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MICHAŁ L IS 

GENEZA TZW. SECESJI W DZIELNICY I ZWIĄZKU POLAKOW 
W NIEMCZECH W ŚWIETLE ŻR0DEŁ ARCHIWALNYCH 

Utworzony w 1922 T. Związek Polaków w Niemc,zech oraz _działająca 
w jego ramach od 1923 r. Dziel.!Il.ica I (Śląska) posiadają !bogatą litera
turę historyczną 1. 

Jednym z naj,bardziej dramatycznych okresów w niespełna siedem
na,stoletniej b,istorii D,zielnicy I Związku Polaków w Niemczech 'był 
prz,ełom lat 1935-1936, kiedy to próha ożywienia działa'lności tej orga
nizacji_ skońc,zyła się przejściowym wypowiedzeniem posłuszeństwa przez 
część alktywu śląskiego władzom centralnym Związku i doprowadziła do 
powołania odrę'bnego Związku Polaków na Śląsku. 

Wydarzenia te historycy łączą na ogół z narastającą, nie tylko na 
Śląsku, opozycją wobec wprowadzonej przez berlińskie władze ZPwN 
nadmiernej centralizacji, !która paraliżowała terenowe inicjatywy i unie
możliwiała w de:ielnicach do,jście do głosu miejscowych działaczy 2

• 

Szczególna sytuacja od samego początku istnienia Związku ;panowała na 
Ślą·sku Opolskim. Rozibieżności między częścią aktywu śląskiego a wła
de:ami centralnymi dotyczyły zarówno koncepcji pracy Związiku Polaków 
w !Niemczech, jak i niepropo-rcjona1nie małej, w stosuniku do liczby 
ludności polskiej, ·reprezentacji we władzach centra1nych. Sytuacja ta, 

1 Zob.: Ruch polski w Niemczech w latach 1922-1939. Bibliografia, oprac. 
H. Lipka, A. Mroczkowska, E. Wyglenda, Opole 1972. Z nowszej literatury na
uwagę zasługują m. in. A. Br oże k, l'olacy na Sląsku Opolskim w latach 1922-

1945, Opole 1972; H. Le hr, E. O sma ńc z y k, Polacy spod znaku Rodła, War
szawa 1972; Leksykon Polactwa w Niemczech. Wydanie fototypiczne, Wairszawa
Wrocław 1973; Związek Polaków w Niemczech. Materiały z sesji naukowej w 50
rocznicę powstania ZPwN. Opole, 15 X 1972, pod red. F. Hawranka, Opole 1974;
St. Ro g o w s ki, Komisja Mieszana dla Górnego Śląska (1922-1937), Opole 1977;
L. Smo ł k a, Pras� polska na Śląsku Opolskim 1922-1939, Warszawa'-wrocław
1976; Twierdze polskości, pod red. F. Hawranka, Opole 1973.

2 Por. Br oż e k, op. cit.; F. H a w r  a n e k, W. Le s i u k, M. L i s, Ruch pol
ski na Sląsku Opolskim w okresie międzywojennym (Twierdze polskości...); Sm o ł
k a, op. cit.; W. W r z e  si ·ń s ki, Polski ruch narodowy w Niemczech 1922-1939, 

Poznań 1970. 
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zaostrzająca się po .przewrocie majowym, w latach trzydziestych uległa 
dalszej komplikacji co ,najmniej z dwóch powodów: przejęcia na początku 
1933 r. w Niemczech władzy ,przez Hitlera oraz podpisania w następnym 
roku przez ;Polskę i III Rzeszę deklaracji o niestosowaniu ,przemocy. 
Wewnętrzne przeo'brnżenia w Niemczech, polegające na totalnej faszy
zacji życia oraz wzmożony terror germanizacyjny wo'bec 1uooości pol
skiej, prny jednoczesnym formalnym ,polepszeniu od stycznia 1934 r. 
oficjalnych stosun!ków polsko-niemieckich, WY1kor:zystała młoda kadra 
działaczy polskich na Śląsku Opolskim ·do rozpoczęcia frontalnego aialku 
przeciwko formom dotychozasowej pracy władz Zwią:tku, jako nie od
powiadającym potrzebom chwili. Działacze ci wiedząc, że wsze]kie prólby 
ożywienia i poszerzenia pracy w ierenie- spotkają się z oporem i prze
ciwdziałaniem ,centrali iber1ińskiej, ,postanowili przygotowanie prac pro
wadzić w· konspiracji. W tym celu w 1934 r. Jan Wawrzynek, Józef 
Kachel i Wiktor Gorzo�ka utworzyli naczelną trójlkę !konspiracyjną 3, 

która. przystąpiła do orgainizacji szeroko zakrojonej ófensywy ,przeciwko 
· narastającej germanizacji Śląska Opolskiego.

Pierwszą udaną próbą irealizacji planu grona ambitnej młodzieży było 
przejęcie w demokratyczny sposób w marcu 1935 r. przez działaczy 
śląskich kie1'ownictwa Zwią,zku Harcerstwa Polskiego w Niemczech 4• 

W>idocme efelkty ożywienia pracy w środowis1ku harcerskim upewniły 
aktyw Dzielnicy I o możliwościach zmiany s>tylu ,pracy również w Związ
ku Polaków w Niemczech. 

Potrzeba pr,zerwania letargu władz zarządu Dzielnicy zaczęła zata
czać coraz szersze kręgi. W kwietniu 1935 r. wykorzystano w Opolu 
chłopski wiec do podjęcia rezolucji domagającej się od centrali zwołania 
Walnego Zebrania Dzielnicy I. Negatywna postawa, centrali wobec rezo
lucji spowodowała podjęcie decyzji o zwołaniu na dzień 24 XI 1935 r. 
Walnego Zebrania !bez zgody władz naczelnych Z,PwN. ·Krolk ien był 
początlkiem lkonfliktu, który doprowadził do zerwania części działaczy 
śląskich z centralnymi władzami Związku. Nie uznane przez centralę 
nowo wylbrane 24 XI 1935 r. władze Dzielnicy I przedłożyły :na począt
ku stycznia 1936 :r. Radzie Naczelnej ZPwN swoje stanowisko dotyczące 
całolkształtu stosunków w organizacji. Wydaje się, że materiał ten za-

.s J. Ka c h  e 1, Efekty dzialalno§ci ruchu młodych w latach trzydziestych

{Związek P olaków w Niemczech. Materiały z sesji..., s. 254); J. W a w r z y n e k, 
Wspomnienia Opolan, pod· red. W. Kornatowskiego i K. Malczewskiego, Warszawa 
1960, s. 379. 

4 S. G r o b  e 1 ny, Dzieje harcerstwa - polskiego na Sląsku Opolskim w latach

1919-1939 (Materiały d o  dziejów polskiego ruchu mł odzieżowego na Śląsku Opol
skim w latach 1919-1939. Praca zbior. pod red. T. Cieślaka i T. Musioła, Kat o
wice 1967, s. 33-34); H. Kap i s·z e w  s kii, Związek Harcerstwa Polskiego w Niem
czech. Zarys historyczny ze szczególnym uwzględnieniem lat 1933-1939, Warszawa 
1969, s. 86 i n. 

,. 
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sługuje na opublikowanie, chociażiby d'la'tego, że jak zwrócił uwagę 
A. Brgżek: ,,Tymi problemami bistorii Polaków w republice weimarskiej
i III Rzeszy, wokół których wyrosło najwięcej· uproszczeń i stereoty,po
wych ocen są bezsprz€czne: 1. stosunek poszczególnych środowisk (prze
de wszystkim Dzielnicy I) do centrali 'berlińsikiej, w którym to stosun
ku dostrzega się bądź to siły odśrodikowe, »dzielnicowe«, insynuujące
nawet »szowiniizm« bądź też reakcję przeciwko •poddawaniu centrali co
raz to silniejszemu oddziaływaniu warszawskich ośr.odków dyspozycyjnych
w warunikach pomajowego systemu w tPolsce" s oraz że tylko częściowo
-0pulblik•ował go w 1937 r. 'będący wówczas w opozycji do władz central
nych pierwszy prezes Dzie}nicy I, Kazimierz Malcz€Wski 6.

Ze względu na znany ciąg wypadlków ograniczyliśmy się •do zapre
zentowania tylko początku !konflitktu, jako materiału oświetlającego sta
nowisko Opolan.

Puiblikowane źródła znajdują się w Archiwum Akt Nowych w War
szawie w zespole Amlba:sady RP w Berlinie pod sygnaturą 2060, w liczą
cym 261 tkart ,poszycie zatytułowanym „Polsłcie ugrupowania w Niem
·Czech. Rozłam w Związku .Polaków - powstainde Zw[iązrku] Polaków na
Śl[ąsku], Raporty placówek polskich, !korespondencja, gazety, protolkoły,
informacje". Prezentowana część tworzy odrębną całość, na !którą skła-.
-dają się w kolejności: odpisy postulatów wysłanych 7 I 1936 r. do Berlina
przez wy.brane w listopadzie 1935 . T. władze Dz·ielnicy, dwóch pism
byłego prezesa Dzielnicy I ks. Karola Koziołka do prezesa ZPwN
ks. Bolesława Domańskiego, protokołu WaJnego Zebrania ZPwN Dziel
nicy I od1bY'tego 24 XI 1935 T., pTotoko1u posiedzenia Rady i Zarządu
Dzielnicy 'I z 24 XI 1935 r. oraz fragmenty Sprawozdania z Wa.'lnego
Zebrania z 24 XI 1935 r. złożonego w dniu 25 XI 1935 r. przez Wil
_helma Jara.sza, ,pracownika 'Zarządu Pzielnicy I. W celu więikszej czytel
ności w publikacji zastosowano układ chronologiczny, zostawiając jednak 
na rpierwszym miejscu postulaiy . 

.Przygotowując materiał do pulblikacji zrezygnowaliśmy z ingerencji 
w tekście źródeł. Uwspółcześniono jedynie, zgodnie z oibowiązującymi 
zasadami, pisownię, wszelkie uzupełnienia oraz wyja·śnienia wyrażeń, 
któ-re wyszły z użycia zamknięto ,nawiasami klamrowymi. W ipulblikacji 
.sprawozdania ·W. Jarasza opuściliśmy fragmenty, które są zbieżne z pro
tokołem W aloneg,o Zebrania. Opuszczenia zaznaczono wielokropkiem 
w nawiasach ikwadrartowych. 

s A. B ["o ż e k, Pierwsze inicjatywy Związku Mniejszo§ci Narodowych, (,,Kwar

talnik Opolski, 1969, n:r 1-2, s. 44). 

& K. Ma 1 c z e  w s k i, Tworząca się spoleczno§ć, cz. 3, Katowice 1937, s. 21-

29. Po wojnie materiały publikowane w powyższym wydawnictwie włączył (po

niewielkiej kosmetyce) Malczewski do książki Ze wspomnień śląskich, Warszawa

1958, s. 228�236. 
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Nr 1 

1936 styczeń 7, Opole. - Postulaty Zarządu Dzielnicy I (Sląsk_iej) 
Związku Polaków w Niemczech wybrcmego na Walnym Zebra:niu 24 XI 
1935 r. do Zarządu Wykonawczego ZPwN w Berlinie z okazji posiedze-

nia Rady Naczelnej a 

Postulat ·1 

Rządy Dzielnicy I (Śląskiej) sprawuje w ramach ogólnych wytycznych Związku Po
laków w Niemczech Zarząd Dzielnicy. 

Naczelną naszą organizację, Związek Polaków w Niemczech charakteryzują 
dwie cechy zasadnicze. Pierwszą jest bezpośrednia przynależność do niej jednostek 
fizycznych jako członków, drugą organizacyjny podział Zwtlązku Polaków na dziel
nice. § 6 statutu Związku Polaków w Niemczech brzmi: Związek Polaków w Niem
czech T. z. dzieli. się na Dzielnice, które na podstawie statutu !i uchwały Rady 
Naczelnej organizują się samodzielnie. Znaczy to, że dzielnice wybierają sobie 
zarzą�. 

:Gdy chodzi o kontrolę dz!lelnic, przewiduje § 13 co następuje: Zarządowi 
głównemu podlegają w myśl regulaminu także biura dzielnicowe. Kontrolę 
w dzielnicach przeprowadza zarząd lub osoby, przez niego do wykonywania tej 
funkcji upoważnione. 

Dalszych wzmianek o organizowaniu się dz!lelnic i ingerencji Centrali w spra
wach dzielnic w statucie nie ma. 

Jak wyglądało w rzeczywistości oblicze Dzielnicy na śląsku? 
Istniał zarząd wybxany w roku 1929. Składał się z przezacnego naszego ks. Pa

trona [Karola] Koziołka jako prezesa, p. [Stanisława] Spychalskiego jako wicepre
zesa, p. Arki Bożka jako sekretarza, p; Kawika jako wicesekreta,rza i p. [Leona] 
Powolnego jako skarbnika. P. Powolny i p. Bożek złożyli swoje urzędy. Był więc 
zarząd zdekompletowany. Zarząd ten istniał właściwie tylko na papierze, był jak 
się to mówd za,rządem malowanym bez jakiejkolwiek funkcji i bez jakiegokolwiek 
wpływu. Posiedzeń zarządu nie było. żaden z członków zarządu nie wyłączając 
prezesa nie miał wglądu w sprawy dzielnicy. Zarządowi nie udzielano też naj; 
skąpszych informacji o sprawach dzielnicy. Do prezesa zwrncano silę tylko wtedy, 
gdy jego podpis · był niezbędny. Zdarzało się to nawet bardzo rzadko. Pomimo 
jasnego brzmienia statutu o samodzielności administracyjnej Dzieln!lcy I Związku 
Polaków w istocie w ostatnich latach kierownik biura p. [Czesław] Tabernacki był 
tylko wykonawcą zleceń Centrali w Berlinie i zupełnie nie zwracał uwagi na 
opinię Zarządu Dzielnicy i polskiej ludności tubylczej na Górnym śląsku. Cen
tralizacja taka była błędna, ponieważ prowadziła do bezdusznego biuTOkratyzmu. 
Wywodzi [dowodzi] tego rozwój ostatnich lat, że !instytucja, która powinna być 
społeczną,' to jest przez pracę oparta na szerokich sferach ludności, zmieniła się 
na duże biuro, które uważa, że spełnia swe zadania, odrabiając kawałki aktowe. 
Naturalnym następstwem jest, że qrganizacja tak prowadzona traciła zaufanie lud
ności i przestała być w istocie rep,rezentantką całej ludności polskiej na Górnym 
śląsku. Przez nasz postulat dążymy do przywrócenia tego zaufania i pogłębienia 
przez to pracy społecznej, ro. in. przez włączenie do szeregów pracowrników spo
łecznych ludzi chętnych do pracy, którzy obecnie stoją na stronie lub co gorzej, 
są celowo od udziału w robocie obywatelskiej odsuwani. Braca dla dobra ludu 
naszego nie powinna opierać się - jak dotychczas - na wyłącznie płatnych 
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urzędnikach. Uznajemy potrzebę Naczelnej Organizacji i uznajemy, że musi być 
tylko jeden kierunek pracy dla dobra ludności polskiej w Niemczech, lecz nie 
powinna Centrala lekceważyć uprawnionych żądań terenowych. A tak było do
tychczas na Górnym Sląsku ze szkodą dla sprawy Polskiej. 

Na skutek takich stosunków i nastrojów powstawało niezadowolenie wśród 
szerszego ogółu. Już parę lat temu zwołali chłopi wdec protestacyjny do Opola. 
Drugi podobny wiec odbył się 7 kwietnia 1935 r. w Opolu. Na zebraniu tym po
wzięto rezolucję, w której chłopi domagają się zwołania Walnego Zebrania Dziel
nicy I (Sląskdej). Rezolucję tę przesłano do Centrali Związku Polaków. W odpo
wiedzi na tę rezolucję odpowiedział Zarząd Główny następującym listem: 

,,Związek Polaków w Niemczech T. z. 
Zarząd 

Berlin NW 7, dnia 14 czerwca [19]35 
Dorotheenstr. 47 I 

Nt. 10/2/35/Mu/B. 

W. Pan
Jakub Kania
Siołkowice

W związku z rezolucją z dnia 7 kwdetnia br. [1935], przesłaną nam przez 
W. Pana listem z dnia 27 ubm. [kwietnia], donosimy uprzejmie, że wnioski o zwo
łanie Walnego Zebrania Dzielnicy jak i całego Zwdązku rńogą być, zgodnie ze sta
tutem, stawiane tylko przez odpowiednie skupienia organizacyjne nasztgo Związku.
Z omawianego wniosku nie wynika to, że zebranie odbyte w Opolu dnia 7 IV br.
miało charakter zebrania w ramach organ'izacyjnych Związku Polaków w Niem-

!> czech. Wobec tego na zasadzie wniosku, przesłanego nam przez W. Pana, nie
jesteśmy w stanie poczynić jakichkolwdek kroków.

Polecony. Z poważanrem 
(-) Dr [Jan] Kaczmarek 
Kierownik Naczelny" 

Na list ten odpowiedział przewodniczący chłopów p. Jakub Kania następują
cym listem: 

Dot. No. 10/2/35/Mu/B. 

,,Siołkowice, dnia 6 lipca 1935 r. 
Związek Polaków w Niemczech T.z. 
Berlin N.W. 
Darotheenstr. 47 

Na list z dnia 14 czerwca 1935 r. donoszę uprzejmie, że zebranie chłopów 
w Opolu składało s'ię z członków Związku Polaków. 

Ponieważ już od kilku lat ani Zarząd D:cielnicy I, ani Centrala nie czuła się 
zobowiązana do zwołania Walnego Zebrania Dzielnicowego, ten brak styczności 
z ludem poruszył nareszcie umysły chłopów z powiatu opolskiego tak głęboko, że 
pomimo wszelkich trudów sami zebranie członków Polaków UTządzili. 

Czy organizacja Związku Polaków teraz składa się tylko z Centrali i Zarzą
dów? Albo składa się także i z członków? 

Jeżeli się także i z członków składa, podtrzymujemy naszą irezolucję i pros,imy 
usilnie o wykonanie tejże. 

Z poważaniem 
(-) Jakub Kania" 

Na �ist ten odpisał Zarząd Związku Polaków w Niemczech T.z. następującym 
pismem: 
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,,Związek Polaków w Niemczech T.z. 
Zarząd 
Nr. 10/1. 35 
Mu/B. 

W. Pan
Jakub Kania
Siołkowice

Berlin NW 7, dnia 
28 maja [19]35 r. 

Niniejszym potwierdzamy odbiór pisma z dnia 27 bty1. [maja) wraz z odpisem 
rezolucji chłopów powiatu opolskiego z dnia 7 ubm. [kwietnia] 

Z poważaniem 
Kderownik _Naczelny 
wz. {-) St[efan] Murek" 

Te zebrania chłopskie nie były jedynym odruchem. Pod wyraźnym znakiem 
niezadowolenia z obecnego systemu rządu w Dzielnicy· stały Walne Zebrania 
Związku Kół Śpiewaczych na Śląsku Opolskim, Związku Młodzieży Polsko-Kato
lickiej i Związku Haircerstwa Polskiego w Niemczech. Na wszystkich tych Walnych 
Zebraniach zwyciężył kieirunek zwalczający obecny system rządu w Dzielnicy. 
Następstwem tego było, że władcy Dzielnicy deptali przedstawicielom tych orga-. 
nizacji po piętach i usiłow9-li skrępować swobodę ruchów tych organizacji. Nie
jednokrotnie prezes Związku Młodzieży usłyszał zdanie: ,,Niech Pan pamięta, że 
Pan jest urzędnikiem Związ!rn Polaków". Dla Związku Młodzieży wstrzymano 
budżet prawie przez cały rok. Usiłowano też uniemożliwić Zjazd Śpiewaczy, który 
przecież stal się tak potężną manifestacją, w której brało udział 3-4000 ludzi. Tak 
wyglądało położenie na śląsku Opolskim, gdy grupa ludzi, członków wyżej wymie
nionych organizacji i wyrazicieli opinii szerokich kół ludności polskiej na śląsku, 
w listopadzie roku ubiegłego przystąpiłĘt do ks. Prezesa Koziołka z prośbą o zwo
łanie Walnego Zebrania w Dzielnicy I (Śląskiej) Związku Polaków, aby dać pub
licznie wyraz niezadowolenia z warunków panujących w Dzielnicy. 

Przebieg tego zebrania jest znany, tym więcej że protokół z tego zebrania 
wysłano do Prezesa Związku Polaków w Niemczech ks. Patrona dr. [Bolesława] 
Domańskiego i do Centrali z prośbą o zajęcie stanowiska. 

Odpowiedź p. dr. Kaczmarka z dnia 4 grudnia 1935 r., w której p. dr :wska
zuje na § 12 niem[ieckiego) kodeksu cywilnego, nie może zadowolić i zlikwidować 
prądów, których wyrazem było Walne Zebranie z dnia 24 listopada 1935 r. 

Postulat 11· 
'-

Uznanie uchwał Walnego Zebrania Dzielnicy I (śląskiej), które odbyło się 24 
listopada 1935 r. 

Walne Zebranie zwołane przez prezesa byłego ks. Koziołka na d2:ień 24.11. 
1935 r. jest legalne, bowiem § 6 statutu birzmi: ,,Związek Polaków w Niemczech 
T.z. dzieli się na Dzielnice, które na podstawie statutu i uchwał Rady Naczelnej
organizują się samodzielnie". Dalszych przepisów o organizowaniu się Dzielnic
w statucie nie ma. Jeżeli zaś § 9 przepisuje, że prezes Związku Polaków w Niem
czech T.z. zwołuje w miarę potrzeby Walne Zebranie, a dla zwołania Walnego
Zebrania Dzielnicy nie ma specjalnego przepisu, więc analogicznie Walne Zebranie
Dzielnicy zwołuje prezes dzielnicy. Wprawdzie w § 6 jest mowa o tym, że dziel
nice organizują się na podstawie statutu i „u c h w al R a d y  N a c  z e  1 n e j". Nie
znane są nam jakiekolwiek uchwały Rady Naczelnej [w] tej materii; wiemy nato
miast, że uchwały te nie są sądownie zapisane i dlatego nie obowiązują. Jeżeli
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w pewnych kolach tłumaczy się statut w ten sposób, że Centrala Związku Polaków 
może przejść nad legalnymi objawami życia organizacyjnego w dzielnicy do po- · 
rządku dziennego - ponieważ rzekomo Dzielnice nie są tworami samodzielnymi, to 
taki- pogląd jest mylny. Gdyby istotnie tak być miało, to należy ten stan natych
miast usunąć. 

Zasadniczo jednak-Owóż uważamy, że nie strona formalna jest decydująca� 
legitymacją naszą - ważniejszą od wszelkiej formalistyki - jest zaufanie jak 
najszerszych kół ludności polskiej na Śląsku do nas, jako ludzi, którzy ruch ten 
wyprowadzili z ciemnic na jasne. światło dnia. Prosimy tę stronę przy obradach 
wziąć pod uwagę. 

Postulat III 

Śląsk Opolski powm1en zarówno w Walnym Zebraniu jak i w Radzie Naczel
nej Związku Polaków w Niemczech T.z. być zastąpiony [reprezentowany] ilością 
2/5 wszystkich głosów. 

Śląsk stanowi największe skupisko ludności polskiej w Niemczech. Dlatego 
słusznie należy się tej ludności reprezentacja odpowiadająca chociaż w· przybliże
niu tylko jej istotnej sile. 

Zakończenie 

Dnia 8 bm. [stycznia 1936 r.]b odbywa się w Berlinie posiedzenie Rady Na
czelnej Związku Polaków. Do Rady Naczelnej należy każdorazov,y prezes Dziel
nicy lub jego �astępca. Dotychczaso-wy prezes Dzielnicy I (Śląskiej) ks. Patron 
Koziołek urząd złożył, a .legalnie wybranego zastępcę na posiedzenie nie zapro
szono. 

Wyrażamy żal, że nie mamy sposobności przez usta upoważnionego przedsta
wiciela życzeń ludności naszej przedstawić. Widocznie nie zaproszono naszego pre
zesa z powodu tej samej bezdusznej formalistyki, która ·decyduje w Berlinie ponad 
objawami istotnego życia i do usunięcia której w naszym życiu dążymy. 

Dobro ludu · polskiego na Śląsku - którego synami jesteśmy - i praca dla 
tego ludu, praca, która złączy wszystkich. chętnych, jest jedynym naszym celem. 
W imię tego celu pomimo wszystko wyciągamy ręce do zgody, ale do uczciwej 
zgody, która w ramach ogólnej roboty polskiej w Niemczech uwzględni życzenia 
ludności tubylczej na śląsku Opolskim. 

( 

Paweł Kwoczek - prezes, 
Jan Wawrzynek - sekretarz, 
Antoni Wilczek - skarbnik" 

a Pismo przewodnie podpisali P. Kwoczek- prezes; J. Waw;rzynek - sekretarz. 
b W. Wrzesiński podaje jako termin zebrania Rady Naczelnej ZPwN - 7- I 

1936 r. Zob. Polski ruch narodowy ... , s. 321. 

Nr 2 

1935 Listopad 24, Opole. - Protokół z Walnego Zebrania Dzielnicy 1 

Związku Polaków w Niemczech odbytego w Opolu. 

O. godz. 121/4 [1215] Prezes Dzielnicy I-szej Związku Polaków w Niemczech
ks. Proboszcz Koziołek, przyjęty hucznymi i nieustającymi oklaskami, zagaił na
stępującym orędziem Walne Zebranie: ,,Sercu mojemu drodzy Rodacy! 

I 



------ - --------- ------:----;:-- --------------------

572 Michał Lis 

W celu uniknięcia nieporozumień, jakie wyniknąć mogłyby na skutek pewnych 
pociągnięć, oświadczam niniejszym, iż dzisiejsze Walne Zebranie Dzielnicy I-szej 
Zw[iązku] P[olaków] w N[iemczech] zwołane zostało prawidłowo. Bowiem za
proszenia mój noszą podpis jako dotychczasowego prezesa Dzielnicy. Osoby, które 
zajęły się technicznym przeprowadzeniem przygotowań do Walnego Zebrania, 
działały na podstawie mego pełnomocnictwa. Powody, które mną kierowały, są 
Wam znane: są nimd troska o ład w naszym życiu społecznym, troska o dorasta
jący zastęp społeczników. Ciężar odpawiedzialności wypływającej z naczelnego sta
nowiska organizacji dzielnicowej niech spocznie na barkach młodych ludzi peł
nych sił życfowych. Osobę mego następcy wymieni.ono w jednej z odezw. Jest nim 
znany. Wam wszystkim adwokat Paweł Kwoczek z Opola, syn tej ziemi. Darzcie 
go tym samym zaufaniem, jakim darzyliście mnie, kapłana polskiego. Współpra
cuje.ie wszyscy razem, zgodnie, ręka w <rękę, -dla słusznej sprawy ludu polskiego 
w Niemczech, i dla sławy narodu polskiego. Kierujcie się miłością, na jej grun
cie bowiem rodzić się będzie zdrowy owoc Waszej pracy. Najwyższą zapłatą nie
chaj będzie dla Was dobre dmię Polaka. W tej intencji otwieram dzisiejsze Walne 
Zebrarnie Dzielnicy I-szej Związku Polaków w Niemczech". 

Po odczytaniu orę_dzia ks. Prezes Koziołek wskazał na porządek obrad, który 
znajduje się już w posiadaniu delegatów. Porządek obrad, który bez zmian przy
jęto, brzmi następująco: 

"l. Zagajenie i ukonstytuowanie biura, 
2. Sprawozdanie,
3. Dyskusja,
4. Wybór zarządu dzielnicowego,
5. Wybór Rady Dzielnicowej oraz delegatów,
6, Wnioski i 1.1chwaly,
7. Wolne glosy i zamknięcie Wa!lnego Zebrania".

Od siebie Ks. Pr"ezes proponował na marszałka Walnego Zebrania p. Jana
Wawrzynka ze Strzelec [Opolskich]. Zebrani jednogłośnie wyb<rali p. Jana Wa
wrzynka na marszałka Walnego Zebrania. Zaraz po wyborze marszałka p. dr a Kwo
czek z Opola stawił nagły wniosek o mianowanie ks. Prezesa Patronem Dzielnicy 
I-szej ZPwN. Wniosek ten zebrani przyjęld niemilknącymi oklaskami i okrzykami:

,,Niech żyje nasz Patron Ks. Proboszcz Koziołek!"
Marszałek Walnego Zebrania powołał na ławników następujących pp.: Pawła 

Barczyka z Popielowa, Jana Zwiora ze Strzele [Opolskich], Kazimierza Kasperka 
z Winowa i Bernarda Augustyna z Grabiny. Sekretarzami mianował pp. lekarza 
[Franciszka] Grallę z Gliwic i Antoniego Wilczka z Opola. Z polecenia mar.szalka 
odczytał teraz p. [Kazimierz] Malczewski [nazwiska] delegatów z poszczególnych 
powiatów uprawnionych do glosowania. Po odczytaniu listy delegatów marszałek 
zwrócił uwagę na to, że w razie tajnego glosowania głos mogą tylko delegaci 
oddać. 

Do punktu 2. (sprawozdanie) marszałek oświadcza, że dotychczasowy kierow
nik Dzielnricy I-szej p., Tabernacki się nie stawił, wobec czego sprawozdanie nie 
może być zdane. Wiadomość o nieobecności byłego kierownika p. Tabernackiego 
Walne Zebranie przyjęło z oburzeniem. Wobec nieobecności p. Tabernackiego 
upada następujący punkt (dyskusja). 

Do punktu 4: Marszałek zwraca uwagę na ważność wyborów, które mają na
stąpić i zadecydować o przyszłym rozwoju życia polskiego na śląsku Opolskim, 
w rozwoju, na którego urzeczywistnienie społeczeństwo od lat czeka. Marszałek 
prosi o podanie kandydatur na prezesa. Padła tylko kandydatura adwokata 
Kwoczka z Opola. Zebrani jednogłośnie wybrali adwokata Kwoczka na prezesa. 
Prezes oświadcza, że wybór wypływający ze zaufaniia ludności Ś][ąska] Opolskiego, 
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przyjmuje. w skład dalszego zarządu weszli jako wiceprezes gospodarz Karol 
Bieniusa z Dobrzenia Wielkiego, jako sekretarz P. Jan Warzynek z Strzelec [Opol
skich], jako skarbnik p. Antoni Wilczek z Opola. Wybór nastąpił jednogłośnie. 
Wymienieni członkowie zarządu wybór przyjęli. 

Do punktu 5. Marszałek podaje wniosek Komitetu Orgamzacyjnego, który 
brzmi: W skład· Rady Dzielnicowej wchodzą wszyscy prezesowie powiatowi Zw[iąz
ku] Pol[aków] w N[iemczech] Dzielnicy I-szej i prezesowie czołowych organizacji 
polskich Dzielnicy I-szej. Wniosek ten Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie. Czo
łowymi organizacjami w myśl powyższej uchwały są: 

1. Polsko-Katolickie Towarzystwo Szkolne na Śl[ąsku] Opolskim,
2. Związek Spółdzielni Polskich,
3. Górnośląskie Zjednoczenie Rolników,
4. Związek Kół śpiewaczych na śląsku Opolskim,
5. Związek Polskiej Młodzieży Katolickiej na Śl[ąsku] Opolskim, [Związek

Młodzieży Polsko-Katolickiej],
6. Związek Harcerstwa Polskiego [w Niemczech],
7. Zjednoczenie Zawodowe [Polskie],
8. Związek Centralny [Centralny Związek Zawodowy],
9. Związek Akademików Górnoślązaków „Silesia Superior",

10. śląska Pomoc Naukowa.
W dalszym ciągu wybrano jako delegatów na Walne Zebranie Związku Pola

ków w Niemczech: pp. adwokata Kwoczka, Jana Wawrzynka, lekarza [Tadeusza] 
Kanię, gospodarza Pawła Barczyka i robotnika Górka z Zabrza. Jako zastępców / 
wybrano gosp[odarza] p. Karola: Augustyna z Grabiny i górn[ika] Jańtę z By-
tomia. 

Pod wnioskami Walne Zebranie przyjęło następujące uchwały i ·rezolucje: 
1. ,,Na mocy smutnych doświadczeń Walne Zebranie Dzielnicy śląskiej

Zw[iązku] Polaków w N[iemczech], jakie odbyło się dnia 24.11.1935 r. w Opolu, 
przyszło do przekonania, że urząd kierownika Dzielnicy wnosi do czynności wy
konawczych, w ogóle w życie Dzielnicy wiele momentu rozbieżnego, że ·instytucja 
ta jest dla dobra publicznego wręcz szkodliwą. 

Walne .zebranie zatem uchwala: 
Urząd kierownika Dzielnicy winien czym prędzej być zniesiony. W przeko

naniu, że pod tym względem istnieje zgodność u decydujących czynników, zawie
sza się w czynnościach kierownika Dzielnicy p. Tabernackiego, któremu zresztą 
wypowiada się wotum niezaufania" b. 

2. ,,Walne Zebranie Dzielnicy śląskiej Związku Polaków w Niemczech, jakie
odbyło się dnia 24.11.1935 r. w Opolu, stwierdza po 1. że właściwości znamionu
jące bez wyjątku każde społeczne osiedle, istnieją niezależnie od woli jednostki 
i zbiorowości, po 2. że nauka i praktyka nawołuje do uznawania tych właściwości, 
o ile dane osiedle ma być użytkowane dla twórczej pracy lub idei.

Walne Zebranie protestuje zatem jak najenergiczrniej przeciw robocie kilku
wpływowych jednostek, które to jednostki piętnują żądania zgodne z interesem 
s�łecznym i nacodowym jako dążności odśrodkowe i niepatriotyczne". 

3. ,,Walne Zebranie Dzielnicy Śląskiej Zw[iązku] P[olaków] w N[iemczech], ja
kie odbyło się w Opolu dnia 24.11.1935 r., stwierp.za z uczuciem goryczy, że coraz 
gwałtowniej szerzy się zło wśród pokolenia młodego na Śl'[ąsku] Opolskim. Walne 
Zebranie widzi przyczyn_ę zła przede wszystkim w braku nauki religii św. 
w języku ojczystym. Apeluje ono zatem do społeczeńsiwa sta·rszego, aby podwoiły 
wysiłek swój dla uchronienia dziatwy od grożącego jej niebezpieczeństwa, zwierz
chność duchowną zaś, by rychło i stanowczo podjęła kroki u władz szkolnych za 
przywróceniem religii św. w języku ojczystym. Walne Zebranie jest wreszcie zda-

7 - Sobótka 4/78 
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nia, że przygotowanie dziatwy do pierwszej komunii w obcym języku, prowadzi 
nieuchronnie i bardzo krótką drogą po·przez osłabienie uczucia religijnego do bez
bożnictwa". 

4. ,,Walne Zebrnnie Dzielnicy I-szej Zw[iązku] P[olaków] w N{iemczech],
wzywa Cię śląsk�ludu polski, aby wierny przykazarniu boskiemu star.al się w czys
tości i mocy uchować świętą Twą mowę polską. 

Pamiętaj ludu kochany, że to Bóg, najwyższy Stwórca nieba i ziemi, dał Ci 
przez ojców Twych żyjących i już pomarłych drogi ten skarb. Strzeż go zatem 
i przekazuj skarb ten w całości pokoleniu młodszemu. 

Ty matko i Ty ojcze dziecka polskiego, pamiętajcie, że w ostatniej chwili ży
cia Waszego pytać będzie Sędzia najwyższy: coście uczynili z skarbem, jaki 
dla potomstwa Waszego dałem Wam w opiekę? 

Niechaj gazeta polska i polska książka modlitewna poza Icr-zyżem i obrazem 
będą zawsze obecnymi w domu Waszym". 

Uchwałę i rezolucję Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie i niemilknącymi 
oklaskami. Poza tym Walne Zebranie uchwaliło wysłać telegramy do Prezesa 
Zw[iązku] P[olaków] w N[iemczech] Ks. dra Doma11skiego i Prezesa światowego 
Związku Polaków z Zagranicy, p. ministra [Władysława] Raczkiewicza, Warszawa, 
których odpis dołącza się niniejszemu protokołowi. 

W związku z uchwałami ks. Patrori Koziołek wzruszonym głosem dziękował 
za naprawdę wyjątkowe dowody przywiązania i miłości ludu polskiego. Wskazując 
na to, że wszystko od Boga pochodzi, wobec czego należy wszystko z Bogiem roz
począć, przyrzeka, że odprawi Mszę dziękczynną za pomyślnie odbyte dzisiejsze 
Walne Zebranie, w której równocześnie prosić będziemy o pomyślny rozwój pracy 
rozpoczętej Walnym Zebraniem. Msza ta ma się odbyć w Opolu. Termin wyznaczy 
zarząd. 

Ponieważ dalszych wniosków nie było, marszałek Walnego Zebrania oddał dal
sze przewodnictwo w ręce nowo wybranego prezesa. Tenże obejmując urzędowanie 
nakreślił w głównych zarysach kii.erunek przyszłej pracy. Podkreślił przede wszyst
kim, że podstawą ruchu polskiego na Górnym śl_ąsku muszą być �ilość i wzajem
ne zaufanie. 

Do punktu 7: W wolnych głosach podkreślano, że nie było jeszcze zebrania 
w tak podniosłym nastroju i tak zgodnego w przeprowadzeniu uchwał. 

Walne Zebranie, na którym było 400 obecnych, zamknięto pieśnią „Serdeczna 
Matko" o godz. 2,15. 

a Chodzi o adwokata Pawła Kwoczka. 
b Tak w tekście. 

Nr 3 

Jan Wawrzynek - marszałek, 
Franciszek Grala - sekretarz, 
Antoni Wilczek - sekretarz 

1935 listopad 24, Opole. - Protokół z posiedzenia Rady i Zarządu Dziel

nicy I Związku Polaków w Niemczech. 

Rada Dzielnicowa z Zarządem solidaryzują się z Walnym Zebraniem i wszy!,t
kimi przez Walne Zebranie przyjętymi uchwałami ó. powierzają sekretarzowi 
Dzielnicy p. WaWTzynkowi natychmiastowe objęcie funkcji, które dotychczas spra-
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wował były kierownik Dzielnicy p. Tabernack.i. Jako m1eJsce urzędowania wyzna
cza się. p. Wawrzynkowi biura Dzielnicy I-szej Związku Polaków w Niemczech. 
Opole, dnia 24 listopada 1935 r. 

(-) Wiktor Gorzołka, Prezes Związku Polskiej 
Młodzieży Katolickiej [Związku Młodzieży Pol
sko-Katolickiej] na śl[ąsku] Opolskim, 
Józef Kachel, Naczelnik Związku Harcerstwa 
Polskiego w N:[iemczech], 
Franc[iszek] Bialdyga, zast[ępca] prez[esa] po
w[iatu] strzeleckiego, 
Franciszek Gralla, za prezesa Związku Aka
demików Górnoślązaków Silesia Superior, 
Grzonka Jan, za prezesa powfiatu] ,racibor
skiego, 
Paweł Kwoczek, prezes Dzielnicy I ZPwN, 
Karol Bien:iusa, wiceprezes, 
Antoni Wilczek, skarbnik 

Nr 4 

1935 listopad 25. - $prawozdanie z Walnego Zebrania Dzielnicy I
Związku Polaków w Niemczech odbytego w Opolu 24 XI 1935 r. sporzą

dzone przez pracownika biura_ Dzielnicy Wilhelma Jarasza. 

Wcho,dząc parę minut po 12-tej do lokalu, spotykam w grupkach stojącą 
młodzież, która żywo debatuje. W sali są do połowy krzesła zajęte, częściowo 
przez starych, a w wielkiej części przez młodzież. Szczególnie przez młodzież 
powiatu opolskiego i strzeleckiego. Słyszę umawianie się, żeby pozajmować wszyst

kie wolne miejsca, żeby wyglądało, iż wszystkie _zajęte i poza tym umawiają się 
'i informują młodzi starszych, którzy przyszli na zebranie z nieświadomości, żeby 

mocno i długo oklaskiwano przybycie ks. Koziołka� Pomiędzy starszymi spostrze
głem nawet twarze, które mi całkiem niie były znane, pomimo iż większą część 
poważniejszych naszych rodaków z całego Śląska znam. 

O godz. 1/2 1 {1230] wchodzi na salę ks. proboszcz Koziołek w towarzystwie 
dra Kw o czk a witany przez zebranych oklaskami i okrzykami „Niech żyje!'' • 
Bezpartyjny obserwator spostrzegł zaraz, iż jest to coś przygotowanego - na
k,ręconego przez organizatorów, gdyż sala cała wprost krzyczała, jakoby - się stało 
coś nadzwyczajnego. 

Jako pierwszy odczytuje ks. Koz.iołek odezwę, w której wita zebranych, wyra
żając radość, iż się tak licznie zgromadzili na zaproszenie jego. 
[ ... ] 

Zabiera głos p. dr a Kw o c z e k  dziękując ks. Koziołkowi proponuje mia-
nowanie ks. Kozfołka Patr�nem Dzielnicy I (oklaski i okrzyki „Niech żyje"), po 
czym udziela ks. Koziołek głosu p. Wawrzynkowi, którego proponował Komitet 
Organizacyjny Zebrania na Marszałka. Zabiera głos i dziękuje za to, że powie
rzono mu marszałkowanie na zebraniu, po czym rozpoczyna bujać po obłokach, że 
nadeszła nareszcie upragniona i wymarzona chwila, o której ludność polska śląska 
śniła już 13 lat. Jest to dzień historyczny, który przejdzie w historię i będzie 
świadczył o dążeniu i jednolitym froncie ludności śląskiej z władzą na jej terenie, 
gdyż któż lepiej może pokierować sprawami ludu śląskiego jak nie swoi, którzy 
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znają najlepiej potrzeby jej a nie nasyłani nam ludzie. Czas najwyższy, aby zrobić 
z nimi rozrachunek (oklaski - okrzyki). Po czym ukonstytuował biuro ze
brania [ ... ] 

Przystępuje się do wyboru Zarządu Dzieln[icy] P. Malczewski odczytuje na
zwiska zaproszonych delegatów. Przedtem jednakowoż zaznacza, że przywołani 
[wywołani] delegaci nie potrzebują się odzywać, czy są obecni. Po odczytaniu 
zapytuje się, czy jeszcze obecni są jacyś delegaci, którzy nie zostali odwołani. 
Naraz jakby na komendę stawa [wstaje] 30 młodych i podaje swoje nazwiska. 
W międzyczasie podchodzą do starych gospodarzy młodzi nastalowani do tego 
i namawiają ich, żeby się zgłosili jako delegaci. Część ich stawa [wstaje] i zgłasza 
się. Dlatego, . że siedziałem w tyle i wiedziałem ,i obserwowałem to dokładnie.
Następnie zabiera głos p. Wawrzynek i oznajmia, że głosowanie odbędzie się jaw
nie przez powstanie z miejsca i podniesienie ręki, liczy na to, że zapewne nie bę
dzie nikogo, kto by chciał tajnie głosować. Nie podaje jednak liczby uprawnio
nych do głosowania delegatów. Jak się przekonałem, z delegatów uprawnionych 
do głosowania przybyła na zebranie bardzo nikła liczba. Np. pow[iaty] oleski 
i dobrodzieński nie był[y] przez nikogo zastąpiony [reprezentowane]. Pow'[iat] by
tomska-tarnogórski tylko przez 3 delegatów. Z powiatu zabrskiego nie widziałem 
też żadnego delegata. Z kozielskiego był jedyny - kierownik Banku p. Gralla. 
Z raciborskiego z odczytanych delegatów też nie widziałem nikogo. Zgłosiło się 
jedynie dodatkowo około 5 delegatów szczególnie spośród młodzieży. Jedynie po
wiat strzelecki, opolski i prudnicki były zastąpione [reprezentowane] licznie, ale 
przeważnie przez młodzież albo rodaków takich, którzy nie byli uprawnieni mia
nowania się delegatami, gdyż byli to wyłącznie ludzie zwabieni przez p. Wawrzyn
ka i jego młodych zwolenników. Nawet stwierdziłem, iż z jednej rodziny było 
3-6 delegatów. Z samej rodziny Gomoła spokrewnionej z p. Wawrzynkiem było
ich z ojcem razem 6. Tak samo z powiatu opolskiego nie byl,i obecni prawdziwi
delegaci, tylko delegaci samozwaó.cy, którzy zgłosili się dopiero na zebraniu pod
namową młodszych, któTZy ich do tego skłaniali. Największa liczba obecnych i de
legatów była z pow[iatu] opolskiego, ponieważ najbliżej i przyszli z nieświa·do
mości, w mniemaniu, iż jest to prawidłowe zebranie, zwołane przez Dzieln[icę]
I. Przekonałem się o lym, gdyż· rozmawiałem z niektórymi. Tak samo z powiatu
gliwickiego byli delegaci pozą, jedynym staTszym, zwabionym w tym celu przez
p. Wawrzynka, wyłącznie młodz,i, którzy się zgodzili dopiero na zebraniu, po
nieważ ci prawdziwi się nie stawili. Wszystkich obecnych było najwyżej 300 osób
[ ... ]

Jak wyżej zaznaczyłem, nie głosowali tylko sami delegaci, tylko i drudzy 
·obecn,i stawali i podnosili ręce w górę, namawiani przez ulokowaną pomiędzy
starymi młodzież [ ... ]

Odniosłem wrażenie z całego zebrania, że starsi ludzie nie byli z tego całkiem 
zadowoleni, dlatego poczęli się rozchodzić, gdyż przebieg był całk,iem sztuczny 
i przesadzony, a nowego nic nie powiedziano. Zaś z twarzy niektórych młodszych 
widziałem 1'ozczarowanie, ponieważ już przed zebraniem dyskutowali nad tym, 
kogo to wyleją i dają im bilety na podróż. Nawet mnie samego przed zebraniem 
chciało kilka młodych, pomiędzy któTymi rej wodził p. [Wawrzyniec] Sw,ierzy 
z Strzelec '[Opolskich], bić. Nawet p. Wawrzynek zabronił mi wstępu na zebranie 
i chciał mnie dać WY1'ZUcić. 

Tyle moich spostrzeżeń i uwag o przebiegu zebrania. Było pisane naprędce, dla
tego może nie całkiem jasno i wyrażnie. 

Opole, dnia 25 listopada 1935. Jarasz Wilhelm 

a Chodziło o adwokata Pawła Kwoczka. 
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Nr 5 

1935 grudzień 29, Otmęt. - Pismo ks. Karola Koziołka do Prezesa

Związku Polaków w Niemczech ks. dra Bolesława Domańskiego. 

Wiek mój i chwiejny stan zdrowia mego odradzają mi podjąć podróż do. Ber
lina na walne zebranie. Mam jednak jedno życzenie, a mianowicie, żebyś, wiel
możny nasz Władco, zechciał na miejsce moje zawezwać na owo zebranie na
stępne, mego w urzędzie prezesa I Dzielnicy, p. mecenasa Pawła Kwoczka 
z Opola (Gartenstrasse 34). Taki Pan, to wyborna zdobycz dla naszego Związku 
Polaków: on młody, zdrów, dzielny prawnik, wyśmienity adwokat. On złożył 
świetne egzamina prawnicze. On natychmiast po skończonym gimnazjum (w Opo
lu); udał się do Poznania, gdzie cały rok spędził na studiach mowy ojczystej 
i głębokim przejęciem się duchem polskim. On przede mną oświadczył, że wszelki 
czas wolny od prac zawodowych poświęci naszej narodowej sprawie. 

Jeżeli więc, kochany spółbracie, miałbyś ochotę go poznać i mieć na Walnym 
Zebraniu, to racz natychmiast osobiście wystosować do niego odpowiedni list, aby 
jeszcze na czas go otrzymał. 

Adres do mnie: 
Ottmuth b. Krappitz 0/S. 

Z serdecznym pozdrowieniem i szczerym po
ważaniem (-) ks. Koziołek, patron I Dzielnicy 

Nr 6 

1936 styczeń 5, Otmęt. - Pismo ks. Karola Koziołka do Prezesa Związ

ku Polaków w Niemczech ks. dra Bolesława Domańskiego. 

W odpowiedzi na list Pański z dnia 3 stycznia r.b. donoszę w krótkości, że na 
Walnym Zgromadzeniu ludu górnośląskiego w Opolu dnia 24 listopada roku co 
dopiero ubiegłego p.i. a - 1. ja zło-żyłem swoje dotychczasowe prezesostwo, 2. do 
urzędu przezesa powołano p. mecenasa Kwoczka (z Opola), 3. mnie mfanowano 
patronem Dzielnicy śląskiej, i na te trzy numery porządku dziennego wszystek 
lud zebrany z wielkim zapałem się zgodził, a przy tym zostaje, na tym koniec, bo 
w sprawach, o które tu się rozchodzi, jedynie wola ludu tubylczego (a więc gór
nośląskiego) dla _nas ma być i będzie miairodajna. 

Rozumie się, że nikt z nas (ani p. Kwoczek, ani ja) do Berlina na tamte ze
branie w dniu 8-mym tego miesiąca nie po)edzie. 

a Tak w tekście. 

Z wyrazami uszanowania 
(-) ks. Koziołek 

DIE GENESE DER SOG. SEZESSION DES I. BEZIRKS DES BUNDES 

DER POLEN IN DEUTSCHLAND IM LICHTE ARCHIV ALISCHER QUELLEN 

Das prasentierte Materiał bezieht sich auf eines der dramatischsten· Ereignisse 
in der Geschichte des I. (Schlesischen) Bezirks des Bundes der Polen in Deutsch
land. Urn die Jahreswende 1935-36 kilndigte ein Teil des schlesischen Aktivs den 
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zentralen Verbandsbehi:irden den Gehorsam und griindete einen separaten Bund 

der Polen Jn Schlesien. Die aus sechs Dokumenten bestehenden Quellen sind: 

Postulate des Vorstandes des I. Bezirks des Bundes der Polen in Deutschland 

(der Vorstand wurde von der Bezirkshauptversammlung gewii.hlt, die ohne Ein

willigung der zentralen Verbandsbehi:irden im Nouvember 1935 einberufen worden 

war); das Protokoll dieser Versammlung sowie Erklii.rungen des Bezirksaktivs 

liber die Notwendigkeit einer intensiveren Verteidigung der Rechte der polnischen 

Minderheit in Deutschland. 

Die publizierten Quellen stammen aus dem A1rchiv Neuer Akten in Warschau, 

Signatur 2060 (Akten der Polnischen Botschaft in Berlin). 




