ialalności ZPwN w latach 1922-1939 (A. Poniatowska, Poznaó),
ZPwN { jego dzialainość w polonijnej spolecznofri RFN (S. Liman, Pozna11), Entste
hrng und Tiitigkeit des Polcnbunclcs im Ruhrgcbiet (Ch. Klessmann, Bielefeld),
Ilitierowskic prześladowania pr:::ywócłcuw i aktywu ZPwN w latach 1939-1945
(l\I. Cygai'1;;ki, Łódź) : Die polnische Ost-West-Wanderung in Preussen vo•· dem
Ersten Wcltkrieg ais .,inlerne" Auswanderung (K. J. Bade, Erlangen). Natomiast
'.v drugim dniu obrad wy�luchano referatów ks. A. Nadolnego (Lublin) o udziale
duchowic1'1stwa w działalności ZPwN i L. Elsnera (Rostock) pt. Zur Lage rler pol1iischen llrbeitskrajtc in Deutschlanrl in clen 20-er Jallrcn mul :::ur Haltung der
Arbeiter})arteien (KPD, SPD) geacniiber clen polnischen Arbeitern oraz kilku ko
munikatów \\·ygloszonych przez badaczy NRD i l'ol,ki. Jeżeli referaty polskie do
t:,-czyły działalności ZPwN przed i po II wojnie światowej oraz eksterminacyjnej
polityki hitlerowskiej wobec działaczy tej organizacji w Jatach wojny, to zachod
nioniemieckie - spraw związan:·ch przede wsz:·,lkim z „prehistorią" ZPwN. Na
tvmiast referent z NRD poruszył wzajemne relacje między polskim i niemieckim
ruchem robotniczym ,,: Niemczech. W komunikatach przedstawiono różnorakie za
gadnienia szczegółowe, np. kwe;;liG polskich towarz,·stw szkolnych, nieperiodycz
nych wydawnictv.r ZPwN czy rol</ i znaczenie ZPwN w ruchu mniejszościowym
w okresie międzywojennym.
Obradom towarz:·,zyla przez cal,· czas oży-.vi(>na d�·skusja. Udział w niej wzięli,
obok przed,tmvicicli róż:1_,·ch �rodowi,k naukow·ych. również działacze mi<;dzywo
j(·nnego ru<:hu pol�kiL•gfl w Nicm<.:ze<.:h (np. J. Ko<.:ik 7.C Zlolow<1) i powojennego
ZPwN (11p. M. Stcfa11ska, wiceprezeska Związku w RFN). Wobec lego, iż materiały
z sesji mają być opublikowane, zwrócc.: t.vlko uwagc;. iż najwic;ccj miejsca w dy
skusji za.ie.:!:· niektóre problemy o �zczególn�·m znaczeniu dla ruchu polskiego
,_.., Niemczech \\' okre�ic międzywoje,mym. Chodzi lu p1·;:ede \\·szyslkim o takie
sprawy, jak: koncepcja n,1czelnej orga?1i1.acji ruchu polskiego i konflikty wewnątrz
organizacyjne a problem różnic miGdzy terenami <.'migracyjnymi i rodzimymi tego
ruchu; koncepcja szkolnictwa dla ludno:lci polskiej; ZPwN i kościół a problem
�wiadomości narodowej i czytelnictwa p:$m polskich; ró:inice miGdzy niemiecką
poli1yką pa11stwową wobec Polakó\\' w okresie republikat'lskim i hitlerowskim;
udział Polaków obywateli niemieckich w We:nmachcie ,kutkiem przymasu pań
stwowego: przyczyn�· rozłamu w ZPwN w latach międzywoje?111ych i po II wojnie
:''.'-datowej. Wielu mówców apelowało równocześnie o zbieranie materiałów źródło
,_,·ych do całokształtu clzialalnof('i ZPwN i o popularyzov,1anie związkowej proble
matyki z okresu przed i po II wojnie światowej. O ostatniej sprawie mówił
zwla�zcza aktualny prezes ZPwN. ks. E. Forycki.
w życiu politycznym (W. Wrzesi11ski. Wrocław), Dokumentac)a lV DzieŁnicu ZPwN
u: zaspbach Archiwum /lkt Nowuch (E. Kołodziej. Warsza,.va), Łąc.::ność kulturalna
Polaków w Niemczech ::: krajem (J. Albin. \Vroclawl. Prasa polska w Niemczech
w okresie międzywojennym (L. Smolka. Wroclaw). Uwarunkowania wyznaniowe
działalności ZPwN (A. Solarna, O!�ztynl. Natomiast referaty sesji wrocławskiej nie
są niżej podpisanemu znane. W lut�·m 1983 r. planownna jest ponadto sesja w Opolu,
również poświęcona 60 rocznicy założenia ZPwN.
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Elżbieta Wojtaś
KULTURA JAKO ELEMENT STYLU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW WSI
W dniach 12-14 XI 1982 r. w Henrykowie w zabytkowych pomieszczeniach
byłego opactwa cysterskiego odbyła się sesja naukowa pt. Kultura jako element
s,ylu. życia mieszkańców wsi po:! patronatem Min
. isterstwa Kultury i Sztuki. Orga
nizatorami sesji byli: Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne we Wro
cławiu (DTSK, Wydziały Kultury i Sztuki - wałbrzyski i wrocławski. Pracownia
Radaó Regionu Zarządu Regionalnego DTSK oraz Zespól Szkól Rolniczych w Hen
rykowie. Kierownictwo :rnukowe sesji objął dr Władysław Misiak z Katedry So
cjologii Uniwersytetu W:-oclawskiego. W sesji wzięło udział 75 osób, a wśród nich
pracownicy nauki z kilkunastu ośrodków naukowych kraju i przedstawiciele re
gionalnego ruchu spo!ecz:-.o-kulturalnego.
Otwarcia sesji dokonał wiceprezes Zarządu DTSK we Wrocławiu mgr
A. J. Omelaniuk.
Na sesji przedstawiono łącznie 16 referatów komunikatów. Referaty wygłosili:
prof.. dr hab. Tadeusz Gołaszewski (UJ Kraków) - Instytucjonalne i pozainstytu
cjonalne czynniki życia kulturalnego współczesnej wsi polskiej; dr Władysław Mi
�iak (Uniwersytet Wrocławski} - Kulturowe aspekty stylu życia mieszkańców wsi
Dolnego Sląska; dr Eugeniusz Borowiec (WSP Częstochowa) - Niektóre wyznacz
niki stylu życia młodych rolników a poziom ich gospodarowania (na przykładzie
Suwalszczyzny); dr Mieczysław Kowalski (Uniwersytet Łódzki) - Postawy ludno
ści wiejskiej wobec własnego środowiska kulturalnego; prof. dr hab. Maria Go
łaszewska (UJ Kraków) - S:tuka na wsi (rola sztuki w regulacji życia zbiorowego
społeczności wiejskiej); clr Andrzej Kaleta (UMK Toruń) - Kultura aktualna spo
łecznie a poglądy na jakość życia; mgr Adam Bednarski (WSP Olsztyn) - Proble
matyka wychowawc:a w działalności kulturalno-oświatowej odrodzonego Związku
Młodzieży Wiejskiej na Warmii i Ma:urach; dr Włodzimierz Jakubas (Uniwersytet
\\'arszawski) - Spnawiedliwość społeczna a społeczne zróżnicowanie uczestnictwa
w kulturze; mgr Adam Rosół (WSP Częstochowa) - Zagadnienie postępu w uczest
nictwie kulturalnym mieszkańców wsi; dr Zdzisław Błażejewski (WSP Szczecin) Kulturotwórcza funkcja szkoły wiejskiej; dr Ewa Malinowska (Uniwersytet Łódz
ki) - Materialno-kulturalne wyposażenie gospodarstw domowych a ich struktura
społeczno-demograficzna; mgr Juliusz Bernard (Woj. i Miejska Biblioteka we Wro
cławiu) - Biblioteki wiejskie wojewód::twa wrocławskiego wobec aktualnych pro
blemów zaspokajania potrzeb c;ytelniczych środowiska; mgr Bogdan Gębski (WSP
Szczecin) - Wyznaczanie współrzędnych badanych zjawisk kulturalnych; mgr Ma
rek Koza (Instytut Sląski w Opolu) - Refleksje na marginesie badań potrzeb kul
turalnych mieszkańców wsi; dr Andrzej Zakrzewski (WSP Częstochowa) - To
warzystwa Spoleczno-Kultu.ralne i ich rola w upowszechnianiu kultury w środo
wisku wsi i małych miast na przyklacl:ie województw częstochowskiego i piotr
kowskiego; doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk (UJ K,raków) - Wartości trady
cyjnej kultury ludowej w życiu wsi wsp:Hcze:mej.
Część wygłoszonych referatów bezpo�rednio dotyczyła formuły stylu życia
w środowisku wiejskim. Natomiast w pozostałych wystąpieniach prezentowano wy
niki badań wybranych elementów kultury kształtujących styl i jakość życia miesz
kańców wsi.· Badania te były prowadzone w różnych regionach Polski. Poniżej
c:mawiamy te spośród n:ch, które dotyczyły Dolnego Śląska.
Dr Misiak przedstawi! raport z badail socjologicznych nad procesami zacho
wywania się śr.odowiska wiejskiego w aspekcie kultury w warunkach zmiany prze
biegającej w całym systemie społecznym. Badania te zostały przeprowadzone w okre-
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�ie od początku wiosny 1981 r. do początku lata 1982 r. na terenie Dolnego Śląska,
tj. dawnego województwa wrocławskiego. Teren ten tworzy, mimo podziałów admi
nistracyjnych, odrębny region równiet w zakresie kulturowym.
O społecznych funkcjach sztuki, a zwłaszcza kultury estetycznej wsi, oraz
o wpływie sztuki na kształtowanie postaw życiowych mówiła prof. Gołaszewska.
Na marginesie swoich rozważań Autorka wyróżniła trzy typy zbiorowości wiej
,kic'h: 1. wieś małą, jednorodną społecznie o charakterze rolniczym, dobrze zinte
growaną społecznie, 2. dużą wieś rolniczą, zróżnicowaną społecznie i kulturowo ,
craz 3. dużą wieś urbanizującą się. Na tle tego podziału ukazała specyfikę wsi dolno
śląskiej.
Problematykę udostępnienia książki dla wsi podjął w swym referacie J. Ber
nard. Biblioteki w 'środowisku wiejskim ;prowadzą różne formy upowszechniające
czytelnictwo, spośród których referent wyróżnił: zbiorowe lekcje biblioteczne, kon
kursy, wieczory poezji, głosne czytanie, wyświetlanie bajek, spotkania autorskie
i prelekcje dla dorosłych. Autor omówił także stan wiejskiej sieci bibliotecznej
w województwie wrocławskim, stwierdzając, iż jest o.na niewystarczająca, a po
nadto wykazuje duże zróżnicowanie w zależności od jednostki administracyjnej.
W drugim dniu sesji odbyły się spotkania ustalonych grup uczestników ze spo ·
łccznością wiejską: w Łagiewnikach (biblioteka gminna), w Ciepłowodach (GOK),
w Piławie Dolnej (KGW). w Wilamowicach (świetlica) i w Henrykowie (biblioteka).
Wszystkie wyg!oszo.ne i nadesłane referaty i komunikaty z badar'1 oraz głosy
w dyskusji i sprawozdania z przebiegu spotkań odbytych w różnych środowiskach
wiejskich zostaną opublikowane w oddzielnym wydawnictwie. W programie sesji
przewidziano również kilka imprez kulturalnych. W pierwszym dniu ,N godzinach
wieczornych uczestnicy sesji wysłuchali godzinnego koncertu organowego w :za
bytkowym kościele na terenie dawnego opactwa cysterskiego w Henrykowie.
W drugim dniu w godzinach popołudniowych odbył się koncert kilku muzykują
cych rodzin przybyłych z !cstiwalu wrocławskiego.

Krystyn M atwijo wski
JUBILEUSZ PROF. DRA JOZEFA ANDRZEJA GIEROWSKIEGO

Grono przyjaciół, współpracowników i uczniów Prof. Gierowskiego zorgani
zowało 22 I 1983 r. uroczyste spotkanie z Jubilatem.
Drogiego Gościa, J. M. Rektora Uniwersytetu Jagielloóskiego, długoletniego
Profesora UWr. i współredaktora „Sobótki", Prof. Gierowskiego, i wszystkich przy
byłych w imieniu organizatorów powitał doc. dr hab. K. Matwijowski. Przedstawił
on sylwetkę naukową Jubilata i podzielił się wspomnieniami z seminarium pro
\vadzonego przez Profesora. Następnie prof. Z. Libiszowska, prof. J. Staszewski
i doc. K. Matwijowski wręczyli Profesorowi dedykowany Mu zeszyt specjalny
,,Sobótki", w którym prace zamieściło 42 historyków z kraju i zagranicy.
Z kolei Prorektor UWr. prof. dr W. Narkiewicz w krótkim wystąpieniu omówił
zasługi Profesora dla Uniwersytetu od momentu, gdy w prawie pionierskim okre
�ie rozpoczął pracę w charakterze st. asystenta, aż do .czasu, gdy po blisko 20 latach
jako profesor przeniósł się do krakowskiej wszechnicY, pełniąc w tym czasie
funkcje prodziekana, dziekana i prorektora. W uznaniu zasług Profesora dla roz
woju wrocławskiego ośrodka historycznego, kształcenia młodzieży akademickiej
i wielkiego trudu włożonego w organizację badań i studiów Senat przyznał Mu
w lutym 1982 ,r. Złoty Medal Uniwersytetu. Prorektor wręczył go wraz z dyplomem
Profesorowi.
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Następnie w imieniu prezesów ZG PTH prof. A. Zahorskiego i prof. H. Samso
nowicza (sprzed ostatniej kadencji) oraz nieobecnego na spotkaniu Rektora prof.
dra J. Łukaszewicza, w czasie· którego kadencji wspomniany medal został Prof.
Gierowskiemu przyznany, głos zabrał wiceprezes ZG PTH prof. dr W. Wrzesi11ski.
Poinformował on o przesłankach, którymi kierował się Senat przy przyznaniu me
dalu, uwypuklając rolę Profesora w rozwoju badań śląskoznawczych oraz dla
\vspółpracy między krakowskim i wrocławskim ośrodkiem historycznym i prze
kazał następnie najserdeczniejsze życzenia Jubilatowi.
Z kolei przemówit Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu
Jagiellońskiego prof. dr Jerzy Wyrozumski, który przypomniał zasługi Profesora
dla środowiska •historycznego w Krakowie, gdy pełnił On funkcję Dyrektora Insty
tutu Historii, oraz dla całego Uniwersytetu, gdy powołany został w jak najbar
dziej demokratyczny sposób na stanowisko Rektora.
W imieniu kolegów z Instytutu Historii wystąpił następnie Dyrektor Instytutu
prof. dr Adam Galas, który zaakcentował przede wszystkim wielki, autentyczny
autorytet} jakim cieszył się Prof. Gierowski w trakcie pracy w Uniwersytecie Wro
dawskim.
Z kolei głos zabrał w imieniu „krakowskich uczniów" Profesora dr Wojciech
Magdziarz, który skupił uwagę na kształtowanej na seminariach postawie badaw
czej i złożył serdeczne podziękowania za wychowywanie następnych pokoleń hi
�toryków.
Oddano następnie głos Jubilatowi. Po podziękowaniu wszystkim Autorom za
dedykowanych Mu prac i przybyłym na spotkanie opowiedział, jak został history
kiem.
Po tym niezwykle interesującym, a zarazem nie pozbawionym anegdot wy
stąpieniu dr Andrzej Sowa odczytał depesze nadesłane na adres Instytutu dla
Jubilata. Napłynęły one m. in. od: prof. prof. M. Boguckiej, A. Gieysztora, L. Hoppa,
(z Węgier}, J. Michalskiego, E. Rostworowskiego, H. Samsonowicza, J. Tazbira,
Z. Wójcika i A. Zahorskiego.

